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Resumo

A solução de Sistemas Lineares é muito importante em diversas áreas científicas. CoTll
o desenvolvimento da computação paralela na última década, este problen)a tem sido
amplamente estudado pelo seu paralelismo inerente. Neste traballlo, apresentamos alguns
conceitos básicos de paralelismo e de sisteni. s lineares nos dois primeiros capítulos. A
seguir, descrevemos e discutimos alguns algoritnlos: fatoração L(/ (Gauss, (;auss com
pivotação, Gauss-jordan), fatoração QR (rotações de Givens e decomposição de Cllolesky)
e algoritmo de Csanky.
Implementamos estes algoritmos em linguagem C e através de contagem do número de
operações elementares (adição, subtração, multiplicam;ão, divisão e conaparação) obtivemos
os números de operações máximo e médio ])or processador. De posse destes dados com-
paramos os desempenhos destes algoritnlos. Além disso, obtivemos a carga de utilização
dos processadores e verificamos o erro nuinéiico na exec.ução dos mesmos.

Abstract

Solving linear equation systems is very important in several sc.ientific áreas. With parallel
computíng development, this problem lias beell largely iesearclled because of its inherent
parallelism. In tliis woik, we present sollle l)asic parallelisni and linear systenls cone.epts,
in the first two chapters. In tule tllree following cliapters, we describe and discuss some
parallel linear systenl solvers: 1,{/ factorization (Gauss, (;auss witll pivotation, C;auss-
Jordan), QX factorization (Givens rotations and CI)olesky's clecomposition) and C;sanky's
algorithm. The last one presente a veiy illlportant tlieoiical tesult.
These algorithms had been implelnented in C language and by counting elenlentaiy ope-
rations (addition, subtraction, multiplication, division and c.onlparison) we got tule ma-
ximum and average numbers of operations per processor and we compared tlleir perfor-
mances. Besides, we got the load factor of processors and velified tlte rounding errors in
these algorithms.

Resumo 

A solução de Sistemas Lineares é muito importante em diversas áreas científicas. Com 

o desenvolvimento da computação paralela na última década, este problema tem sido 

amplamente estudado pelo seu paralelismo inerente. Neste trabalho, apresentamos alguns 

conceitos básicos de paralelismo e de sisten:. s lineares nos dois primeiros capítulos. A 

seguir, descrevemos e discutimos alguns algoritmos: fatoração LU (Gauss, Gauss com 
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operações elementares ( adição, subtração, multiplicação, divisão e comparação) obtivemos 

os números de operações máximo e médio por processador. De posse destes dados com

paramos os desempenhos destes algoritmos. Além disso, obtivemos a carga de utilização 

dos processadores e verificamos o erro numérico na execução dos mesmos. 

Abstract 

Solving linear equation systems is very important in severa! scientific areas. With parallel 

computing development, this problem has been largely researched because of its inherent 

parallelism. ln this work, we present some basic parallelism anel linear systems concepts, 

in the first two chapters. ln the three following chapters, we describe anel discuss some 

parallel linear system solvers: LU factorization (Gauss, Gauss with pivotation, Gauss

Jordan), QR factorization (Givens rotations anel Cholesky's decomposition) a nel Csanky's 

algorithm. The last one presents a very important theorical result. 

These algorithms had been implemented in C language anel by counting elementary ope

rations ( addition, subtraction, multiplication, division anel comparison) we got the ma

ximum and average numbers of operations per processar anel we compareci their perfor

mances. Besides, we got the load factor of processors anel verified the rounding errors in 

these algori thms. 
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Clapítulo l

Introdução e Conceitos Básicos

1.1 Introdução

Algoritmos paralelos para resolver problemas de Algebra Liceal foram bastante estudados
durante as duas últimas décadas contribuindo para o aperfeiçoamento e desenvolvimento
dos computadores paralelos. Entre estes algoritn)os, os algoritn)os para a solução de
sistemas lineares foram amplamente pesquisados pela sua utilidade em diversas áreas
científicas .

Neste trabalho, estudamos alguns algoritnlos paralelos pala a solução de sistemas line-
ares densos. Nosso objetivo principal é con)parar seus desempenllos através de contagem
do número de operações elementares por processador. Para isto utilizamos variáveis in-
teiras multidilnensionais para contagem do número de operações. Cada elemento destas
variáveis corresponde à contagem de operações en] uln determinado processador. linple-
mentando os algoritmos em linguagem C e obtivemos alguns resultados: número máximo
de operaçoes, número médio de operações por processador, porcentagem de processadores
com carga zero, porcentagem de processadores com carga abaixo da média e os eiras na
solução, que serviram para esta comparação. Não conlputanlos o tempo de leitura dos
dados e saída dos resultados, pois, na análise teórica, consideramos os dados inicialmente
na memória. Utilizamos um modelo de memória compartilhada CREW. Não aborda-
mos as estratégias de processamento distribuído j411 e sistólico l37). Nas listagens das
implementações transcritas para este trabalho marcamos cona uln asterisco) à esquerda,
os pontos do programa onde foram feitas contagens de operações ou foi cronometrado o
tempo.

No primeiro capítulo apresentamos a importância dos computadores paralelos e um
breve histórico do seu desenvolvimento. Apresentamos os modelos de computação para-
lela mais utilizados. Deânimos medidas de tempo teórico e as classes .NC' e ÁC'. Des-
crevemos a sintaxe utilizada nos algoritmos deste texto. Mostramos uin algoritino para

l
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2 CAPnULO l INTRODUÇÃO E CONCEITOSBÁSICOS

a determinação de um valor através de operações binárias associativas que nos fornece
um resultado teórico muito importante, pois apresenta ullla cota inferior para este tipo de
operação (Teorema 1). Neste texto, ao nos referirmos a algoritlnos estaremos considerando
algoritmos paralelos. Quando tratannos de algoritmos sequenciais isto será explicitado.

O segundo capítulo traz alguns conceitos básicos de matrizes e sistemas lineares. São
mostrados dois algoritmos para a solução de sistemas triangulares e apresentamos alguns
algoritmos para as operações com matrizes mais utilizadas neste traballlo. Consideramos
sistemas lineares cujas matrizes dos coeficientes fossen} quadradas e inversíveis, isto é,
consideramos sistemas compatíveis determinados.

No terceiro capítulo, apresentamos o algoritn)o da eliminação de (;auss, que é uma
versão menos formal do algoritmo da fatoração Lt/ e duas variantes deste algoritino:
o algoritmo de Gauss cona pivotação e o algoritino de Gauss-Jordan, mostrando seus
aspectos teóricos. Fazemos uma breve discussão do algoritmo de Gauss com pivotação en]
um modelo de memória distribuída. São mostradas as implementações através das quais
obtivemos os números de operações. Estes algoritmos foram implementados na PVM
(Para//e/ Virtual .A4acAíne), que teve uin caráter ape:'as ilustrativo.

Os algoritmos que utilizam a decomposição QR são discutidos no capítulo 4. Estuda-
mos duas formas de obtermos esta fatoração: através de rotações de Givens e através da
decomposição de Cholesky. Fizemos uma apresentação teórica destes algoritn)os e, logo a
seguir a cada uma delas, foram mostradas suas implenlentax;ões

O algoritmo paralelo de Csanky para a inversão de n)atrozes, que traz um importante
resultado teórico - a inclusão deste problema na classe N'C'2 - é apresentado no capítulo
5. Apesar de ser o melhor algoritmo conllecido para este ploblenla, ele é nun)ericamente
instável e utiliza uin número elevado de processadores. Descrevemos este algoritlno teo-
ricamente e apresentamos sua implementação, que é a mais complexa entre os algoritmos
estudados.

No capítulo 6, apresentamos os resultados obtidos na execução das iinplenlentações.
Para cada algoritmo determinamos o número total de operações máximo e médio por
processador, que estão mostrados em tabelas e gráficos. Estes valores também foram
determinados para cada operação elementar (adição, subtração, multiplicação, divisão
e comparação) e para as raízes quadradas que aparecem nos algoritmos da fatoração
QX e que não entraram no cômputo do número total de operações. As percentagens de
processadores com carga nula e com carga abaixo da média estão apresentados em tabelas.
Determinamos os erros para estes algoritmos através de sistemas que são utilizados como
padrão para testes com sistemas lineares, e estão apresentados no apêndice B. Estes erros
são mostrados em tabelas.

As implementações dos algoritmos estão disponíveis no endereço ®brucutu.lide.usp.br
no diretório/home/posmac/mongelli/pub.
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mos duas formas de obtermos esta fatoração: através de rotações de Givens e através da 

decomposição de Cholesky. Fizemos uma apresentação teórica destes algoritmos e, logo a 

seguir a cada uma delas, foram mostradas suas implementações. 

O algoritmo paralelo de Csanky para a inversão de matrizes, que traz um importante 

resultado teórico - a inclusão deste problema na classe NC2 
- é apresentado no capítulo 

5. Apesar de ser o melhor algoritmo conhecido para este problema, ele é numericamente 

instável e utiliza um número elevado de processadores. Descrevemos este algoritmo teo

ricamente e apresentamos sua implementação, que é a mais complexa entre os algoritmos 

estudados. 

No capítulo 6, apresentamos os resultados obtidos na execução das implementações. 

Para cada algoritmo determinamos o número total de operações máximo e médio por 

processador, que estão mostrados em tabelas e gráficos. Estes valores também foram 

determinados para cada operação elementar ( adição, subtração, multiplicação, divisão 

e comparação) e para as raízes quadradas que aparecem nos algoritmos da fatoração 

QR e que não entraram no cômputo do número total de operações. As porcentagens de 

processadores com carga nula e com carga abaixo da média estão apresentados em tabelas. 

Determinamos os erros para estes algoritmos através de sistemas que são utilizados como 

padrão para testes com sistemas lineares, e estão apresentados no apêndice B. Estes erros 

são mostrados em tabelas. 

As implementações dos algoritmos estão disponíveis no endereço @brucutu.ime.usp.br 

no diretório /home/posmac/mongelli/pub. 
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1.2 A necessidade de Computação Paralela

Os computadores paralelos começaram a surgir cona grande força na década de 80 pelas
necessidades das aplicações, utilizando o computador. Além disso, o aumento da veloci-
dade, diminuição do tamanho e o barateanlento dos microprocessadores contribuiu para
o desenvolvimento das máquinas paralelas.

Mas se conseguimos microprocessadores mais rápidos, mais baratos e inellores, por
que utilizarmos computadores paralelos? A resposta para isto está nas leis físicas que
limitam a velocidade de comunicação entre os componentes dos computadores, fazendo
com que todo o ganho obtido no processamento se perca nas comunicações entre eles. A
aproximação dos componentes poderia padecer uma soluçãol porém, existe um limite a
partir do qual estes acabam interferindo entre si

A idéia de computação paralela não é recente. Quando o primeiro computador digital
foi criado, já se sabia do ganho obtido com a divisão de tarefas. Na década de 70, os
supercomputadores já adotavain o pipeZi7}e em sua arquitetura, alguns adotavaln compo
nentes especializados que liberavain o processador para outras tarefas. Estes exemplos
não caracterizavam computadores paralelos, apesar de neles llaver ganho de tempo

O conceito de computador paralelo dado em Já.Já 1261 está descrita a seguir:

Um computador paralelo é simp/esme7}te wma coacção dc processadoms, tipicamc7}te
do mesmo tipo, interconectados dc ma ceda mal eira a pc7'mitir a coorde7tação de sais
anuidades e a troca de dados.

A velocidade de computadores paralelos é medida en] ./7ops (./Zoatí7}g poi7}t operatí07}s
per secará - operações de ponto flutuante por segundo). Os mais potentes computadores
paralelos anualmente atingem um pico' de 2 7'./7ops=(10'2 ./7oPS)a

O uso de computadores paralelos faz-se necessário em diversos problemas onde o vo-
lume de dados e cálculos é grande e precisa-se de rapidez na obtenção das respostas Tais
problemas podem ser encontrados na previsão do tempo, na prospecção de petróleo, na
dinâmica dos fluídos, na computação gráfica, entre outros.

Clom a computação paralela a criação de algoritmos i-nodiâca-se sensivelmente. As
estratégias utilizadas em algoritmos sequenciais para resolver um problema não serven]
totalmente para, a criação de algoritmos paralelos para o mesmo problema. Os recursos
disponíveis são maiores e deve-se aproveita-los ao n)áxinlo. Na criação dos algoritmos leva-
se em conta também a natureza dos problenaas. Alguns são inerenteinente paralelizáveis;
outros apresentam um paralelismo não tão transparente, exigindo estratégias mais ela-
boradas na montagem dos algoritinos; e existem aqueles en] que o grau de paralelismo

iA ve]ocidade de pico é a velocidade o])tida se todos os processadores estivessem trabalhando no
máximo de sua capacidade. E obtida pelo soma das velocidades de pico de cada um deles.

2CM-5 (Connectian Machine) com 16000 processadores.
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dade, diminuição do tamanho e o barateamento dos microprocessadores contribuiu para 

o desenvolvimento das máquinas paralelas. 

Mas se conseguimos microprocessadores mais rápidos, mais baratos e menores, por 
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A idéia de computação paralela não é recente. Quando o primeiro computador digital 

foi criado, já se sabia do ganho obtido com a divisão de tarefas. Na década de 70, os 

supercomputadores já adotavam o pipeline em sua arquitetura, alguns adotavam compo

nentes especializados que liberavam o processador para outras tarefas. Estes exemplos 

não caracterizavam computadores paralelos, apesar de neles haver ganho de tempo. 

O conceito de computador paralelo dado em Já.Já [26] está descrita a seguir: 

Um computador paralelo é simplesmente uma coleção de processadores) tipicamente 

do mesmo tipo, interconectados de uma certa maneira a permitir a coordenação de suas 

atividades e a troca de dados. 

A velocidade de computadores paralelos é medida em flops (floating point operations 

per second- operações de ponto flutuante por segundo). Os mais potentes computadores 

p_aralelos atualmente atingem um pico1 de 2 Tfiops=(1012 flops) 2 . 

O uso de computadores paralelos faz-se necessário em diversos problemas onde o vo

lume de dados e cálculos é grande e precisa-se de rapidez na obtenção das respostas . Tais 

problemas podem ser encontrados na previsão do tempo, na prospecção de petróleo, na 

dinâmica dos fluídos, na computação gráfica, entre outros. 

Com a computação paralela a criação de algoritmos modifica-se sensivelmente. As 

estratégias utilizadas em algoritmos seqüenciais para resolver um problema não servem 

totalmente para a criação de algoritmos paralelos para o mesmo problema. Os recursos 

disponíveis são maiores e deve-se aproveitá-los ao máximo. Na criação dos algoritmos leva

se em conta também a natureza dos problemas. Alguns são inerentemente paralelizáveis; 

outros apresentam um paralelismo não tão transparente, exigindo estratégias mais ela

boradas na montagem dos algoritmos; e existem aqueles em que o grau de paralelismo 

1 A velocidade de pico é a velocidade obtida se todos os processadores estivessem trabalhando no 

máximo de sua capacidade. É obtida pelo soma das velocidades de pico de cada um deles. 
2CM-5 ( Connection Machine) com 16000 processadores. 
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é muito baixo ou inexistente. Além disso, no desenvolvilllento dos algoritn)os temos
que considerar a arquitetura paralela a ser utilizada, pois isto afeta o desempenllo dos
algoritmos.

1.3 Modelos de Computação

Qualquer computador sequencial ou paralelo executa uma sequência de instruções sobre
uin conjunto de dados. Uma sequência de instruções diz ao computador o que fazer eln
cada passo. O conjunto de dados é então utilizado e modificado por estas instruções. Ba-
seado nesta idéia as máquinas podem ser agrupadas segundo a classificação de Flynn j1 81.

. SISO (Single Instruction streain, Single Data stream)

8 MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)

e SIMD (Single Instruction streain, Multiple Data streanl)

8 MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream)

O modelo SISD mostra o esquema de funcionamento de uma máquina seqüencial onde
uma sequência única de dados é processada por unia sequência única de instruções.

O modelo MISD é inexistente na prática.

Os modelos SIMD e MIMD representam computadores paralelos. Enl ambos, a se-
quência de dados é múltipla, sendo que no primeiro a sequência de instruções é única e
no segundo é múltipla.

Nos modelos em paralelo podemos ter dois tipos de memória pala arnlazenainento dos
dados

. memória compartilhada (shared memory)

. memória. não-conlpartilllada (7}07}-sharcd mcmory)

A memória compartilllada não necessita de sincronização global porque existe uma
maior transparência para o programador simular qualquer modelo de memória não com-
partilhada e a comunicação entre os processadores é feita através de leitura e escrita na
memória compartilhada. Com este tipo de memória é possível construir um n)odeio de
máquina paralela fácil de utilizar.

Na memória não-compartilhada a comunicação entre os processadores é feita através
de troca de mensagens, a sincronização somente é necessária no tráfego dos dados e tein-
se a vantagem de se explorar a topologia, para solucionar unia classe de probletnas de
maneira eficiente.
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Memoria, Global

Figura 1 .1 : Memória compartilhada com p processadores

Dessa forma, podemos ter os seguintes modelos em paralelo

e modelo grifo orientado acíclico
serve para representar certas computações paralelas de modo simples e não está
relacionado com arquiteturas particulares.

8 modelo de rede
incorpora a topologia de interconexão e captura as características da comunicação

e modelo de memória coinpartilliada
modelo na qual um número de processadores acesso uma memória global

Nas próximas sessões trataremos mais detalhadamente dos modelos descritos acima

1.4 Modelo Memória Compartilhada

Definição 1 0 modelo memória compartilhada é tlm made/o mais simples e geral
para se estudar compztaçâo paralela. ColLsiste RUIR conjunto dc proccssadoms idêTlticos
para propósítas gerais .f%, l $1 i $ p, cada um com sua memória /ocas. O 7nodeZo dc
memória compad Zhada S/.A/D é lambe'm co?lAecído como PRAM rParaJJcZ Ra7}dom .4c-
cess .IWacÀine).

A memória local de cada processador armazena os programas e dados intermediários
para seus câmputos. Qualquer comunicação entre processadores é feita através de leitura
e escrita na memória global. Cada uin dos processadores conhece seu índice.

Vamos supor que os dados estarão armazenados nas n primeiras posições da mem(ária
compartilhada. O número de processadores deve ser uma função clo tamanho do problema.
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Memoria Global 

Figura 1.1: Memória compartilhada com p processadores. 

Dessa forma, podemos ter os seguintes modelos em paralelo: 

• modelo grafo orientado acíclico 
serve para representar certas computações paralelas de modo simples e nao está 

relacionado com arquiteturas particulares. 

• modelo de rede 
incorpora a topologia de interconexão e captura as características da comunicação 

• modelo de memória compartilhada 
modelo na qual um número de processadores acessa uma memória global 

Nas próximas sessões trataremos mais detalhadamente dos modelos descritos acima. 

1.4 Modelo Memória Compartilhada 

Definição 1 O modelo memória compartilhada é um modelo mais simples e geral 

para se estudar computação paralela. Consiste num conjunto de processadores idênticos 

para propósitos gerais Pi, 1 ~ i ~ p, cada um com sua memória local. O modelo de 

memória compartilhada SIMD é também conhecido como PRAM (Parallcl Random A c

cess Machine). 

A memória local de cada processador armazena os programas e dados intermediários 

para seus cômputos. Qualquer comunicação entre processadores é feita através de leitura 

e escrita na memória global. Cada um dos processadores conhece seu índice. 

Vamos supor que os dados estarão armazenados nas n primeiras posiç.ões da memória 

compartilhada. O número de processadores deve ser uma função elo tamanho do problema. 
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Eln um dado passo, cada processador pode ler ou escrever na memória compartilhada
ou efetuar algum cálculo aritmético ou lógico. Dependendo do Díodo como os dados serão
[idos ou escritos na memória comparti]hada, temos três possibilidades de modelos a ])artir
do mais forte.

8 CRCW (Ooncarrent Rega, O07 c rrent WMte)
E permitida simultaneidade na leitura e escrita no lnesino espaço de memória por
diferentes processadores. Para administrar os possíveis conflitos temos os critérios:

modelo CRC:W com escrita prior;tár;a
o processador com índice menor tem prioridade para escrever.

modelo CRCW com escrita comum
é necessário que todos os processadores en] conflito esclevail] o mesmo valor.

modelo CRCW com escrita ar/)itráría
um dos processadores deve ter sucesso na escrita, não importando qual deles.

. CREW (O.nc-«nt Re«d, E"/«á« W«ít.)
E permitida leitura simultânea de unia mesma. célula de memória por mais de un]
processador. Não é permitida a escrita simultânea enl unia mesma célula por mais
de um processador.

e EREW (EzclzésÍt;e Rega, .Ezclusít;e WHtc)
Não é permitido leitura ou escrita simultâneas em unia mesma posição de nleinória

Existem equivalências em complexidade entre alguns dos modelos acinaa, sendo possível
simular em uln deles o comportamento do outrol28, 441.

1.5 Modelo Combinacional ou Circuito Booleano

Este modelo tem grande utilidade na obtenção de resultados teóricos quanto à comple-
xidade de algoritmos paralelos. Com ele podemos montar classes de con)plexidade e
correlacionar estas classes l28, 441 .

Definição 2 t/m circuito booleano B com zz cl iradas e saz'das tí wln gra/o ./i7}Íto
aríentado acãcZíco com nós rotulados seg ndo a regra; o circuito B possuí k nós de
entrada com grau de entrada zero com rót Jos zl,z29' . . ,ZA;; todos os outros nÓs com
grau de entrada zero sao rotulados com (zs const(27}tcs 0 ou /. Os elos cle o/)oração possuem
gra de entrada / oz( 2. Os nós de operação com rótulo NAO té7n gí'azt de e7ztrada am
e /agem a operação NOT. Os nós de operação de grau de cl traria dois são rota/aços E
OH OU e Jazem as operações AND o?i OR, respectÍuamc7}te. JVão Aá quaZqaer restHção
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Em um dado passo, cada processador pode ler ou escrever na memória compartilhada 

ou efetuar algum cálculo aritmético ou lógico. Dependendo do modo como os dados serão 

lidos ou escritos na memória compartilhada, temos três possibilidades de modelos a partir 

do mais forte. 

• CRCW ( Concurrent Read, Concurrent Write) 

É permitida simultaneidade na leitura e escrita no mesmo espaço ele memória por 

diferentes processadores. Para administrar os possíveis conflitos temos os critérios: 

modelo CRCW com escrita prioritária 

o processador com índice menor tem prioridade para escrever. 

modelo CRCW com escrita comum 
é necessário que todos os processadores em conflito escrevam o mesmo valor . 

modelo CRCW com escrita arbitrária 
um dos processadores deve ter sucesso na escrita, não importando qual deles . 

• CREW ( Concurrent Read, Exclusive Write) 
É permitida leitura simultânea ele uma mesma célula ele memória por mais de um 

processador. Não é permitida a escrita simultânea em uma mesma célula por mais 

de um processador. 

• EREW (Exclusive Read, Exclusive Writc) 

Não é permitido leitura ou escrita simultâneas em uma mesma posição de memória. 

Existem equivalências em complexidade entre alguns elos modelos acima, sendo possível 

simular em um deles o comportamento do outro[28, 44]. 

1.5 Modelo Combinacional ou Circuito Booleano 

Este modelo tem grande utilidade na obtenção de resultados teóricos quanto à comple

xidade de algoritmos paralelos . Com ele podemos montar classes de complexidade e 

correlacionar estas classes [28, 44]. 

Definição 2 Um circuito booleano B com n entradas e m saídas é um grafo finito 

orientado acíclico com nós rotulados segundo a regra: o circuito B possui k nós de 

entrada com grau de entrada zero com rótulos Xi, x 2 , ... , Xk,' todos os outros nós com 

grau de entrada zero são rotulados com as constantes O ou 1. Os nós de operação possuem 

grau de entrada 1 ou 2. Os nós de operação com rótulo NÃO têm grau de entrada um 

e fazem a operação NOT. Os nós de operação de grau de entrada dois são rotulados E 

ou OU e fazem as operações AND ou OR, respectivamente. Não há qualquer restrição 
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quanto ao grau de saída destes nÓs. .Z11zatame7}te 7n 7}0s rota/aços yi,y2, . . . )y7,. sao nós
de saída. Todo nó de entrada possui um cami7}/zo de/c at(í a/g117n zló de saz'da.

Definição 3 0 tamanho s,. de wm circuíío Z)oolea7to é o lltímcro dc arestas do gra/o. .4
profundidade d. de wm circuito Z)ooZea7}0 ó o maior caminho dc zlm 7 á dc entrada a m
nó de saída.

O tamanho do circuito está relacionado com o conteúdo do Aard7parc e a profundidade
como o tempo de processamento.

DeÊnição 4 Uma /amz7{a de circzzítos é log-espaço uniforme sc dado um i7}teiro n ó
possível gerar um n-ésimo circuito cm espaço logadtmicos usalldo um algoritmo deter-
minístico sc.qiieTtcial.

A partir dessas definições podemos definir algumas classes de algoritmos e desta fonlla
classificar alguns problemas, levando-se en) conta a profundidade dos circuitos boolenos
que os resolvem.

Definição 5 .A c/asse NOt para k 2 0 é a coZeção dos proa/cenas clÚas se/rações po-
dem ser determinadas por circuitos log-espaço UTLifomnes com tamalLho poliTtomial e.m l}
c pro/undidadelog"n.

Definição 6 .4 classe NC' á a dão .NC' = UkZO .VC'k

Se na definição das c]asses ]VC' e ]VC'k pudermos ter nós de operação com rótulos E
ou OU com grau de entrada de tamanllo qualquer, então telenlos as classes .ACl: e .AC'k
(k 2 0) definidas de forma análoga.

E possíve[, a partir de um circuito AC'k, gerarmos un] circuito ]V(7k+t. Mais aillda,
.4a = .Na. Podemos taml)éin mostrei equivalências, por exemplo, entre as classes ,4Ck
e .NC'h e os modelos de memória compartilllada ORC'W't, onde CRCWk é a fanuHia dos
problemas solucionáveis por modelos C'RC'W gerados em espaço logarítmico uniforme, e
de complexidade de espaço polinomial e tempo O(logo n) l28, 441.

Exemplos de prob]emas em ]VC'l

e soma ou multiplicação de dois números de n-bits

e soma de n números de n-bits.

SO logaritmo utilizado em todo este texto é o logaritmo de base 2. Usaremos a notação log para
representa.lo.
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quanto ao grau de saída destes nós. Exatamente m nós rotulados y1 , Y2, ... , Ym são nós 

de saída. Todo nó de entrada possui um caminho dele até algum, nó de saída. 

Definição 3 O tamanho sn de um circuito booleano é o número de arestas do grafo. A 

profundidade dn de um circuito booleano é o maior caminho de um nó de entrada a um 

nó de saída. 

O tamanho do circuito está relacionado com o conteúdo do hardware e a profundidade 

como o tempo de processamento. 

Definição 4 Uma fami1ia de circuitos é log-espaço uniforme se dado um inteiro n é 

possível gerar um n-ésimo circuito em espaço logarítmico3 usando um algoritmo deter

minístico seqüencial. 

A partir dessas definições podemos definir algumas classes ele algoritmos e desta forma 

classificar alguns problemas, levando-se em conta a profundidade dos circuitos boolenos 

que os resolvem. 

Definição 5 A classe NCk para k 2: O é a coleção dos problemas cujas soluções po

dem ser determinadas por circuitos log-espaço uniformes com tamanho polinomial em n 

e profundidade logk n. 

Definição 6 A classe NC é a união NC = Uk~o NCk. 

Se na definição das classes NC e NCk pudermos ter nós de operaç.ão com rótulos E 
ou OU com grau de entrada de tamanho qualquer, então teremos as classes AC e ACk 

(k 2: O) definidas de forma análoga. 

É possível, a partir de um circuito ACk, gerarmos um circuito NCk+i. Mais ainda, 

AC= NC. Podemos também mostrar equivalências, por exemplo, entre as classes ACk 

e NCk e os modelos de memória compartilhada CRCWk, onde CRCWk é a fan111ia dos 

problemas solucionáveis por modelos C RCW gerados em espaço logarítmjco uniforme, e 

de complexidade de espaço polino1nial e tempo O(logk n) [28, 44). 

Exemplos de problemas em NC1
• 

• soma ou multiplicação de dois números de n-bits. 

• soma de n números de n-bits. 

30 logaritmo utilizado em todo este texto é o logaritmo ele base 2. Usaremos a notação log para 

representá-lo. 
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8 multiplicação de matrizes de inteiros ou booleanas

8 Ordenação de n números de n-bits

Exemplos de problemas em .ATC2

e divisão de dois números, cada um com 7z-bits

e computação sobre matrizes e potência A"

8 inversão de matrizes

8 computação de determinante

8 Ordenação tipológica de grato acíclico

8 custo mínimo pala multiplicar sequência de matrizes

Podemos considerar os nós de operações rotulados com operações aritméticas binárias
obtendo um circuito de operadores aiitnléticos. Este tipo de circuito pode ser utilizado
como modelo de computação paralela e é muito útil na determinação de cotas inferiores da
complexidade de algoritmos paralelos, que utilizada operações aritméticas, como veremos
na seção l.lO.

1.6 Modelo de Rede

O modelo de rede está associado a uma arquitetuia de interconexão de processadores.
Não trataremos detalhadamente das arquiteturas, apenas descleverenlos brevemente as
mais utilizadas.

Uma rede é considerada como um grato G(V. ,4), onde y é o conjunto de vértices do
grato G e .A é o conjunto de arestas de G. Cada { C y representa um processador e cada
aresta (á,.j) C .A representa um canal de comunicação (bidirecional).

Cada processador possui sua memória local, não existe memória compartilhada.

O desempenho destes modelos é dado em função dos parâmetros diâmetro (máxima
distância entre qualquer par de vértices) e grau ináxinlo, que devem ser pequenos
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• multiplicação de matrizes de inteiros ou booleanas. 

• ordenação de n números de n-bits. 

Exemplos de problemas em NC2 • 

• divisão de dois números, cada um com n-bits. 

• computação sobre matrizes e potência A11
• 

• inversão de matrizes. 

• computação de determinante. 

• ordenação topológica de grafo acíclico. 

• custo mínimo para multiplicar seqüência de matrizes. 

Podemos considerar os nós de operações rotulados com operações aritméticas binárias 

obtendo um circuito de operadores aritméticos. Este tipo de circuito pode ser utilizado 

como modelo de computação paralela e é muito útil na determinação de cotas inferiores da 

complexidade de algoritmos paralelos, que utilizam operações aritméticas, como veremos 

na seção 1.10. 

1.6 Modelo de Rede 

O modelo de rede está associado a uma arquitetura de interconexão de processadores. 

Não trataremos detalhadamente das arquiteturas, apenas descreveremos brevemente as 

mais utilizadas. 

Uma rede é considerada como um grafo G(V, A), onde V é o conjunto de vértices do 

grafo G e A é o conjunto de arestas de G. Cada i E V representa um processador e cada 

aresta (i,j) E A representa um canal de comunicação (bidirecional). 

Cada processador possui sua memória local, não existe memória compartilhada. 

O desempenho destes modelos é dado em função dos parâmetros diâmetro ( máxima 

distância entre qualquer par de vértices) e grau máximo, que devem ser pequenos. 
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Figura 1.2: Modelo de lista linear com p processadores

Figura 1.3: Modelo de anel com p processadores

1.6.1 Lista Linear e Anel

Lista Linear
Consiste de uma sequência de p processadores P] , Pz, . . . , PP conectados linearmente

isto é, /% está conectado a Pi-i e Pi+i, se existirem. Apresenta diâmetro p -- l.
Anel

E uma lista linear onde o último processador está conectado ao primeii'o. Seu diâmetro
[€]e

2

1.6.2 Grade (.Mes/})

E uma versão bidimensional da lista linear. Consiste de p = n2 processadores conectados
numa grade n x n de tal forma que um processador .f\j está colectado aos processadores
PíJ:ij e .ftjJ;i , se existirem. Tem diâlnétro 2.v@ -- 2.

1.6.3 Hipercubo (n-cubo binário)

Um hipercubo de dimensão d consiste de p = 2a processadores conectados colho descrito
a seguir.

1.6. MODELO DE REDE 9 

Figura 1.2: Modelo de lista linear com p processadores 

Figura 1.3: Modelo de anel com p processadores 

1.6.1 Lista Linear e Anel 

Lista Linear 

Consiste de uma seqüência de p processadores Pi, P2 , ••• , PP conectados linearmente, 

isto é, Pi está conectado a Pí-l e Pí+l, se existirem. Apresenta diâmetro p - l. 

Anel 

É uma lista linear onde o último processador está conectado ao primeiro. Seu diâmetro 

é l~J. 

1.6.2 Grade (Mesh) 

É uma versão bidimensional da lista linear. Consiste de p = n 2 processadores conectados 

numa grade n x n de tal forma que um processador Píj está conectado aos processadores 

Pí±lj e Pij±l, se existirem. Tem diâmetro 2,.fii - 2. 

1.6 .3 Hipercubo ( n-cubo binário) 

Um hipercubo de dimensão d consiste de p = 2d processadores conectados como descrito 

a segmr. 
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Figura 1.4: Modelo de grade con 2 processadores

0 1

d=ld:O

101100

001

110 1 1

010 01

10 11

d:2

d=3

Figura 1.5: Modelo de hipercubo cona a representação binária da identificação de seus
processadores.
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+ TI 
Figura 1.4: Modelo de grade com n 2 processadores 

o 0---0 
O O 1 

d=O <l=l 

10 11 

00 01 

d=2 

cl=3 

Figura 1.5: Modelo de hipercubo com a representação binária da identificação de seus 

processadores. 
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Consideremos os p processadores rotulados como Po, PI , . . . , PP-t

Seja a representação binária de i, 0 $ í $ p -- l dada por

Z =: Zd--lZd--2 . . . Z2ZIZO

Seja {(j) = ía.iÍa.2 . . . zj
O processador /l está ligado ao processador .f%m, 0 $ .j $ d -- 1 , isto é, dois processa-

dores estão ligados se e somente se seus índices diferem en] exatanlente um bit

Um hipercubo tem grau máximo d(= logo) e diâmetro d(= logo).

Os modelos grade e hipercubo são os que aparecem) com mais frequência na arquitetura
de máquinas existentes e em desenvolvimento. Existem outros modelos que são menos
utilizados como: sAlzWc eacha7}ge, Z)uttcrPy e grato de Biuijn.

i2iiio onde áj :: l &.j.

1.7 Complexidade

A complexidade de algoritinos paralelos pode ser determinada como nos algoritmos seqüen-
ciais, através do crescimento assintótico do iiún)ero de operações elen]entares efetuadas ei-r]

cada processador. Consideraremos como operações elementares as operações aritméticas
ou lógicas. Usamos as mesmas notações de algoritnlos sequenciais para a deternúnação
dos tempos teóricos, onde n é o tamanllo da instância do problema.

. r(n) )) se
r(n) $ c . /(n),vn ? no

existem constantes inteiras positivas C91'2,0 tal que

. r(n) )) se
r(n) 2 c . /(n),vn ? no

existem constantes inteiras positivas C,1'2,0 tal que

. T(n) )) se r(n) = o(./'(n)) e T(«)
se existem constantes inteiras positivas
c:./(n) $ r(n) $ ', ./(n),vn 2 «o.

Q(/(«
CI)C2

ou, equivalentetnente,
e no tais que

1.8 Medidas de Desempenho

Existem várias formas de se medir o desempenho de computadores paralelos e algoritmos
paralelos. Usualmente podemos utilizar o deseinpenllo de pico das máquinas medido em

1.7. COMPLEXIDADE 

Consideremos os p processadores rotulados como P0 , A, ... , Pp-l · 

Seja a representação binária de i, O ::; i < p - l dada por 

. . . 
1, = 1,d-11,d-2 · · , i2i1 io 

Seja iU) = id_1id_2 ... 21 ... i2i1io onde 21 = 1 - i1. 

11 

O processador Pi está ligado ao processador Piu>, O ::; j ::; d - l, isto é, dois processa

dores estão ligados se e somente se seus índices diferem em exatamente um bit. 

Um hipercubo tem grau máximo d(= logp) e diâmetro d(= logp). 

Os modelos grade e hipercubo são os que aparecem com mais freqüência na arquitetura 

de máquinas existentes e em desenvolvimento. Existem outros modelos que são menos 

utilizados como: shuffie exchange, butterfly e grafo ele Bruijn. 

1. 7 Complexidade 

A complexidade de algoritmos paralelos pode ser determinada como nos algoritmos seqüen

ciais, através do crescimento assintótico do número ele operações elementares efetuadas em 

cada processador. Consideraremos como operações elementares as operações aritméticas 

ou lógicas. Usamos as mesmas notações de algoritmos seqüenciais para a deternunação 

dos tempos teóricos, onde n é o tamanho da instância elo problema. 

• T(n) CJ(J(n)) se existem constantes inteiras positivas c, n0 tal que 

T(n)::; c · J(n), Vn 2: no, 

• T(n) íl.(J(n)) se existem constantes inteiras positivas c, n0 tal que 

T(n) 2: e· J(n), Vn 2: no. 

• T(n) = 0(J(n)) se T(n) = CJ(J(n)) e T(n) = íl.(J(n)) ou, equivalentemente, 

se existem constantes inteiras positivas c1 , c2 e n 0 tais que 

C1 • J(n) s; T(n) s; c2 · J(n), Vn 2: no. 

1.8 Medidas de Desempenho 

Existem várias formas de se medir o desempenho de computadores paralelos e algoritmos 

paralelos. Usualmente podemos utilizar o desempenho de pico das máquinas medido em 
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FLOPS (./Zoating poÍnt operations per seco?ld - operações de ponto flutuante por segundo).
Porém, na prática, estas medidas não são realísticas, unia vez que não utilizamos toda a
capacidade dos processadores. Uma maneira de i-nostrai este desenl])enllo é a utilização
dos conceitos a seguir, que utilizan] o te]npo de un] algoritnlo seqüencial como padrão
para comparação l2, 26, 28, 311.

Dado um problema P' com entrada de tai-ninho l}.

. Ganho ou Spe.d-«p (SP(n))
O ganho compara a complexidade de un] algoritnlo paralelo usando p processadores
(TP(n)) cona a complexidade do melhor algoritnlo sequencial que resolve 'P (T(n)).
Talvez esta seja a melhor medida conhecida da eficácia de algorítnlos paralelos com
respeito ao melhor algoritmo seqiiellcial

S.(n) é uma função do tamanho 1} do problema e do núnleio de processadores.
Na definição do ganllo o algoritnlo paralelo pode sei pena diferente do algoritmo
sequencial.

e Eficiência do processador (E,(1}))

'.(«)-;ià- ,
E,(n) mede a utilização efetiva dos p processadores, E,(7}) $ 1

Quando E,(n) H l todos os processadores são úteis.

Um algoritino paralelo, usando p(> 1) processadores, deve ser tão rápido quanto uin
algoritmo sequencial, assim

S,(n) ? l.

Algumas vezes, podemos estar interessados em comparar o desempenho do algoritlno
paralelo numa máquina sequencial com o mesmo algoritnlo usando p processadores. O
ganho é dado por

~ 71(7')
''p~''' ' Tn(n)
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FLOPS (fioating point operations per second- operações de ponto flutuante por segundo). 

Porém, na prática, estas medidas não são realísticas, uma vez que não utilizamos toda a 

capacidade dos processadores. Uma maneira de mostrar este desempenho é a utilização 

dos conceitos a seguir, que utilizam o tempo ele um algoritmo seqüencial como padrão 

para comparação [2, 26, 28, 31]. 

Dado um problema P com entrada ele tamanho n. 

• Ganho ou Speed-up (Sp(n)) 

O ganho compara a complexidade de um algoritmo paralelo usando p processadores 

(Tp(n)) com a complexidade do melhor algoritmo seqüencial que resolve P (T(n)). 
Talvez esta seja a melhor medida conhecida da eficácia de algoritmos paralelos com 

respeito ao melhor algoritmo seqüencial 

Sp(n) é uma função do tamanho n do problema e do número de processadores. 

Na definição do ganho o algoritmo paralelo pode ser bem diferente do algoritmo 

seqüencial. 

• Eficiência do processador (Ep(n)) 

E ( ) 
_ T(n) _ Sp(n) 

P n - -
pTp(n) p 

Ep(n) mede a utilização efetiva dos p processadores, Ep(n) :S 1. 

Quando Ep ( n) :::::::; 1 todos os processadores são úteis . 

Um algoritmo paralelo, usando p(> 1) processadores, deve ser tão rápido quanto um 

algoritmo seqüencial, assim 

Algumas vezes, podemos estar interessados em comparar o desempenho do algoritmo 

paralelo numa máquina seqüencial com o mesmo algoritmo usando p processadores. O 

ganho é dado por 
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onde TI(n) é a complexidade do algoritnlo paralelo usando un] processador

A eficiência é então dada por

.E;(n) =
s;(«)

Por um raciocínio análogo, S;(n) ? l.

Temos que S.(n) $ p, uma vez que uin passo do algoritnlo paralelo usando p proces'
sadores leva no máximo p passos, quando implen)enfado seqüencialnlente. Isto implica
TI(n) $ P%(n).

Assim,
l $;(n) $ P ' 0 $ E;(n) $ 1.

Obvian-ente, T(n) $ TI(n), pela escolh' de T(«), logo S,(«) $ S;(n). Se .SP(n)
o algoritmo é dito ser de ganho ótiino.

Q(P)

1.9 Notação dos Algoritmos

Os algoritmos serão escritos, usando uma descrição de alto nível e combinando comandos
em português com estruturas de proclamação conllecidas.

As variáveis serão utilizadas como nas linguagens de programação. Daremos pre
gerência a letras maiúsculas para variáveis indexadas e nünúsculas para variáveis de con
prole. Não serão feitas declarações de variáveis.

Os blocos de comando serão destacados pela indentação utilizada, seno se fazei uso de
delimitadores.

e Comando Calcular

O comando Ca.ocular executa uin procedimento (ou função) previamente conltec.ido
ou descrito. Sua forma geral é dada por:

Calca.lar argumento,

onde argumento é uma atribuição ou sinlplesnlente o nome da variável de atribuição
(quando ficar curo a operação ou procedimento que está sendo efetuado).

Exemplos.
Ca.ocular C' = ,4B

Calcula o produto de ,4 por .B, colocando o resultado en] C'.
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onde T1(n) é a complexidade do algoritmo paralelo usando um processador. 

A eficiência é então dada por 

Por um raciocínio análogo, s;(n) 2: 1. 

Temos que s;(n) ::; p, uma vez que um passo do algoritmo paralelo usando p proces

sadores leva no máximo p passos, quando implementado seqüencialmente. Isto implica 

T1(n) ::; pTp(n). 

Assim, 
1 ::; s; ( n) ::; p e O ::; e; ( n) ::; 1. 

Obviamente, T(n) s; T1(n), pela escolha de T(n), logo S'p(n)::; s;(n). Se S'p(n) = O(p) 
o algoritmo é dito ser de ganho ótimo. 

1.9 Notação dos Algoritmos 

Os algoritmos serão escritos, usando uma descrição de alto nível e combinando comandos 

em português com estruturas de programação conhecidas. 

As variáveis serão utilizadas como nas linguagens de programação. Daremos pre

ferência a letras maiúsculas para variáveis indexadas e minúsculas para variáveis de con

trole. Não serão feitas declarações de variáveis. 

Os blocos de comando serão destacados pela indentação utilizada, sem se fazer uso de 

delimitadores. 

• Comando Calcular 

O comando Calcular executa um procedimento ( ou função) previamente conhecido 

ou descrito. Sua forma geral é dada por: 

Calcular argumento, 

onde argumento é uma atribuição ou simplesmente o nome da variável de atribuição 

(quando ficar claro a operação ou procedimento que está sendo efetuado). 

Exemplos. 

Calcular C = AB 

Calcula o produto de A por B, colocando o resultado em C. 
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(IJa/cu/ar ,4;

Calcula o valor de .4 elevado à j-ésima potência colocando o resultado em .41

e Laços de controle sequenciais

Os laços de controle sequenciais serão feitos pelo comando

para Xai=iaíçle até !!!B passo l11Ê! faça

bloco de comandos

onde

var é uma variável de controle

!!!Íçb é o valor inicial do laço

ÊU é o valor final do laço

incr é o incremento a ser utilizado

bleçe..ds..çg!!!a!!deg é a seqíiência de comandos a serem executados dentro do laço

O funcionamento do laço de controle sequencial acima é o mesmo dos laços de
controle de linguagens estruturadas como C ou Pascal.

Os comandos que serão executados en] paralelo serão seguidos ])ela expressão em pa
rale/o logo após sua descrição normal. Dessa forma, temos as seguintes descrições:

e Comando Ca/cu.lar em /)arde/o

Sua forma geral é dada por:

Ca.ocular argumento em para/e/o

Este comando funciona basicamente da mesllla forma que o respectivo sequencial,
com a diferença de que o argun)ento vai ser executado por um piocedinlellto ou
função paralelo previamente conhecido ou descrito.

e Laços de controle eln paralelo

O laço de controlei em paralelo é descrito por:

para controle faça em parale/o

bloco de comandos

onde

4'p.+. ,,.,....,.l o corresponde ao comando /oral/ da literaturaora0 n arre
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Calcular Ai 

Calcula o valor de A elevado à j-ésima potência colocando o resultado em Ai. 

• Laços de controle seqüenciais 

Os laços de controle seqüenciais serão feitos pelo comando 

para var=início a.té fim passo incr faça. 

bloco de comandos 

onde 

var é uma variável de controle 

início é o valor inicial do laço 

fim é o valor final do laço 

incr é o incremento a ser utilizado 

bloco de comandos é a seqüência de comandos a serem executados dentro do laço 

O funcionamento do laço de controle seqüencial acima é o mesmo elos laços de 

controle de linguagens estruturadas como C ou Pascal. 

Os comandos que serão executados em paralelo serão seguidos pela expressão em pa

ralelo logo após sua descrição normal. Dessa forma, temos as seguintes descrições: 

• Comando Calcular em paralelo 

Sua forma geral é dada por: 

Calcular argumento em paralelo 

Este comando funciona basicamente da mesma forma que o respectivo seqüencial, 

com a diferença de que o argumento vai ser executado por um procedimento ou 

função paralelo previamente conhecido ou descrito. 

• Laços de controle em paralelo 

O laço de controle4 em paralelo é descrito por: 

para controle faça em paralelo 

bloco de comandos 

onde 

4 Este comando corresponde ao comando foral/ da literatura. 
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controle é un] intervalo descrito por

-(i)»
ou

vw € {illÍçi9, . . . ,6n}

var é uma variável de controle

início é o valorinicial do laço

ÊU é o valor final do laço

bless..dg.CQ!!!an!!pg é a sequência de comandos a se]en] executados dentro do laço
Os comandos do bloco de comandos são executados em paralelo por processadores
separados para cada valor descrito em ÇQ!!L!:çzk.

1.10 Algoritmo .Fan-ãn Associativo

O algoritmo descrito nesta seção é muito utilizado na determinação de valores a partir
de operações binárias associativas. A idéia deste algoritnlo oferece unia cota inferior para
algoritmos que envolvam este cálculo l5, 23, 281.

Vamos descrever inicialmente este algoritino, usando a adição e sua propriedade asso-
ciativa. E baseado ein um esquetna de divisão e conquista. Dados lz valores =1, z2, . . , z"
a adição destes n valores pode se] obtida pela expressão

« [«/21 «

E«;- E *:+ E ".
i=1 i=1 =rn/2j+l

(1 .1 )

Podemos exprimir cada uin dos termos do lado direito da equação 1 .1 colho a gania de
n/4 termos, e assim sucessivamente. Este algoritnlo, seqüenciahllente, necessita de (1} -- 1)
operações. Na figura 1.6 temos um grato representando o funcionanaento deste algoritmo
para oito valores.

Consideremos a seguir o algoritn[o /a[[-i7} associativo en] paralelo para 7} ' 2k e k ?.
1. 0 número de processadores é pelo menos n/2. O modelo utilizado é de memória
compartilhada e os dados estão, inicialmente, ar]]]azenados em un] vetar A, a resposta é
colocada numa variável S.
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controle é um intervalo descrito por: 

ou 

var é uma variável de controle 

início é o valor inicial do laço 

fim é o valor final do laço 

var E {início , ... , fim} 

15 

bloco de comandos é a seqüência de comandos a serem executados dentro do laço 

Os comandos do bloco de comandos são executados em paralelo por processadores 

separados para cada valor descrito em controle. 

1.10 Algoritmo Fan-in Associativo 

O algoritmo descrito nesta seção é muito utilizado na determinação ele valores a partir 

de operações binárias associativas. A idéia deste algoritmo oferece uma cota inferior para 

algoritmos que envolvam este cálculo [5, 23, 28]. 

Vamos descrever inicialmente este algoritmo, usando a adição e sua propriedade asso

ciativa. É baseado em um esquema de divisão e conquista. Dados n valores :i: 1 , x2 , ... , Xn 

a adição destes n valores pode ser obtida pela expressão 

(1.1) 
i=1 i=1 

Podemos exprimir cada um dos termos do lado direito da equação 1.1 como a soma de 

n/4 termos, e assim sucessivamente. Este algoritmo, seqüencialmente, necessita de (n-1) 
operações. Na figura 1.6 temos um grafo representando o funcionamento deste algoritmo 

para oito valores. 

Consideremos a seguir o algoritmo fan-in associativo em paralelo para n = 2k e k ~ 

1. O número de processadores é pelo menos n/2. O modelo utilizado é de memória 

compartilhada e os dados estão, inicialmente, armazenados em um vetor A, a resposta é 

colocada numa variável S. 
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b b \

".-5 yxa 'çt'$ ",J-'b

'q+:'b+)+\ ";+\+",+3::

h+b+\+h+\+\+h+\

Figura 1.6: Grifo de passos do algolitmo /azl-i?i associativo para a soma de 8 valores
nós de um mesmo nível podem ser obtidos simultaneamente.

Os

Algoritmo /a7}-in
Ent;roda: um vetar A com 1} = 2k, k ? 0, elenaelltos
Saída: S contendo a soma dos elementos deste vedor
1. Para .j = 1 até logo faça

Para l $ { $ F faça em paralelo
Calcular .,'li = .42i.i + .A2{

2. S =.41

Este algoritmo leva O(log n) passos usando no máximo fr}/21 processadores.

Como dissemos anteriormente, a ideia do algoritmo /a?t-á?} associativo pode ser esten-
dido a qualquer operação que seja associativa.

O teorema enunciado a seguir traz um resultado simples, mas de muita importância,
obtido por Munro e Patterson l33j.

Teorema l Sqa .N ? l o ntímero dc opcraçãcs ZpiT&árias necessárias para sc determinar
um valor lírico y numa máqwína seqüc7}cia/. Se t = TP(/V) é o me7 0r tempo gasto para
determinar-se V, utíZ zal do ma máq i? a paralela com p p7'0cessadoms, c?&tão

l.V + 1 -- 2P'gPll flogpl, se AÍ > 2ri'8PI,
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~ 

V 

Figura 1.6: Grafo de passos do algoritmo fan-in associativo para a soma de 8 valores . Os 

nós de um mesmo nível podem ser obtidos simultaneamente. 

Algoritmo fan-in 
Entrada: um vetor A com n = 2k, k 2: O, elementos . 

Saída: S contendo a soma dos elementos deste vetor. 

1. Para j = 1 até log n faça 
Para 1 :=:; i :=:; ~ faça em paralelo 

Calcular Ai = A2i-1 + A2i 

2. S = A1 

Este algoritmo leva O(log n) passos usando no máximo I n /21 processadores. 

Como dissemos anteriormente, a idéia do algoritmo fan-in associativo pode ser esten

dido a qualquer operação que seja associativa. 

O teorema enunciado a seguir traz um resultado simples, mas ele muita importância, 

obtido por Munro e Patterson [33]. 

Teorema 1 Seja N 2: 1 o número de operações binárias necessárias para se determinar 

um valor único V numa máquina seqüencial. Se t = Tp(N) é o menor tempo gasto para 

determinar-se V, utilizando uma máquina paralela com p processadores, então 

r
N + 1 - 2flogpl l 

t 2: ----- + flogpl, se N 2: 2flogpl, 
p 
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e

t 2 Flor(N' + l)l , «'. ««t,á,i.

Demonstração.
Na sequência de cálculos para a detenninação de V, no máximo unl processador está

sendo utilizado no tempo t. Colho cada operação utilizada no cálculo de y é unia operação
binária , no tempo t -- l estarão sendo utilizados no máximo dois processadores. Desta
maneira, observa-se que para J 2 0, no tempo Z máximo min(p,2') processadores
estarão sendo utilizados para a determinação de y

Usando p processadores, o número total de operações que poden] ser feitas en] tempo
[logpl é dado por

jlog PI

y' 2i-- - 2ri':pl - l
lt

Temos dois casos a analisar

Caso l.
Se .N > 2P'gPI -- 1, então t > [logpl. Dessa forma, durante as primeiras flogp]

unidades de tempo, o número de operações é dado por

1+2+22+ + 2P'gpl-i - 2P'gpl -- l.

Como o número máximo de operações realizadas nuns dado instante é lilliitado por
p, um total de p(t -- [logpl) operações são realizadas nas t -- flogp] unidades de tempo
restantes.

Assim,
N' $ P(t -- [log P] ) + 2P'''l l

Daí, segue-se que

etçzwl -- r-.:«.
Caso 2.

t $ Flor PI ou .N $ 2P'g'l -- l

Como o número de operações que podem ser realizadas en] t unidades de tempo é
t l
)I' 2i = 2t -- 1, segue-se que
{:0

.V $ 2t -- 1, donde
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e 
t ~ flog(N + 1 )l, caso contrário. 

Demonstração. 

Na seqüência de cálculos para a determinação de V, no máximo um processador está 

sendo utilizado no tempo t. Como cada operação utilizada no cálculo de V é uma operação 

binária , no tempo t - l estarão sendo utilizados no máximo dois processadores. Desta 

maneira, observa-se que para j ~ O, no tempo t - j, no máximo min(p, 2J) processadores 

estarão sendo utilizados para a determinação de V. 

Usando p processadores, o número total de operações que podem ser feitas em tempo 

flog p l é dado por 
flogp l 
L i-1 = 2íJogpl - 1. 
i=l 

Temos dois casos a analisar. 

Caso 1. 

Se N > 2flogpl - 1, então t > flogpl. Dessa forma, durante as pnme1ras flogpl 

unidades de tempo, o número de operações é dado por 

Como o número máximo ele operações realizadas num dado instante é limitado por 

p, um total de p( t - flog p l) operações são realizadas nas t - flog p l unidades de tempo 

restantes. 

Assim, 

Daí, segue-se que 

Caso 2. 

r
N + 1 - 2flogpl 1 

t ~ ----- + flogp7. 
p 

t ::; flog Pl ou N ::; 2f1ogpl - 1. 

Corno o número de operações que podem ser realizadas em t unidades de tempo é 
t-1 

Li = 2t - 1, segue-se que 
i=O 

N ::; 2t - 1, donde 
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t FI.g(JV + l)j

D

Este teorema nos fornece uma classe de algoritinos ótimos para o cálculo de

al 0 Z2 0 ' ' ' 0 ZIV

onde, o é uma operação aritmética binária associativa. A classe é a dos algoritmos /azl-
in associativos. O teorema implica que qualquer cálculo usando p ])rocessadores que
envolva adições, subtrações, multiplicações ou divisões produzindo um valor único y,
utilizando Q(N) operações numa máquina sequencial necessita de Q(N + logo) passos
usando p processadores. Este resultado é válido para operações aritméticas binárias pois
Valliant 1461 descreve un] algoritlno para deteinlinação do máximo de unia lista de .V
números usando somente comparações e p processadores, em um n)odeio CREW, ein
O(log log p) passos.

1.11 Conclusão

Neste capítulo mostramos a necessidade da computação paralela. Descrevemos os mode-
los de memória compartilhada, de rede e grato orientado acíclico. Nos algoritmos deste
trabalho será utilizado uin modelo de memória compartilllada CREW. O modelo grato
orientado acíclico nos possibilita a determinação das classes de complexidade ATC' e .4C'.

Definimos as medidas de complexidade através do conlportanlento assintótico do núme-
ro de operações elementares. Definimos ganllo e eficiência que são as medidas de desem-
penho de algoritlnos paralelos mais utilizadas. Desc.revemos a sintaxe dos algoiitmos a
ser utilizada ao longo deste texto.

O algoritmo /an-ín associativo foi descrito e detenninanlos sua colllplexidade cle tempo
e número de processadores. Mostramos que para a determinação de um valor v, utiliz-
ando somente operações binárias associativas, pode ser realizada em Q('N + logo) passos
utilizando p processadores. Este é um resultado teórico muito importante pois oferece
uma cota inferior para este tipo de problema.
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t?:_ flog(N+l)l 
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e número de processadores. Mostramos que para a determinação de um valor V, utili

zando somente operações binárias associativas, pode ser realizada em D.(~ + log p) passos 

utilizando p processadores. Este é um resultado teórico muito importante pois oferece 

uma cota inferior para este tipo de problema. 



Capítulo 2

Sistemas Lineares

2.1 Introdução

Sistemas lineares estão presentes em muitas aplicações práticas de diversas áreas como
Engenllaria, Física, Química, etc., na solução de equações diferenciais, problemas de oti-
mização e análise de várias estruturas discretas. Devido ao grande volume de dados e
cálculos envolvidos nos problemas práticos tem-se buscada algoritmos mais eficientes e
estáveis

Algoritmos paralelos para solução de problemas que envolvam cálculos cona matrizes
têm sido amplamente estudados, não só pela sua estrutura, presente enl muitas outras
aplicações, mas pelas contribuições que seu estudo veda trazendo para o desenvolvimento
da computação paralela.

Os algoritmos paralelos para solução de sistemas lineares que, ])ela sua própria natu-
reza. também envolvem cálculos com matrizes têm sido ainplanlente pesquisador. Algorit-
mos clássicos puderam ser adaptados pata o processamento paralelo e outros algoritmos
surgiram buscando mais eficiência na solução deste problema.

Neste capítulo, introduziremos alguns conceitos básicos de sistemas lineares e matrizes,
algoritmos paralelos para a solução de sistemas triangulares e algulls algoritnlos paralelos
básicos envolvendo cálculos com matrizes.

2.2 Matrizes

Nesta seção, definiremos alguns conceitos e operações envolvendo matrizes
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2.2.1 Conceitos Gerais

Deânição 7 Z)aços m ? l
aTraÍdo de ntímeros reais

e n ? l, l&tímeros i7ttciros t/77?,a matriz n} x 7& real é um

al,l a1,2
(Z2,1 (Z2,2 ::)(Zn},l (Z?7z,,2

Z)iremos q e esta é uma Watt z de ordem in x l}

Uma matriz costuma ser repl'esentada por letras latinas maiúsculas. Podemos repre
sentar uma matriz .4 ein relação ao seu temi)o gela/ ai,j

«-'«.,.,- :l li
(ZI,n

(Z2,7i
com ai,j C R, l $ i 5; n} e l $ .j $ zt (2.1)

Definição 8 Uma matriz onde 0 7 tímcro de Z 7 Aas é g?laJ ao ?ltímcro dc co/u?ia$ (m
á de7}0m nada matriz quadrada de ordem llrow nlJ.

«)

O conjunto das matrizes de ordem ? x ll forma um espaço vetorial real, denominado
espaço das matrizes de ordem n} x n, 'representado pot' J\4«.x,,(W). No caso de matri-
zes quadradas, simplesmente dizemos espaço das matrizes de ordem 11, representado por
M.(W)

Definição 9 0onsidera7}do 2./ as m seqdé7}cias Àorizol aís

..4m - ( «:,: «-,, ":," ) , ,.,.l("') - ( a«.,l a«.,2 ",,','. )
são denominadas linhas de .,'l ,47}aZogame? tc as n scqüé?leias ucrticals

al,l
a2.1 (Z2,n

(1)

são denominadas colunas de .4
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2.2.1 Conceitos Gerais 

Definição 7 Dados m ~ 1 e n ~ 1, números inteiros. Uma matriz m x n real é um 

arranjo de números reais 

( 

ª1 ,1 

ª2 1 

a,:.',, am,2 am,n l 
Diremos que esta é uma matriz de ordem m x n. 

Uma matriz costuma ser representada por letras latinas maiúsculas. Podemos repre

sentar uma matriz A em relação ao seu termo geral ai,j 

( 

ª1 ,1 

ª2,1 

a,:i,1 am,2 

a1 ,n ) 
ª2,11 

, com ai,j E 3?, 1 

am,n 

:;i:;mel:;j:;n (2.1) 

Definição 8 Uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas (m = n) 

é denominada matriz quadrada de ordem n(ou rn). 

O conjunto das matrizes de ordem rn x n forma um espaço vetorial real, denominado 

espaço das matrizes de ordem m X n, representado por Mmxn(3?). No caso de matri

zes quadradas, simplesmente dizemos espaço das matrizes de ordem n, representado por 

Mn(~). 

Definição 9 Considerando 2.1 as m seqüências horizontais 

A(l} = ( ª1,1 a1,2 . •. a1,n ) , • · ·, A(m) = ( am,l am,2 a,11,n ) 

são denominadas linhas de A. Analogamente as n seqüências verticais 

( 

a1.1 l 
ª2,1 

' ... 'Â(m) = 

ª~i,1 
( 

a1,n ) 
a2,n 

a,:i,n 

são denominadas colunas de A. 
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2.2.2 Operações com Matrizes

Algumas operações básicas com matrizes são dadas a seguir

e Adição de matrizes
Dadas .4 e .B matrizes reais de oiden} rn x 1}. A matriz C' de Ordem n} x 1} , que é o
resultado da adição de .A e B, é dada por

C' = .4 + 1? onde ci,j = a{,j + Z){,j, cona l 5; í $ 17} e l $ J $ z

8 Produto de matriz por escalei
Dados ,4 uma matriz real de ordem ?n x ?} e cv C W. A matriz C de ordem 17} x n
que é o produto da matriz .4 pelo escalar cv é dada por

C'=a.4ondeci.j=aai,.j, com l 5; S17 e l$.j Sl}

B Produto de matrizes

Dadas .4 e B matrizes reais de ordens in x 1} e n x p, respectivamente. A matriz C'
de ordem m x p , que é o resultado do produto de .Á e B, é dada por

a = ,4B onde cí,j >l, ai,k + bx;,j, cona l $ í $ 1l e l < .j < p
k:l

8 Transposição

Dada uma, matriz real ,4 de ordem in x lz. A transposta C' de .Á é uma matriz 1} xm
dada pol

(7 :: ,4t onde ci..í := aj,{, cona 1 < z < 1} e 1 < J < ll}.

2.2.3 Matrizes Inversíveis

Definição 10 t/ma watt z qwadz'ada dc ordem n o?ldc

se i :# j
se z = .7

á denominada matriz identidade de ordem n, rcpresc7}tada por /« ow, simplesmente,
/

A matriz identidade é o elemento neutro do produto de lllatrizes (mantendo-se as
respectivas correspondências nas dimensões das matrizes envolvidas).
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• Produto de matrizes 
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71 

C = AB onde Ci,j = I: ªi,k + bk,j, com 1 S i S m e 1 ::; j ::; p. 
k=l 

• Transposição 

Dada uma matriz real A ele ordem m x n. A transposta C ele A é uma matriz n x m 

dada por 
C = At onde Ci,j = ªi,i, com 1 ::; i ::; n e 1 ::; j ::; m . 

2.2.3 Matrizes Inversíveis 

Definição 10 Uma matriz quadrada de ordem n onde 

{ 
O, sei i= j 

ªi,i = 1, se i = j 

é denominada matriz identidade de ordem n, representada por !11 ou, simplesmente, 

!. 

A matriz identidade é o elemento neutro do produto de matrizes (mantendo-se as 

respectivas correspondências nas dimensões das matrizes envolvidas). 
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Definição ll t/ma matriz .4 dc ordem 1} sc dÍz inversível sc, e somem te sc, czáste wma
matriz .B dc ordem n, taJ qtÉe Á-B = /?.4 = /,.. ,4 matriz -B, caso czÍsta, é zí7tica c é

de7&ominada inversa de Á, í7}dicada por .4't

O conjunto das matrizes quadradas de ordem zz inversíveis é um subespaço vetorial de
M«(#).

As matrizes inversíveis apresentan} propriedades que são facilmente demonstradas l8,

Propriedade l Dada %ma matriz rea/ .4 dc ordem 1} 7 1;ersúc/.
t«.bém é {-.«úe/ . «/. (.'1'')'' = Á.

,4 saa íliucrsa ,4-l

Propriedade 2 Se .A e B são mail'iões quadradas reais i7 ?;er$úc s de ordem r}
,4B t«mbém é i««ú / s- í-e«« é d«d« p« (ÁB)'' = B'','â-'

O produto

Propriedade 3 Uma matriz quadrada rea/ quc te7 /za l&lna / 7 ha rou coza laJ /armada
somente por zeros 7}ão é {nucrsz'ueJ.

2.2.4 Operações Elementares

Nesta seção, enumeraremos algu]nas operações que poden] ser realizadas c.on] as linllas de
uma matriz. Essas operações são importantes para a resolução de sistemas lineares.

Definição 12 /)ada wma Watt z m x n qua/quer, são operações elementares sobre essa

i) permutar duas tinhas dessa matriz
ii) multiplicar qualquer li ha por um escutar hão ILuto
iii) adicionar a uma linha dessa matriz lema outra lil ha nlltltiplicada por llm escalar

Definição 13 t/ma operação eZemc7 tar ap/içada a uma matriz idc7 tidadc / produz uma
matriz elementar corresp07 de? te E.

Propriedade 4 À/ultÍpZÍcar, à esquerda, uma matriz cZemc7}tar por ama matriz .4, cor.
responde a aplicar a operação e/emc?atar sobre a matriz .4.

Propriedade 5 t/ma matriz e/emendar E é i uersúe/

Pela propriedade 5, podemos ter uma sequência de matrizes elementares Ei , .E2, . . . , Ek
de tal forma que .E = .Ek - Ek-i ' . - . . E2 - .Ei é unia matriz inversível. Esta matriz .E é
obtida aplicando-se as operações elementares associadas a .Ei , E2, . . . , Ex;, nesta ordem, à
matriz identidade.
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Definição 11 Uma matriz A de ordem n se diz inversível se, e somente se, existe uma 

matriz B de ordem n I tal que AB = B A = 111 • A matriz B , caso exista, é única e é 

denominada inversa de A, indicada por A-1 • 

O conjunto das matrizes quadradas de ordem n inversíveis é um subespaço vetorial de 

Mn(~). 

As matrizes inversíveis apresentam propriedades que são facilmente demonstradas [8, 

24]. 

Propriedade 1 Dada uma matriz real A de ordem n inversível. A sua inversa A-1 

também é inversível e vale (A- 1)-
1 = A. 

Propriedade 2 Se A e B são matrizes quadradas reais inversíveis de ordem n. O produto 

AB também é inversível e sua inversa é dada por (AB)- 1 = B- 1 A-1 • 

Propriedade 3 Uma matriz quadrada real que tenha uma linha (ou coluna) formada 

somente por zeros não é inversível. 

2.2.4 Operações Elementares 

Nesta seção, enumeraremos algumas operações que podem ser realizadas com as linhas de 

uma matriz. Essas operações são importantes para a resolução de sistemas lineares. 

Definição 12 Dada uma matriz m x n qualquer1 são operações elementares sobre essa 

matriz: 
i) permutar duas linhas dessa matriz 

ii) multiplicar qualquer linha por um escalar não nulo 

iii) adicionar a uma linha dessa matriz uma outra linha multiplicada por mn escalar 

Definição 13 Uma operação elementar aplicada a uma matriz identidade I produz uma 

matriz elementar correspondente E. 

Propriedade 4 Multiplicar, à esquerda, um.a matriz elementar por uma matriz A, cor

responde a aplicar a operação elementar sobre a matriz A. 

Propriedade 5 Uma matriz elementar E é inversível. 

Pela propriedade 5, podemos ter uma seqüência de matrizes elementares E 1 , E2 , .•. , Ek 

de tal forma que E = Ek · Ek-I · · · · · E 2 • E 1 é uma matriz inversível. Esta matriz E é 

obtida aplicando-se as operacões elementares associadas a E1 , E 2 , • • •, Ek, nesta ordem, à 

matriz identidade. 
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2.3 Sistemas Lineares

Definição 14 Z)aços os nlímeros reais al, a2, , a«,P(« ? ]), « .q««Çã.

ala;l + a2#2 + + a,,#,.= P (2.2)

onde os zi sâo uaMáuc s em R é chamada equação linear sobre n nas incógnitas
il;1 9 õU29 ' ' ' 9 et''?Z '

Definição 15 Uma solução da egKação 2.2 é wma 7}-mpla dc lllímcros rea s Oi, bz,
qKe satisfaz essa equação.

, b,.)

Definição 16 Um sistema de m equações lineares com n incógnitas (}n,n ? IJ ó
um conjunto de m equações lilleares a t illcógnitas, col sido.Fadas simltlta eamclttc

Um sistema de equações lineares pode ser escrito da seguillte forn)a

': {
al.l=1 + a1,2Z2 +

(Y2,1=1 + CY2.2#2 +

+ al .,.J7t

+ a2,,.#7,

P''.

(2.3)

(l?lt,l31 + CYln,2#2 +
+ CY

Definição 17 Uma se/tição do sistema acima ó ?lma 7}-up/a dc ll?ílncros reais OI , b2,
que satisfaça cada zma das equações de S.

, b,.)

Definição 18 QKa7}to ãs soltlções, uln sistema dc cq?laçães Ji7icares .S pode scr. incom-
patível, qwa7}do o sistema S 7}ão ad?note se/uçõcs; compatível determinado, q?za7&do o
sistema S admite alma tí?Liga solução; e compatível indeterminado, q?laT&do o s stema
S admite mais de uma solução.

Definição 19 Z)ois sistemas de equações Z 7 ea7'cs Si c S2 sâo ditos equivalentes, q a7 do
qualquer solução de zm for solução do outro e vice-ue.rsa.

No nosso estudo consideraremos somente sistenaas de equações lineares caiu n equações
e n incógnitas. Nos referiremos a ele dizendo sistema de equações lineares de ordem n.

Considerando

al,l
a2.1

a1,2

CY2,2

(ll,n 31

(Y2.71 Z2
=

(IVn,2
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2.3 Sistemas Lineares 

Definição 14 Dados os números reais a1 , a 2 , •. . , a 11 , /3(n 2'. 1 )J a e.quaçao 

(2 .2) 

onde os Xi são variáveis em ~ é chamada equação linear sobre ~ nas incógnitas 

Definição 15 Uma solução da equação 2.2 é uma n-upla de núme.ros re.ais (b1 , b2 , • • ·, b11 ) 

que satisfaz essa equação. 

Definição 16 Um sistema de m equações lineares com n incógnitas (m, n 2'. 1) é 

um conjunto de m equações lineares a n incógnitas! consideradas simultaneamente. 

Um sistema de equações lineares pode ser escrito da seguinte forma: 

S:! 
C\'1,1X1 + C\'1 ,2:i:2 + + 0'1 ,n:l:n /31 

C\'2,1 X1 + 0'2,2X2 + + C\'2,n:l:n /32 
(2.3) 

O'm,1 X1 + O'm,2X2 + + O',n,n:l:n /3,n. 

Definição 17 Uma solução do sistema acima é uma n-upla de. números reais (b1 , b2 , ••• , bn) 

que satisfaça cada uma das equações de 8. 

Definição 18 Quanto às soluções! um sistema de equações lineares S pode ser: incom

patível} quando o sistema S não admite soluções; compatível determinado, quando o 

sistema S admite uma única solução; e compatível indeterminado! quando o sistema 

S admite mais de uma solução. 

Definição 19 Dois sistemas de equações lineares S'i e 82 são ditos equivalentes} quando 

qualquer solução de um for solução do outro e vice-versa. 

No nosso estudo consideraremos somente sistemas de equações lineares com n equações 

e n incógnitas. Nos referiremos a ele dizendo sistema de equaç.ões lineares ele ordem n. 

Considerando 

[ 

ª1 1 

A= "'.:' 

CTn,1 

a1,2 

a2,2 

( 
X1) ( b1 ) X2 b2 
. e b = . . 

X.n bn 
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O sistema S em 2.3 para m = n pode, então, ser escrito na forma nlatricia1 ,4z = b,
onde .4 recebe o nome de matriz dos coeficientes do sistema .S e b o vedor de termos
independentes.

Na determinação da solução de sisten)as lineares podemos utilizar métodos diremos ou
iterativos. Nos métodos diremos podemos proceder, basicamente, de duas fora)as:

8 Determinando sistemas lineares equivalentes mais simples, por exemplo triangula-
res, equivalentes a S (neste caso a solução é determinada resolvendo-se o sistema
triangular equivalente); ou

e Calculando a inversa da matriz .4, se .A for inversível. Nessa forma, a solução é dada
resolvendo-se o produto .4'tb.

Neste traballlo, estaremos tratando apenas da solução de sistemas lineares através de
métodos diremos.

2.4 Sistemas Tlriangulares

Os sistemas triangulares são sistemas de equações extrenlanlente simples Como veremos
algoritmos para solução de sistemas lineares que recaen] em sistemas triangulares ou os
utilizam em cálculos intennedíários, nesta seção estudarem)os algoritnlos pala este tipo de
sistemas.

Definição 20 t/m sistema de eq?laçõcs /i7tcarcs cona ll cq? anões c ll i? cóg7 idas ó dito
triangular se « m«triz .4 = (ai,j) dos coe./ícic? tes é fa/ q e «f.j = 0 pa« í > .j oa ai,j = 0
para á < .j. No primeiro caso, o sistema ó dito triangular inferior, c 710 scguT&do

triangular superior

2.4.1 Substituições Recorrentes

Apresentaremos aqui um algoritmo que é clássico na resolução de sistemas triangulares,
através de substituições recorrentes (BAGA SuZ,stittlt ons). O algoritnlo pala substituições
recorrentes pode ser ímplelnentado em paralelo de maneira simples e está descrito a seguir.
Este algoritmo resolve sistemas triangulares superiores. No caso de um sistema triangular
inferior basta adaptar os laços. Para facilitar, consideramos o vedor Z) como a (l&+ l )-ésinla
coluna de .4 1281.
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O sistema S em 2.3 para m = n pode, então, ser escrito na forma matricial Ax = b, 

onde A recebe o nome de matriz dos coeficientes do sistema S e b o vetor de termos 

independentes. 

Na determinação da solução de sistemas lineares podemos utilizar métodos diretos ou 

iterativos. Nos métodos diretos podemos proceder, basicamente, ele duas formas: 

• Determinando sistemas lineares equivalentes mais simples, por exemplo triangula

res, equivalentes a S (neste caso a solução é determinada resolvendo-se o sistema 

triangular equivalente); ou 

• Calculando a inversa da matriz A, se A for inversível. Nessa forma, a solução é dada 

resolvendo-se o produto A-1 b. 

Neste trabalho, estaremos tratando apenas da solução de sistemas lineares através de 

métodos diretos. 

2.4 Sistemas Triangulares 

Os sistemas triangulares são sistemas de equações extremamente simples. Como veremos 

algoritmos para solução de sistemas lineares que recaem em sistemas triangulares ou os 

utilizam em cálculos intermediários, nesta seção estudaremos algoritmos para este tipo de 

sistemas. 

Definição 20 Um sistema de equações lineares com n equações e n incógnitas é dito 

triangular se a matriz A = ( ai,i) dos coeficientes é tal que a;,i = O para i > j ou a;,i = O 

para i < j. No primeiro caso, o sistema é dito triangular inferior, e no segundo 

triangular superior. 

2.4.1 Substituições Recorrentes 

Apresentaremos aqui um algoritmo que é clássico na resolução de sistemas triangulares, 

através de substituições recorrentes (Back Substitutions). O algoritmo para substituições 

recorrentes pode ser implementado em paralelo de maneira simples e está descrito a seguir. 

Este algoritmo resolve sistemas triangulares superiores. No caso de um sistema triangular 

inferior basta adaptar os laços. Para facilitar, consideramos o vetor b como a (n+ 1 )-ésima 

coluna de A [28]. 
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Algoritmo Substituições R.ecorrentes
Entrada: a matriz estendida dos coeficientes de un] sistema triangular Á=
Saída: um vetor z de ordem 1} cona a solução do sistema.
1. Para k = n até 2 com passo -l faça

Para l $ { $ k -- l faça e]]] paralelo

Calcular ai.«+l = ai,n+l -- a{,kak.«+l
2. Para l $ k $ n faça em paralelo

Calcular zk := ak,n+l

b

A idéia do algoiítmo está ein se resolver a 7}-ésinla equação, obtendo z,.. Com o re-
sultado de #,, substituímos este valor nas (n -- l)-ésinlas equações en} paralelo, sendo
necessários 2 passos e (n -- 1 ) processadores. A seguir resolvemos a (11 -- 1 )-ésima equação,
obtendo n,..l e substituín)os este valor nas (1} - 2)-ésin)as equações sinlultaneanlente,
novamente em 2 passos, agora utilizando (1} -- 2) dos (1} -- 1) processadores da iteração
anterior. E assim sucessivamente até cliegarnlos à primeii'a equitção, quando usaremos
apenas [ processador dos (n -- ]) inicial]nente necessái'ios e a])enas uma divisão. Dessa

forma, o algoritmo traz a solução do sistema em tempo O(it) utilizando O(T}) processa-
dores

2.4.2 Algoritmo de Sameh e Brent

Este algoritino foi obtido en] l28, 381.

Consideremos um sistema de equações lineares 7} x 1}, na tolHIa matricial, Á# = 6, com
.4 triangular inferior e tal que a{.i = 1, i= 1, . . . , l}.

Seja ej =(0,0,...,1,0,...,0y un] vedor de n posições cona a unidade na posição j
e as outras posições «ulas e seja ai = (0,0, . . . , 0,ai+-,{, "i+2,{, . . . , a,.,iy u«] v'tor co"] 's

primeiras i posições nulas.

Para i = 1 , n definimos

1 0
0 1

o o ... o
o o ... o

Á: +';'i- : S
0 0

1 0
aÍ+i.i l
ai+2,i 0

0

0

0

l0 0 a..f 0
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Algoritmo Substituições Recorrentes 
Entrada: a matriz estendida dos coeficientes de um sistema triangular A:i: = b. 

Saída: um vetor x de ordem n com a solução do sistema. 

1. Para k = n até 2 com passo -1 faça 
Para 1 :=:; i :::; k - l faça em paralelo 

Calcular ai,n+ 1 = ai,n+ 1 - a;,kak,n+ 1 

2. Para 1 :::; k :::; n faça em paralelo 

Calcular Xk = ak,n+1 

25 

A idéia do algoritmo está em se resolver a n-ésima equação, obtendo :i: 11 • Com o re

sultado de x 11 substituímos este valor nas ( n - l )-ésimas equações em paralelo, sendo 

necessários 2 passos e ( n - l) processadores. A seguir resolvemos a ( n - l )-ésima equação, 

obtendo x 11 _ 1 e substituímos este valor nas (n - 2)-ésimas equações simultaneamente, 

novamente em 2 passos, agora utilizando ( n - 2) dos ( n - l) processadores da iteração 

anterior. E assim sucessivamente até chegarmos à primeira equação, quando usarémos 

apenas 1 processador dos ( n - l) inicialmente necessários e apenas uma divisão. Dessa 

forma, o algoritmo traz a solução do sistema em tempo O(n) utilizando O(n) processa

dores. 

2.4.2 Algoritmo de Sameh e Brent 

Este algoritmo foi obtido em [28, 38). 

Consideremos um sistema de equações lineares n x n, na forma matricial, Ax = b, com 

A triangular inferior e tal que a;,i = 1, i = 1, ... , n . 

Seja ej = (O, O, ... , 1, O, ... , 0)1 um vetor de n posições com a unidade na posiç.ão j 

e as outras posições nulas e seja a; = (O, O, ... , O, a;+1,;, a;+ 2,i, ... , an,i)t um vetor com as 

primeiras i posições nulas. 

Parai= 1, . .. , n definimos 

1 o o o o 
o 1 o o o 

A;= I + a;e~ = 
o o 1 o o 
o o ªi+1,i 1 o 
o o ªi+2,i o o 

o o an,i o 1 
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Analogamente, definimos
Xi = / -- anel

A partir disto temos propriedades que são imediatas

Propriedade 6 .Aii Á{, para i = 1,

Propriedade 7
1 0
0 1

0 0
0 0

0

0

";".*.- : s
0 0

1 0
ai+i,{ l
ai+2,{ ai+2,{+1

0 0 . a«,{ a«,{+i . l

para = 1,. . . ,n -- l

Propriedade 8
'42 Á'.

'42 ,41
e

.4'' ='Ã,.

A solução do sistema .A# = Z) pode então ser dada por

z = .,'1,. ''{«-- .42'.41 ' Ü

Podemos então obter a solução deste sistema a partir da expressão acima, usando um
algoritmo /an-jn associativo descrito a seguir.

Algoritmo Sameh e BlçpÇ
Entrada: l;ilo) . IÃ. para i' l, . . . ,n, b(o) = b, obtidos do sistema ,4z = b
Saída: um vedor com a solução do sistema.
1. Para .j = 0 até k -- 2 faça

Para á C {1,2, . . . ,2k'j'i -- 1} faça em paralelo

Calcular Ã(j+i) . IÃgl.:114(J) en] paralelo

Calcular b(j+i) = 7ilj)b(j) em paralelo

2. Calcular b(t) :: ll2iÍk-t)b(k-l) em paralelo
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Analogamente, definimos 

A partir disto temos propriedades que são imediatas. 

-1 - . 
Propriedade 6 A; = Ai, parai= l, . .. , n. 

Propriedade 7 

AiA+1 = 

para i = l, . .. , n - l . 

Propriedade 8 

e 

1 O 
O 1 

o o 
o o 
o o 

o o 

o 
o 

1 
ai+l,i 

ªi+2,i 

an,i 

o 
o 

o 
1 

a;+2,i+ 1 

an,i+ 1 

A solução do sistema Ax = b pode então ser dada por 

o 
o 

o 
o 
o 

Podemos então obter a solução deste sistema a partir da expressão acima, usando um 

algoritmo fan-in associativo descrito a seguir. 

Algoritmo Sameh e Brent 

Entrada: Af) = Ai, parai= 1, ... , n, b(0) = b, obtidos do sistema Ax = b. 
Saída: um vetor com a solução do sistema. 
1. Paraj = O até k - 2 faça 

Para i E { 1, 2, ... , 2k-j-I - 1} faça em paralelo 
-(j+I) -(j) -(j) 

Calcular A; = A2i+I A2; em paralelo 

Calcular b(j+l) = Ai1)b(j) em paralelo 

2. Calcular b(k) = Aik-l) b(k- l) em paralelo 
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Arvore de execução do algoritino de Sanlell e Bient para unia matriz de ordena

O paralelismo presente neste algoritmo não é tão claro. A sequência a seguir mostra
este paralelismo. Esta descrição tainl)én) é necessária pala a determinação do tempo de
processamento e número de processadores. A figura 2.1 ilustra o funcionamento deste
algoritmo para n - 7.

Consideremos n = 2k -- 1, k ? l.
Nutria dada iteração j temos

0

0

0

Ll"
s!"

/!j) é uma matriz identidade de ordem í2j -- l
Hj) é uma matriz identidade de ordem 2k -- (i + 1)2j
Z,lj) é uma matriz triangular de ordem 2j
Slj) é uma matriz de ordem (2k -- ({ + 1)2f) x 2j

Podemos particionar S(j) da seguinte forma

Slí'

2.4. SISTEMAS TRIANGULARES 27 

Figura 2.1: Árvore de execução do algoritmo de Sameh e Brent para uma matriz de ordem 

n = 7. 

O paralelismo presente neste algoritmo não é tão claro. A seqüência a seguir mostra 

este paralelismo. Esta descrição também é necessária para a determinação do tempo de 

processamento e número de processadores . A figura 2.1 ilustra o funcionamento deste 

algoritmo para n = 7. 

Consideremos n = 2k - 1, k ~ 1. 

Numa dada iteração j temos 

1?) é uma matriz identidade de ordem i2i - 1 

1ij) é uma matriz identidade de ordem 2k - (i + 1)2i 

L~i) é uma matriz triangular de ordem 2i 

sfi) é uma matriz de ordem (2k - (i + 1)2i) x 2i 

Podemos particionar sfi) da seguinte forma 
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onde t4j) é uma matriz quadrada de ordem 2j e
U(j) é uma matriz de ordem (2k -- (i+ 2)2j) x 2j

Quando .j = 0 temos

z,Í = lil
aÍ+l,{

.j''- l ''l*'''
(z?i,,{

onde t4o) = 1.a:+i,il-

.rfo) e a') são matrizes de ordem { -- l e 2k -- ({ + 1) = it -- ã
A partir disto, teremos

7çj+o - aEI.am
onde

e

"''*:'-[.;f? :,
0

z,g....

SÍj+i) sáÍI.d?) + vÜ) .slÍI. l

Analogamente, b(j) pode ser particionado da seguinte filma

'',- [!!!]
onde glj) e g(j) são vetores coluna de tamanho 2j -- l e 2j, respectivamente.
tamanho de p9) é 2k -- 2j+i

Temos então,

Assim, o

''*:, - [ ;!;! ] : *'''',
onde

slj+l) = g(j)
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onde uF) é uma matriz quadrada de ordem 2i e 

½(j) é uma matriz de ordem (2k - (i + 2)2i) x 2i. 

Quando j = O temos 

l
-a;+1,i 

s~º) = -a;+2,i 
' . 

-an,i 

onde ulº) = [-a;+1,;]. 

Ilº) e Iiº) são matrizes de ordem i - 1 e 2k - (i + 1) = n - i. 

A partir disto, teremos 

onde 

e 

Analogamente, bU) pode ser particionado da seguinte forma 

onde gf) e g~j) são vetores coluna de tamanho 2i - 1 e 2i, respectivamente. Assim, o 

tamanho de gy) é 2k - 2i+1 . 

Temos então, 

onde 

g
(j+1) - g(j) 
1 - 1 
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qlj+i) - Z,lj)gÁj)

g1+0 - S(j)P$D + g

A descrição anterior é útil para demonstrar o teorema a seguir, que traz a complexidade
de tempo e o número de processadores para este algoritmo. Esta complexidade não é tão
simples de se obter quanto a das substituições recorrentes, en] vista das economias no
número de operações obtidas pelos produtos de matrizes envolvendo matrizes triangulares.

Teorema 2 Um sistema tría7 guiar de equações /íl caros de ordem 1} pode scr Teso/pião,
«tÍZiz-d.-« o «Zgo,{tm. de S«m./. . B««t, .,« O(log: «) p«' ««do O(n;) P«""-
d a I' p q

Demonstração.

Sejam ZÍj) e p(j) o tempo lrn'nimo e o número de piocessadoies necessários para calcular
IÃ(jo). Soam, também, r(j) e q(j) o tempo mínimo e o núilleio de processadores necessários
para calcular b(j+l)

T(j) = max {r(j), tlj)para á C {1,2,... , 2k'j'i -- ll}
o tempo necessário para se calcular o laço interno do algoiitmo para um dado .j.

Sda

P(j) - q(j) +

2t 'J'i -- l

é o número de processadores necessários para se calcular o laço interno em tempo T(i)

k 2

T - 7-k-l + }: T(j)
.j=o

(2.4)

e

p {pm,.j -1} (25)
o tempo mínimo e o número de processadores necessários pala o algoritino todo.

Iremos analisar separadamente os cálculos de l;ilj+i) e b(j+i)

cálculo de ãlj+l)

l;ilj+i) é dado pelo produto IÃgà.l;i(Í). As duas matrizes que são os favores deste produto
são matrizes de bloco dadas por 2.4.2. O produto é então obtido como em 2.4.2. Dessa
forma na determinação deste produto não é necessário executar-se todas as operações
envolvidas em tal produto, bastando concentralnlo-nos na obtenção dos novos blocos,
economizando cálculos e processadores. Assim, o cálculo de 7lÍ+i) se deduz a
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gu+1) - LUlgUl 
2 - 1 2 

g(j+1) _ 5U)
9

U) + 
9

u) 
3 - 1 2 3 · 

A descrição anterior é útil para demonstrar o teorema a seguir, que traz a complexidade 

de tempo e o número de processadores para este algoritmo. Esta complexidade não é tão 

simples de se obter quanto a das substituições recorrentes, em vista das economias no 

número de operações obtidas pelos produtos de matrizes envolvendo matrizes triangulares. 

Teorema 2 Um sistema triangular de equações lineares de ordem n pode ser resolvido, 

utilizando-se o algoritmo de Sameh e Brent, em O(log2 n) passos usando O( n3 ) processa

dores. 

Demonstração. 

Sejam t~j) e p~j) o tempo mínimo e o número de processadores necessários para calcular 

A~j+i)_ Sejam, também, rUl e qU) o tempo mínimo e o número de processadores necessários 

para calcular bU+l). 

Seja 

o tempo necessário para se calcular o laço interno do algoritmo para um dado j. 

2k-j-l_l 

pu) = qu) + I: p~j) 

i:::1 

é o número de processadores necessários para se calcular o laço interno em tempo T(j). 

k-2 
T = rk-1 + L rU) 

j:::O 

e 

P = max { p(j), j = O, ... , k - 1 } 

o tempo mínimo e o número de processadores necessários para o algoritmo todo. 

Iremos analisar separadamente os cálculos de Aij+l) e b(i+l). 

Cálculo de A~j+l). 
t 

(2.4) 

(2.5) 

-(j+l) -(j) -(j) 
A; é dado pelo produto A2;+1A2;. As duas matrizes que são os fatores deste produto 

são matrizes de bloco dadas por 2.4.2. O produto é então obtido como em 2.4.2. Dessa 

forma na determinação deste produto não é necessário executar-se todas as operações 

envolvidas em tal produto, bastando concentrarmo-nos na obtenção dos novos blocos, 

economizando cálculos e processadores. Assim, o cálculo de A~i+I) se reduz a 
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(i) Clálculo de Lgà-it'4i)

Nesta matriz produto, cada coluna é obtida através de 2j produtos internos de vetores
de tamanho 2j. Podemos obter cada um desses produtos internos en] .j + l passos (l
multiplicação e .j adições usando a idéia do algoritn)o /alt-il} associativo). Con)o Z,gà.. é
triangular inferior, o número de processadores necessários para o cálculo de cada coluna
dessa matriz produto é 2j': (2j + 1). Daí , são necessários 22j'' (2j + 1 ) processadores para

o cálculo deste produto

(ii) Cálculo de S$Í3.it,4j)

O cálculo de cada um dos 2(k+j) -- ({ + 1)22j+i elementos desta matriz produto envolve
o produto interno de vetores de tamanho 2j. O tempo necessário é J + l passos e o número
de processadores necessários é (2(k+j) -- ({ + 1)22j+i)2'

(iii) Cálculo de S5{1it,6:) + V#)
Usando o mesmo número de processadores do item anterior, essa nlatiiz soma pode

ser obtida em apenas um passo-

Os itens (i) e (ii) podem ser feitos simultaneamente, uma. vez que eles são independen-
tes. Já o item (iii) depende da conclusão do cálculo do item (ii). Daí, de (i) e combinando
(ii) e (in), seg«.-se q-

.j + 2. (2.6)

De(i) e(ii)(alguns dos processadores usados na deterndnação de(i) e(ii) são usados,
novamente, para determinar a solda do item (iii)), segue-se que

Plj) . 2:j-'(2j + 1) + (2k+j (í + 1)2:j+')2j =

- 2''p' + IP - 2''pí + ;)
Cálculo de b(j+l)
Como a matriz ,4lj) é uma matriz em blocos e nos cálculos pala determinação de b(j+l)

usamos produtos por matrizes triangulares e por matrizes de ordem menor que n, o número
de operações e o número de processadores envolvidos é menor do que se, simplesmente,
fizéssemos o produto sem utilizar estas propriedades. Dessa forma, o cálculo de b(j+l)
pode ser reduzido a

(iv) Cálculo de tlj)sSj)
Cada elemento deste vetar pode ser obtido como produto interno de vetores de tama-

nho 2j. O cálculo pode ser completado em .j + l passos usando 2j'i (2j + 1 ) processadores.

(v) Cálculo de SÍj)S,Í) + g, )
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(') C 'l 1 d L(j) u(j) 1 a cu o e 2i+ 1 2i . 

Nesta matriz produto, cada coluna é obtida através de 2J produtos internos de vetores 

de tamanho 2J. Podemos obter cada um desses produtos internos em j + 1 passos (1 

multiplicação e j adições usando a idéia do algoritmo fan-in associativo). Como L~1L é 

triangular inferior, o número de processadores necessários para o cálculo de cada coluna 

dessa matriz produto é 2j-l (2j + 1). Daí , são necessários 22j-J (2j + 1) processadores para 

o cálculo deste produto. 

( .. ) c 'l 1 d s<jJ uul 
11 a cu o e 2i+1 2i • 

O cálculo de cada um dos 2(k+j) - (i + 1)22j+I elementos desta matriz produto envolve 

o produto interno de vetores de tamanho 2J. O tempo necessário é j + 1 passos e o número 

de processadores necessários é (2(k+j) - ( i + 1 )22j+I )2i. 

(iii) Cálculo de s(j) u(j) + v,(i) 
2i+ 1 2t 2i · 

Usando o mesmo número de processadores do item anterior, essa matriz soma pode 

ser obtida em apenas um passo. 

Os itens (i) e (ii) podem ser feitos simultaneamente, uma vez que eles são independen

tes. Já o item (iii) depende da conclusão do cálculo do item (ii). Daí, de (i) e combinando 

(ii) e (iii), segue-se que 
(2.6) 

De (i) e (ii) (alguns dos processadores usados na determinação de (i) e (ii) são usados, 

novamente, para determinar a soma do item (iii)) , segue-se que 

Cálculo de bU+l). 

Como a matriz AF) é uma matriz em blocos e nos cálculos para determinação de b(i+I) 

usamos produtos por matrizes triangulares e por matrizes de ordem menor que n, o número 

de operações e o número de processadores envolvidos é menor do que se, simplesmente, 

fizéssemos o produto sem utilizar estas propriedades. Dessa forma, o cálculo de bU+I) 

pode ser reduzido a 

(iv) Cálculo de L~j) g~i). 

Cada elemento deste vetor pode ser obtido como produto interno de vetores de tama

nho 2J. O cálculo pode ser completado em j + 1 passos usando 2i-1 (2i + 1) processadores. 

(V) Cálculo de sij) g~j) + gij). 
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Cada elemento deste vedor pode ser obtido en] .j + 2 passos usando (2A

processadores.

De (iv) e (v) segue-se que

e
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2j+l)2j

,m - (.j + 2)

q(j) . 2j-:(2j + 1)+(2t -- 2j+')2j =

;) -- :2'j

De 2.4, 2.6 e 2.7, obtemos T que é dado poi

' - EJ ... ' - }a;-D - 'o.:' «).

(2.7)

2k 'J 'i -- l

p(J) . q(j)+ }l, !,Íj) .
{-1

- ,'p* + IP - ;,'' -'- ' E :''p* -'- IP

- ;2'j - T(s ' 2* + 8)+ {(2" + 5 ' 2' + 2).

Considerando s = 2j obtemos a seguinte função

.fH-;;'-:;0.2'+ +iP"+S.2*+4.
emonstrar que o lnáxinlo desta função (para 7z ? 8) ocorre, api

De 2.5, temos que

, - -Úà:" + li," -- i:* - '(«n.

ConsideremosllS]

Pode-se d oximada.

D

2.5 Algoritmos Básicos com Matrizes.
Nesta seçao, apresentaremos alguns algoritinos paralelos básicos de manipulação de ma-
trizes.
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Cada elemento deste vetor pode ser obtido em j + 2 passos usando (2k - 2i+1 )2i 

processadores. 

e 

De (iv) e ( v) segue-se que 

q(j) = 2j- l (2j + 1) + (2k - 2j+l )2j = 

= 2i(2k + i) - ;22j. 
De 2.4, 2.6 e 2. 7, obtemos T que é dado por 

Consideremos 
2k-j-l_l 

p(j) = q(j) + I: p~j) = 
i=l 

2k-j-l 

= 2j(2k + i) -~22j + ~ 22j(2k + t) -23j(2i + ~) = 
t=l 

Considerando s = 2i obtemos a seguinte função 

(2.7) 

Pode-se demonstrar que o máximo desta função (para n 2 8) ocorre, aproximada

mente, em s = 2
;. De 2.5, temos que 

p = ~23k .!.22k 2_2k = 0( 3) 
1 024 + 8 + 16 n · 

o 

2.5 Algoritmos Básicos com Matrizes. 

Nesta seção, apresentaremos alguns algoritmos paralelos básicos de manipulação de ma

trizes. 
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2.5.1 Produto Interno

Dados dois velares z =(zi,a2,..., z«) e y =(yl, y2,...,y«) de 1} = 2'(k ? 0) posições,
o produto interno de z e y é dado por zy :: :::LI =iy{. O algoritnlo para determina-lo é
dado a seguir.

Algoritmo Produto interno
Entrada: vetores 3 =(zi, za,...,z«) e g/ =(yl, y2,
Saída: P = ]çy.
1. Para l $ { $ n faça ein paralelo

Calcular p{ = ziy{
2. Para á = 1 até k faça

Para l $ .j $ 2k'i faça em paralelo
Calcular pj = p2j-i + p2j

3. P =Pt

, v«), ,. (k 2 0)

O item [ é rea]izado em ] passo utilizalldo n processadores. O item) 2 ])ode ser concluído
em k = log n passos usando um máximo de ? processadores. Finalillente, o passo 3 é feito
em l passo usando l processador. Assim, o algoritnao leva un] total de (9(1og n) passos,
usando O(n) processadores.

2.5.2 Produto de Matriz por Vetor

Dados uma matriz quadrada .4 = (ai,j) de ordem l} (poderia ser unia matriz de ordem
m x n) e um vedor # = (zi,z2,. . .,z«) de ?} posições (lz = 2*). O vetar P resultante
do produto de .4 por z é dado por .f% ' }:;;::i ai,j=j,{ = 1,. . . ,lz. A solução pode ser
encontrada pelo algoritmo

Algoritino Produto !matriz por vetar
Entrada: uma matriz .A = (a{,j) e u«] vetar # = (=i, =2,

Saída: P = .4=.
1. Para l $ á $ n e l $ .j $ n faça eni paralelo

Calcular ci,j = a{,jyj
2. Para Z = 1 até k faça

Para l $ { $ n e l $ .j $ 2t'i faça em paralelo

Calcular ci,j = ci,zj-l + cí,2j
3. Para l $ i $ n faça em paralelo

a -P{,i

,.«)
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2.5.1 Produto Interno 

Dados dois vetores x = (x 1, x 2, ... , xn) e y = (y1, Y2, ... , y,,) de n = 2k(k 2: O) posições, 

o produto interno de x e y é dado por xy = Li~l XiYi· O algoritmo para determiná-lo é 

dado a seguir. 

Algoritmo Produto interno 
Entrada: vetores x = (x1,x2, ... ,x,,) e y = (Y1,Y2, ... ,y,,), n = 2k(k 2: O) 
Saída: P = xy. 
1. Para 1 :S i :S n faça em paralelo 

Calcular Pi = XiYi 
2. Parai = 1 até k faça 

Para 1 :S j :S 2k-i faça em paralelo 

Calcular Pi = P2j-1 + P2i 

3. P = P1 

O item 1 é realizado em 1 passo utilizando n processadores. O item 2 pode ser concluído 

em k = log n passos usando um máximo de I processadores. Finalmente, o passo 3 é feito 

em 1 passo usando 1 processador. Assim, o algoritmo leva um total de O(log n) passos, 

usando O(n) processadores . 

2.5.2 Produto de Matriz por Vetor 

Dados urna matriz quadrada A = (ai,j) de ordem n (poderia ser uma matriz de ordem 

m x n) e um vetor x = (x 1 ,x2 , •• • ,x,,) de n posições (n = 2k). O vetor P resultante 

do produto de A por x é dado por Pi = I:;1=1 ai ,jXj, i = 1, . .. , n. A solução pode ser 

encontrada pelo algoritmo 

Algoritmo Produto matriz por vetor 
Entrada: urna matriz A = ( ai,j) e um vetor x = ( x1 , :z: 2 , ..• , x,,) 
Saída: P = Ax. 
1. Para 1 :S i :S n e 1 :S j :S n faça em paralelo 

Calcular Ci,j = ai,iYi 
2. Para 1 = l até k faça 

Para 1 ::; i ::; n e 1 :S j ::; 2k-i faça em paralelo 

Calcular Ci,i = Ci,2j-1 + Ci,2j 

3. Para 1 :S i :S n faça em paralelo 

Pi= Pi,1 
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O item l pode ser realizado en] l passo usando n2 processadores, com isso todos
os produtos necessários serão feitos neste passo. O item 2 leva logT} passos usando um
máximo de !É processadores. O vetor P é então obtido no item 3 com mais l passo e
n processadores. Dessa forma, este algoritnlo é concluído em O(log n) passos utilizando
O(n') processadores.

2.5.3 Produto de Matrizes

Baseado na idéia do algoritmo /alt-i7} associativo utilizado nos dois casos anteriores, po'
demos construir um algoritmo de produto de n)atrozes.

Dadas duas matrizes quadradas de Ordem 7 = 2t, k ? 0, .A = (ai.J) e B = (bi,j), vamos
construir uma matriz P = (pi,j) também de ordem n, tal que P = .AB. Utilizamos uma
variável auxiliar tridimensional C'.

Algoritmo Produto matriz por vedor
Entrada: as matrizes 4 = (ai,j) e B = (b{.j) de ordem l}.
Saída: P = ,4.B.
1. Para l $ i$ n, l $ .j $ n e l 5; g $ 7 faça en] paralelo

Calcular ci,j,s :: a{,kbx;,j
2. Para / = 1 até k faça

Para l $ í $ n, l $ J $ n e l $ g $ 2k'{ faça en] paralelo
('alcular c{.j,s = ci,j,2s--i + c{.j.2s

3. Para l $ { $ n e l $ j $ n faça em paralelo
F/. - /l. ..

r{,.j ;; ui,.j,l

A etapa l é feita em l passo usando n3 processadores. Ao final desta etapa todos os
produtos que deveriam ser feitos já estão calculados, testando apenas as somas. Na etapa
2, as somas são realizadas em log 1} passos, usando r}3/2 processadores. Finalizando os
cálculos, a matriz P é obtida em n)ais l passo utilizando l}2 processadores. Concluín)os,
então, que o algoritmo todo leva (2(1og n) passos, utilizando O(n') processadores.

Como vimos, estes três prob]einas estão ein ]VC'i

2.5.4 Potências de Matrizes

Dada uma matriz quadrada .A de ordem n, 2k'l < n $ 2k e k 2 1, as n potências de .A
podem ser obtidas em paralelo usando a idéía do algoritnlo /all-Íl} associativo.

Em algumas circunstâncias, como veremos mais adiante, querem)os calcular unia série
de potências de matrizes. Isto é, dada .A unia matriz quadrada de ordem 1}, calcular
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O item 1 pode ser realizado em 1 passo usando n 2 processadores, com isso todos 

os produtos necessários serão feitos neste passo. O item 2 leva log n passos usando um 

máximo de ~
2 

processadores. O vetor P é então obtido no item 3 com mais 1 passo e 

n processadores. Dessa forma, este algoritmo é concluído em O(log n) passos utilizando 

O(n2 ) processadores. 

2.5.3 Produto de Matrizes 

Baseado na idéia do algoritmo fan-in associativo utilizado nos dois casos anteriores, po

demos construir um algoritmo de produto de matrizes. 

Dadas duas matrizes quadradas de ordem n = 2k, k 2:: O, A= (a;,i) e B = (b;,j), vamos 

construir uma matriz P = (Pi,j) também de ordem n, tal que P = AB. Utilizamos uma 

variável auxiliar tridimensional C. 

Algoritmo Produto matriz por vetor 

Entrada: as matrizes A= (a;,j) e B = (b;,i) de ordem n . 

Saída: P = AB. 
1. Para 1 ~ i ~ n, 1 ~ j ~ n e 1 ~ g ~ n faça em paralelo 

Calcular e; 3· 9 = a; kbk 3· 1 1 1 1 

2. Para l = l até k faça 
Para 1 ~ i ~ n, 1 ~ j ~ n e l ~ g ~ 2k-i faça em paralelo 

Calcular Ci,j,g = Ci,j,2g-1 + c;,j,29 

3. Para 1 ~ i ~ n e 1 ~ j ~ n faça em paralelo 

P;,j = Ci,j,1 

A etapa 1 é feita em 1 passo usando n 3 processadores. Ao final desta etapa todos os 

produtos que deveriam ser feitos já estão calculados, restando apenas as somas. Na etapa 

2, as somas são realizadas em log n passos, usando n3 / 2 processadores. Finalizando os 

cálculos, a matriz P é obtida em mais 1 passo utilizando n 2 processadores. Concluímos, 

então, que o algoritmo todo leva O(log n) passos, utilizando O( n3 ) processadores. 

Como vimos, estes três problemas estão em NC 1 • 

2.5.4 Potências de Matrizes 

Dada uma matriz quadrada A de ordem n, 2k-1 < n ~ 2k e k 2:: 1, as n potências de A 

podem ser obtidas em paralelo usando a idéia do algoritmo fan-in associativo. 

Em algumas circunstâncias, como veremos mais adiante, queremos calcular uma série 

de potências de matrizes. Isto é, dada A uma matriz quadrada de ordem n, calcular 



34 CAPÍTUL02. SISTEMAS LINEARES

,4j,.j = 1, . . . ,n. O algoritmo abaixo calcula esta sequência de potências.
idéia utilizada é a do algoritmo /a?l-i?l associativo.

Novamente a

Algoritmo potências de matrizes
Entrada; uma matriz quadrada .A de ordena 1} = 2t, k ? 0.
Saída: uma sequência de potências .Aj,.j = 1, . . . , n, da matriz .A.

1. Para i = 1 até k faça
Para .j C {2i''+ 1,2i': + 2,. ..,7nin(2i, n)} faça eln paralelo

Calcular J4j = .42í'i .Aj-2i'i enl paralelo

Ein cada etapa {, 2i't potências poden} ser calculadas independentemente a partir
das matrizes calculadas nas etapas anteriores. Assim, usando 2i'in3 processadores es-
tas potências podem ser calculadas en] O(logo) passos Na k-ésima etapa são usados
jmin(2k,n) -- 2k':ln; processadores. Conho ]] $ 2t, o a]goritmo ceva ao todo O(]og'n)
passos usando O(n4) processadores, na realidade são necessários n4/2 processadores.

2.6 Conclusão

Neste capítulo, pudemos ver alguns conceitos básicos de n)atrozes e sistemas lineares e
algumas operações com matrizes. Descrevemos e discutimos os algoritmos de substituições
recorrentes e de Sameh e Brent para a solução de sistemas tl'iangulares, que senão nauito
úteis nas próximos capítulos. O algoritnlo de substituições iecoiientes é sínlples de ser
descrito, e sua complexidade de tempo e o núlllero de processadores necessários são óbvios
e naturalmente obtidos. No algoritino de Sanlell e Brent detalhados seu funcionamento.
Sua complexidade e número de processadores necessários foram cuidadosamente obtidos
(teorema 2) por não serena triviais, este algoritnlo traz a solução eili O(Zog'n) passos
utilizando O(n3) processadores. Foram apresentados algoritmos paralelos para operações
básicas com matrizes: produto interno, produto de vedor por matriz, produto de n)atrizes
e sequência de potências de matrizes. Os três prin)eixos são obtidos em O(log7}) passos,
utilizando, respectivamente, O(n), O(n:) e (9(n') processadores, e o último leva tempo
O(Zog'n) passos com O(n') processadores.
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Ai, j = 1, ... , n. O algoritmo abaixo calcula esta seqüência de potências. Novamente a 

idéia utilizada é a do algoritmo fan-ín associativo. 

Algoritmo potências de matrizes 

Entrada: uma matriz quadrada A de ordem n = 2k, k ~ O. 

Saída: uma seqüência de potências Ai, j = 1, ... , n, da matriz A. 

1. Para i = 1 até k faça 
Para j E {2i-l + 1, 2i-l + 2, ... , min(2i, n)} faça em paralelo 

Calcular Ai = A 2i-i Ai-2i-i em paralelo 

Em cada etapa i, 2i-l potências podem ser calculadas independentemente a partir 

das matrizes calculadas nas etapas anteriores. Assim, usando 2i- 1 n3 processadores es

tas potências podem ser calculadas em O(log n) passos. Na k-ésima etapa são usados 

[min(2k, n) - 2k-1]n3 processadores. Como n :::; 2\ o algoritmo leva ao todo O(log2 n) 

passos usando O( n4
) processadores, na realidade são necessários n 4 / 2 processadores. 

2.6 Conclusão 

Neste capítulo, pudemos ver alguns conceitos básicos ele matrizes e sistemas lineares e 

algumas operações com matrizes. Descrevemos e discutimos os algoritmos de substituições 

recorrentes e de Sameh e Brent para a solução de sistemas triangulares, que serão muito 

úteis nas próximos capítulos. O algoritmo de substituições recorrentes é simples de ser 

descrito, e sua complexidade de tempo e o número de processadores necessários são óbvios 

e naturalmente obtidos. No algoritmo de Sameh e Brent detalhamos seu funcionamento . 

Sua complexidade e número de processadores necessários foram cuidadosamente obtidos 

(teorema 2) por não serem triviais, este algoritmo traz a solução em O(log2n) passos 

utilizando O( n3
) processadores. Foram apresentados algoritmos paralelos para operações 

básicas com matrizes: produto interno, produto de vetor por matriz, produto de matrizes 

e seqüência de potências de matrizes. Os três primeiros são obtidos em O(log n) passos, 

utilizando, respectivamente, O(n), O(n2 ) e O(n3 ) processadores, e o último leva tempo 

O(log2n) passos com O(n4
) processadores. 



Capítulo 3

Fatoração LU

3.1 Introdução

Neste capítulo, estudaremos un] algoritnlo pala solução de sistemas lineares que, anual-
mente, ainda é amplas)ente utilizado. A descrição do algoritn)o paralelo não é difícil en]
vista do paralelis[no transparente que ele possui. Inicialmente, a])lesentarenlos a ideia do
algoritmo e sua descrição. Estudaremos alguns variantes do algoiitnlo e alguns detalhes
de implementação. Neste capítulo utilizamos as referências IS, 23, 28, i311.

3.2 A Fatoração LU

Dado um sistema de equações lineares na forma matricial ,4:z; = Z) com ,4 quadrada de
ordem n. Estamos interessados en], a partir do sistema original, decair en) sistemas cuja
estrutura da matriz dos coeficientes seja n)ais simples e dos quais conlleçanlos algoritnlos
para determinar sua solução.

No caso, desejamos obter sistemas triangulares, pois, como vimos, os sistemas trian-
gulares são bastante fáceis de serena solucionados.

A idéia principal da solução deste sistema está en] particionainlos a lnatiiz .4 num
produto de matrizes triangulares, .4 = LU cona Z, triangular inferior e U triangular supe'

A partir daí, a solução do sistema .4z = b pode ser dada resolvendo-se os sistemas
triangulares

dor

(3.1)

(3.2)
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Capítulo 3 

Fatoração L U 

3.1 Introdução 

Neste capítulo, estudaremos um algoritmo para solução de sistemas lineares que, atual

mente, ainda é amplamente utilizado. A descrição do algoritmo paralelo não é difícil em 

vista do paralelismo transparente que ele possui. Inicialmente, apresentaremos a idéia do 

algoritmo e sua descriç.ão . Estudaremos alguns variantes do algoritmo e alguns detalhes 

de implementação. Neste capítulo utilizamos as referências [5, 2:3, 28, ;31] . 

3.2 A Fatoração LU 

Dado um sistema de equações lineares na forma matricial A:r = b com A quadrada ele 

ordem n. Estamos interessados em, a partir do sistema original, recair em sistemas cuja 

estrutura da matriz dos coeficientes seja mais simples e elos quais conheçamos algoritmos 

para determinar sua solução. 

No caso, desejamos obter sistemas triangulares, pois, como vimos, os sistemas trian

gulares são bastante fáceis de serem solucionados. 

A idéia principal da solução deste sistema está em particionarmos a matriz A num 

produto de matrizes triangulares, A= LU com L triangular inferior e U triangular supe

nor. 

A partir daí, a solução do sistema Ax = b pode ser dada resolvendo-se os sistemas 

triangulares 

Ly = b e 

U:-c = y 

35 

(3.1) 

(3.2) 
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nesta ordem.

Considerando que tal fatoração pode ser feita, como veremos adiante, tenros

.A« LU)« (U')

Portanto, resolvendo os sistemas 3.1 e :3.2 obtemos a solução do sistema ,4z = b.

3.3 As Matrizes .L e U

A determinação das matrizes L e t/ reside na possibilidade de anulam)os posições de uln
vedor

Sda «, = («,1 , wa, . . . , «,,.y e defina«)os u"la nlat:iz

M: = / -- 77tel

onde

ei =(0,0,...,1,0,...,0y cona l na posição { eO "as r"tantas,
/ é a matriz identidade de ordem n e
o vedor m é dado por

m =(0,0,...,,":+-,m'+',...,«.,,y, co:«

l o ... o . -. o
o l . . o ... o

.A/{= 1 o o ... l -.. o
0 0 ... --lni+l '-. 0

0 0 .-- --m,, .-- l

O produto .A/ito é dado por

M.'', -m.l.«(.«-,w,,..,:«.,0,...,0y,

uma vez que
Ito = to.
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nesta ordem. 

Considerando que tal fatoração pode ser feita, como veremos adiante, temos 

Ax = (LU)x = L(Ux) = Ly = b. 

Portanto, resolvendo os sistemas 3.1 e 3.2 obtemos a solução do sistema Ax = b. 

3.3 As Matrizes L e U 

A determinação das matrizes L e U reside na possibilidade de anularmos posições de um 

vetor. 

Seja w = ( w 1 , w2 , ••. , wn)i e definamos uma matriz 

M; = I - rne! 

onde 
e; = (O, O, . .. , 1, O, . .. , O)t com 1 na posição i e O nas restantes, 

I é a matriz identidade de ordem n e 

o vetor m é dado por 

Wj . . 
rrii = -,J = i + l, . . . , n . 

Wj 

1 o o o 
o 1 o o 

M; = o o 1 o 
o o -m;+1 o 

o o -mn 1 

O produto M;w é dado por 

uma vez que 
lw=w, 
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0 0
0 0

0
0

0
0

0
0

0

0

0 0
me 0 0

0 0

0

n'zi+l
77Zi+2

0 0 n'2,?i,

onde a única coluna não nula é a i-ésima, e

0

0

0

0

rnÍ+i 'to{

7nÍ+2ZD{

toí+l 1 ) pois 7n.fw{

Wi+2
para .j - i + 1 , . . . , 7}

Se considerarmos o vetor to como sendo uma das colunas da nlatiiz .4, teremos

al,l a1,2

a2,1 a2,2

al,{
a2,{ ('Z2,?l

.4' = .A4í,4 = ,4 «.el.4 a{,l
"i+l,l

ai,2

'i+1,2 0 "i+l,,.

0 a

Dessa forma, se multiplicarmos a matriz Á por unia sequência de matrizes Jvi , JW2,
JW..l , obteremos

,4({)z - b(i)

onde .A(o) = ,4 e b(o) = b, e para l $ i$ n -- l

,4(i) = .A/:,4({-i)

i)({) - .A/ib({-i)

Ao final desta sequência de produtos, a matriz .A("-1) será uma matriz triangular
superior. Teremos, então,

U - ,4(n-l) e y = Z)("-i)

3.3. AS MATRIZES L EU 

o o o o 
o o o o 

met = o o o o 
1 o o m;+1 o 

o o m ,;+2 o 

o o mn o 
onde a única coluna não nula é a i-ésima, e 

o 
o 

me!w = rn,;+1Wi 

m;+2Wi 

o 
o 

. Wj 
pois mjWi = -w1 , para j = i + 1, .. . , n. 

Wj 

Se considerarmos o vetor w como sendo uma das colunas da matriz A, teremos 

ª1 ,1 ª1 ,2 ª1 ,i CL1,n 

ª2,1 ª2 ,2 ª2,i ª2,11 

A'= MiA = A - me!A = a; ,1 ai,2 a ·. 
1,1 ai,n 

I 

ªi+1,1 
I 

ª;+ 1 ,2 o I 

ªi+ 1,n 

I 
ªn,1 

I 
an,2 o I 

ªn,n 
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Dessa forma, se multiplicarmos a matriz A por uma seqüência de matrizes M 1 , M2 , ... , 

Mn-1, obteremos 
A(i)x = b(i) 

onde A (O) = A e b(o) = b, e para 1 ~ i ~ n - l 

A(i) = MiA(i- 1) 

b(i) = M;b(i-1)_ 

Ao final desta seqüência de produtos, a matriz A(n-l) será uma matriz triangular 

superior. Teremos, então, 
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Claramente Mi, l 5; i S; n -- l é unia matriz inversível e

l o ... o ... o
o l ... o ... o

0 0
0 0

l

7'ni+l

0

0

0 0 ... ll},. ... l

Como queremos .A fatorada no produto ,4 = Z,U e {/ = .A4«-i
que L = M;i ' -/t42 1 . . - . - M

Dessa forma, detenninamos as matrizes L e U.

A42A/i 4) segue-se

3.4 O Algoritmo da Eliminação de Gauss

Podemos representar un] sistema de equações ila sua forma matricial Á# = b. Assim, as
operações elementares definidas na seção 2.2.4 podem ser estendidas às equações deste
sistema. Como uma matriz elementar E é inversível, o sistema obtido após a operação
elementar é equivalente ao sistema original. 4# = b ++:lp .E.4# = Eb.

Exemplo.
Dado o sistema

':l ::: l 4z2 = 9

somando-se à segunda equação a primeira equação multiplicada poi -2 obtemos

'':l ;'' l+ 4#2 = 9
+ --5z2 = --14

que é um sistema triangular superior. Con)o .S' foi obtido de S através de uma operação
elementar, S eS/ são equivalentes. Para determinarmos a solução de .S basta resolver o
sistema S/. Dessa forma, içi :: --+! e a;2 = ]É!

O exemplo nos dá uma noção de colmo um algoritmo deve proceder. O algoritmo de
eliminação de Gauss, ou, simplesmente, algoritmo de Gauss, trabalha, justaillente, colho
no exemplo. Através de operações elementares sobre a equações, obten]os un] sistema
triangular superior equivalente. A seguir descreveremos a idéia contida no algoritmo

Primeiramente, vamos anular as posições abaixo do elemento al,l. Para isto utiliza-
remos uma operação elementar para cada uma das (n -- l) linllas abaixo da primeira.
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Claramente M;, 1 ~ i ~ n - l é urna matriz inversível e 

1 o o o 
o 1 o o 

M:-1 
1 

o o 1 o 
o o m;+1 o 

o o 1n11 1 

Corno queremos A fatorada no produto A = LU e U = M 11 _ 1 • · · · · li12 M1 A, segue-se 

L M -1 M-1 n1-1 que = 1 . 2 ..... 11 n-1 · 

Dessa forma, determinamos as matrizes L e U. 

3.4 O Algoritmo da Eliminação de Gauss 

Podemos representar um sistema de equações na sua forma matricial Ax = b. Assim, as 

operações elementares definidas na seção 2.2.4 podem ser estendidas às equações deste 

sistema. Corno uma matriz elementar E é inversível, o sistema obtido após a operação 

elementar é equivalente ao sistema original. Ax = b {:} EAx = Eb. 

Exemplo. 

Dado o sistema 
9 
4 

somando-se à segunda equação a primeira equação multiplicada por -2 obtemos 

9 
-14 

que é um sistema triangular superior. Como S' foi obtido de 8 através de uma operação 

elementar, S eS' são equivalentes. Para determinarmos a solução de S basta resolver o 

sistema S'. Dessa forma, x 1 = - ~! e x 2 = \4
• 

O exemplo nos dá urna noção de como um algoritmo deve proceder. O algoritmo de 

eliminação de Gauss, ou, simplesmente, algoritmo de Gauss, trabalha, justamente, como 

no exemplo. Através de operações elementares sobre a equações, obtemos um sistema 

triangular superior equivalente. A seguir descreveremos a idéia contida no algoritmo. 

Primeiramente, vamos anular as posições abaixo do elemento a1 ,1 • Para isto utiliza

remos urna operação elementar para cada uma das ( n - 1) linhas abaixo da primeira. 
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Em seguida repetiremos o processo para o elemento a2,2 e as (1} -- 2) linhas abaixo deste
elemento. Continuamos dessa maneira até obtermos o sistema triangular superior. De
vemos notar que as posições previamente anuladas de unia coluna não são alteradas na
etapa seguinte, esta propriedade vale sempre e é importante pois caracteriza este tipo de
procedimento.

Baseado no que foi descrito, consideienlos .E{.j a matriz elementar corres])ondente à
operação elementar que anula o elemento na posição á,J.

Seja a matriz

E«-l,j Ej+2,.Í - Ej+i,j,.j = 1, ,l} -- l

O produto .1%.,'l tem os elementos abaixo de aj,j,.j = 1,
.f% é justamente a matriz À4j descrita na seção 3.3.

Seja F' = Fn-- . F,,.,
anterior.

, 7}- 1. anulados. Essa matriz

F2 ' FI, F''4 é a matriz U e r'Z) é o vetor y descritos na seção

Se anexarmos à matriz .A unia (1} + 1)-ésima coluna formada pelas conlpollentes do
vedor b, o produto r'.4 fornecerá na (1} + 1 )-ésima coluna a solução do sistema.

A fatoração .Lt/ é uma descrição algébrica mais formal do algoritn)o de eliminação de
Gauss. Este algoritmo paralelo esta descrito a seguia.

Algoritmo de Gangs
Entrada: matriz dos coeficientes ,4 estendida.
Saída: solução do sistema .Az = b contido na (n + l)-ésima coluna de A
1. Para k = 1 até n -- l faça

Para .j ;: /inAa+ l,. ..,n + l faça en] ])alalelo
Calcular ak,j = at,j/ak,k

Para i ;; k+ l,...,n e .j:: /ánha+ 1,..., 1} + 1 faça em paralelo
Calcular ai,j = a{,j -- aí,k aA,j

2. Calcular a,,,«+l - a«,«+l/a,.,.

No item l do algoritino, o elemento ak,j é denominado n)u/tip/;calor.

Este algoritino leva tempo O(n') seqüenciallnente. O algoritnlo paralelo leva O(n)
passos usando (9(n') processadores.

O ganho deste algoritmo é dado por

s.(«) - gÇ; - o(«D,
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Em seguida repetiremos o processo para o elemento a2 ,2 e as (n - 2) linhas abaixo deste 

elemento. Continuamos dessa maneira até obtermos o sistema triangular superior. De

vemos notar que as posições previamente anuladas de uma coluna não são alteradas na 

etapa seguinte, esta propriedade vale sempre e é importante pois caracteriza este tipo de 

procedimento. 

Baseado no que foi descrito, consideremos Ei,j a matriz elementar correspondente à 

operação elementar que anula o elemento na posição i, j. 

Seja a matriz 

O produto FjA tem os elementos abaixo ele ªi,i, j = l, .. . , n- l, anulados. Essa matriz 

Fj é justamente a matriz Mj descrita na seção 3.3. 

Seja F = Fn-l · Fn-2 · · · · · F2 · F 1 , F A é a matriz U e Fb é o vetor y descritos na seção 

anterior. 

Se anexarmos à matriz A uma (n + l )-ésima coluna formada pelas componentes elo 

vetor b, o produto F A fornecerá na (n + l )-ésima coluna a solução elo sistema. 

A fatoração LU é uma descrição algébrica mais formal do algoritmo de eliminação de 

Gauss. Este algoritmo paralelo esta descrito a seguir. 

Algoritmo de Gauss 
Entrada: matriz dos coeficientes A estendida. 

Saída: solução do sistema Ax = b contido na (n + 1 )-ésima coluna ele A. 

1. Para k = l até n - l faça 
Para j =linha+ l, ... , n + l faça em paralelo 

Calcular ak,j = ak,j / ak,k 

Parai= k + l, ... ,n e j =linha+ l, ... ,n + l faça em paralelo 

Calcular a1 J. = ai J. - ai k · ak J. 
t 1 1 1 

2. Calcular an,n+l = an,n+1/an,n 

No item 1 do algoritmo, o elemento ak,i é denominado multiplicador. 

Este algoritmo leva tempo O(n3
) seqüencialmente. O algoritmo paralelo leva O(n) 

passos usando O(n2 ) processadores. 

O ganho deste algoritmo é dado por 
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a eficiência de processador é

E.(n)

Como SP(n) = Q(p), este algorit-no tem ga«ho ótin-o.

Apesar de ser um algoritino de ganllo ótimo como descrito acima, ele apresenta alguns
problemas de estabilidade como veremos na próxima seção.

3.5 Eliminação Gaussiana com Pivotação

Os elementos aÍÍ, { = 1, . . . , n -- 1 , da matriz dos coeficientes cujos elementos abaixo serão
anulados são chamado de pivõs. Pelo que vimos até agora, pala podermos proceder o
a[goritmo de Gauss, o pivõ deve ser un] e]en)ente não nulo. Mais ainda, ])ara garantirmos
uma certa estabilidade no algoritmo estes pivõs i)ão podem ser muito pequenos en] relação
aos demais valores abaixo deles. Ao aplicarmos o algolitmo de (l;auss em sistemas cona
essa característica podemos incorrer em ecos na solução do problema.

Para contornar este problema podemos trocar duas linhas da matriz, quando ne-
cessário. Isto não afeta o resultado , uma vez que a permutam;ão cle linhas é uma operação
elementar. A este processo de permutar linhas damos o nome de /)ivotaçâo.

Devemos evitar que os inultiplicadotes sejaill números grandes em relação aos delllais
números abaixo dos pivâs, isto significa que os pivâs não devem ser números n)unto peque-
nos em relação aos demais. Para garantir isto deven]os escoll]er un] pivõ de maneira que
ele seja o maior possível, em valor absoluto, dentre as posições envolvidas. Este processo
de se procurar o maior pivâ, em valor absoluto, para depois proceder a. pernlutação recebe
o nome de pivotação pare;a/. Logo a seguir dan)os a descrição do algoritmo da eliminação
gaussiana com pivotação.

Algoritmo de Gauss cona pivotação
Entrada: a matriz .A dos coeficientes estendida.
Saída: solução do sistema .Az = Z, na (n + l)-ésima coluna de A.

1. Para k = 1 até n -- l faça
Calcular {maz em paralelo
Trocar os elementos das linllas áma= e k ein paralelo
Para .j = k+ l,... ,n + l faça em paralelo

Calcular ak,j = ak,j/ak,k
Para { = k + l, . . . ,n e j = k + l, .

Calcular ai,j = ai,j -- a{,A ak.j
2. Calcular a.,.+l - a.,n+l/a...

, ll + l faça em paralelo
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a eficiência de processador é 

Como Sv(n) = O(p), este algoritmo tem ganho ótimo. 

Apesar de ser um algoritmo de ganho ótimo corno descrito acima, ele apresenta alguns 

problemas de estabilidade como veremos na próxima seção. 

3.5 Eliminação Gaussiana com Pivotação 

Os elementos a;;, i = 1, ... , n - 1, da matriz dos coeficientes cujos elementos abaixo serão 

anulados são chamado de pivôs. Pelo que vimos até agora, para podermos proceder o 

algoritmo de Gauss, o pivô deve ser um elemento não nulo. Mais ainda, para garantirmos 

uma certa estabilidade no algoritmo estes pivôs não podem ser muito pequenos em relação 

aos demais valores abaixo deles. Ao aplicarmos o algoritmo de Gauss em sistemas com 

essa característica podemos incorrer em erros na solução do problema. 

Para contornar este problema podemos trocar duas linhas da matriz, quando ne

cessário. Isto não afeta o resultado , uma vez que a permutação de linhas é uma operação 

elementar. A este processo de permutar linhas damos o nome de pivotaçiio. 

Devemos evitar que os multiplicadores sejam números grandes em relação aos demais 

números abaixo dos pivôs, isto significa que os pivôs não elevem ser números muito peque

nos em relação aos demais. Para garantir isto devemos escolher um pivô de maneira que 

ele seja o maior possível, em valor absoluto, dentre as posições envolvidas. Este processo 

de se procurar o maior pivô, em valor absoluto, para depois proceder a permutação recebe 

o nome de pivotaçiio parcial. Logo a seguir damos a descrição do algoritmo da eliminação 

gaussiana com pivotação. 

Algoritmo de Gauss com pivotação 
Entrada: a matriz A dos coeficientes estendida. 

Saída: solução do sistema Ax = b na (n + 1 )-ésima coluna de A. 

1. Para k = l até n - l faça 
Calcular imax em paralelo 
Trocar os elementos das linhas imax e k em paralelo 

Para j = k + 1, ... , n + 1 faça em paralelo 

Calcular ak,j = ak,j / ak,k 

Para i = k + 1, ... , n e j = k + 1, ... , n + l faça em paralelo 

Calcular a · · = a · · - a · k · ak · l,J 1,J 1, ,J 

2. Calcular an,n+1 = an,n+d ªn,n 
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O índice da linha que contém o nláxin)o é armazenada en] i77}az. Se utilizarmos o
algoritmo padrão para determinação do n)áximo de uma sequência de it valores, que leva
tempo O(n), o algoritmo acima levará tempo O(n') com O(n') processadores. Neste
caso o ganho será S.(n) = O(") e a eficiência E,(7}) = ágil = C)(' )- Pa«a " grande,
EP(«) H 0. Teremos «m 'lgoritmo r«im.

Podemos utilizar a idéia do algoritn)o /a7}-i7} associativo pai'a detelininação do pivâ,
que leva tempo O(logo) usando O(n) processadores. Assim, o algoritmo todo levará
tempo O(nlogn) utilizando O(n') processadores. Dessa forma, o ganho será .S.(n) =
ZÍg$9;i = o([iâ) ' ' 'fi'iê-i' .EP(") - O(Ê;k)- T'"''s, p':' " g-.a«d', E,(") = 0
também, mas .E,(n) tende a zero "mais devagar" do que no algoritn)o padrão.

3.6 Algoritmo de Gauss-Jordan

O algoritmo de Gauss-Jordan é uma variante do algoritnlo de eliminação gaussiana. A
idéia básica continua sendo a inesina de se anular convenientemente posições. A diferença
reside em que os zeros não aparecerão somente abaixo da diagonal principal, obtendo un]
sistema triangular superior, luas aparecerão, também, acima da diagonal principal. Ao
final, teremos chegado a uma matriz diagonal. A solução do sistema é obtida bastando
resolver as divisões que restaram.

O algoritmo paralelo é dado a seguir.

Algoritlno de Gauss-Jordan
Entrada: matriz dos coeficientes .,'l estendida.
Saída: solução do sistema .4z = Z, na (1} + 1 )-ésima coluna de A.
1. Para k = 1 até n -- l faça

Para .j = k+ l,...,n + l faça em paralelo
Calcular aA,j = ak.j/ak,k

Para ã = k + 1, . . . , n e .j = k + l,
Calcular a{,j - ai,j -- a{,# ' ak,j

Para á = 1, . . . , k -- l e j = k + l,
Calcular a{,j = a{.j -- a{.k at.j

, n + l faça en] paralelo

, n + l faça eill paralelo

O ganho e a eficiência deste algoritmo são os mesmos do algoritnlo de Gauss. Seqiienci
almente, o algoritmo de Gauss é melhor, porém, no caso paralelo, a situação se inverte.
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O índice da linha que contém o máximo é armazenada em imax. Se utilizarmos o 

algoritmo padrão para determinação do máximo de uma seqüência de n valores, que leva 

tempo O(n), o algoritmo acima levará tempo O(n2
) com O(n2

) processadores. Neste 

caso o ganho será Sp(n) = O(n) e a eficiência Ep(n) = gc~:Vl = O(~). Para n grande, 

Ep(n) ~ O. Teremos um algoritmo ruim. 

Podemos utilizar a idéia do algoritmo fan-in associativo para determinação do pivô, 

que leva tempo O(log n) usando O(n) processadores. Assim, o algoritmo todo levará 

tempo O(n log n) utilizando O(n2
) processadores. Dessa forma , o ganho será Sp(n) = 

0 ~i;~:n) = 0( 1::,J e a eficiência Ep(n) = 0( 10~,J. Temos, para n grande, Ep(n) ~ O 

também, mas Ep(n) tende a zero "mais devagar" do que no algoritmo padrão. 

3.6 Algoritmo de Gauss-Jordan 

O algoritmo de Gauss-.Jordan é uma variante do algoritmo de eliminação gaussiana. A 

idéia básica continua sendo a mesma de se anular convenientemente posições . A diferença 

reside em que os zeros não aparecerão somente abaixo da diagonal principal, obtendo um 

sistema triangular superior, mas aparecerão, também, acima ela diagonal principal. Ao 

final, teremos chegado a uma matriz diagonal. A solução elo sistema é obtida bastando 

resolver as divisões que restaram. 

O algoritmo paralelo é dado a seguir. 

Algoritmo de Gauss-Jordan 
Entrada: matriz dos coeficientes A estendida. 
Saída: solução do sistema Ax = b na (n + l )-ésima coluna de A. 

1. Par a k = 1 até n - l faça 
Para j = k + l, ... , n + l faça em paralelo 

Calcular ak,i = ak,i / ak,k 

Para i = k + l, ... , n e j = k + l, ... , n + 1 faça em paralelo 

Calcular ai,i = ai,i - ai,k · ak,j 

Parai= 1, . . . , k - l e j = k + l, . .. , n + l faça em paralelo 

Calcular ai ,j = ai,j - ai,k · ak,j 

O ganho e a eficiência deste algoritmo são os mesmos do algoritmo de Gauss. Seqüenci

almente, o algoritmo de Gauss é melhor, porém, no caso paralelo, a situação se inverte. 
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3.7 Fatoração .LU em Outros Modelos

A eficiência do algoritmo de Gauss com pivotação não é bom para n suficientemente
grande. No modelo de memória compartilhada executamos os passos como está descrito
no algoritmo paralelo. Entretanto, em un] modelo MIMD podemos alterar a sequência
de tarefas a serem executadas simultaneamente, como desenvolvido por Lord, Kowalik e
Kumar 1291, que passamos a descrever.

Uma tarefa é uma unidade indivisível de atividades computacionais. Unl conjunto de
tarefas J = {TI, T2, ' ' ' ,Tn} e uma relação binária irreflexiva, antissimétrica e transitava
< constituem um sistema de tarefas. A relação < é denominada precedência. Se T < T'
então T deve completar sua execução antes de 7'' começar a sua.

Considerando o algoritnlo a seguir.

Algoritmo de Gayss com pivotai;ão
Entrada: a matriz ,4 dos coeficientes estendida.
Saída: solução do sistema Áz = Z, na (n + l)-ésima coluna de A
1. Para k = 1 até 1} -- 1 faça

Calcular {maz
Trocar os elementos das linhas íman e #
Para .j = k + l até n + l faça

Calcular ak,j = aA.j/aA.k
Para .j = k + l até n + l faça

Para ã = k + l até n faça
Calcular ai,j = ai,j -- ai,l ak,j

2. Calcular a.,«+l - a.,n+l/a«,«

Neste algoritmo consideremos uma tarefa coillo sendo un] segmento de instruções que
age numa certa coluna .j para uin certo valor de k. Assim, temos a tarefa Ttk c.ompreen'
dendo o trecho

Calcular imaz
Trocar os elementos das linhas inlaz e k
Para .j = k + l até n + l faça

Calcular ak,j = ak,j/ak,k

e a tarefa ZY, com j > k, é dada pelo trecho
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3.7 Fatoração LU em Outros Modelos 

A eficiência do algoritmo de Gauss com pivotação não é bom para n suficientemente 

grande. No modelo de memória compartilhada executamos os passos como está descrito 

no algoritmo paralelo. Entretanto, em um modelo MIMD podemos alterar a seqüência 

de tarefas a serem executadas simultaneamente, como desenvolvido por Lord, Kowalik e 

Kumar [29], que passamos a descrever. 

Uma tarefa é uma unidade indivisível de atividades computacionais . Um conjunto de 

tarefas J = {T1 , T2 , •.• , Tn} e uma relação binária irreflexiva, antissimétrica e transitiva 

-< constituem um sistema de tarefas. A relação -< é denominada precedência. Se T -< T' 
então T deve completar sua execução antes de T' começar a sua. 

Considerando o algoritmo a seguir. 

Algoritmo de Gauss com pivotação 
Entrada: a matriz A dos coeficientes estendida. 

Saída: solução do sistema Ax = b na ( n + 1 )-ésima coluna de A. 

1. Para k = 1 até n - l faça 
Calcular imax 
Trocar os elementos das linhas imax e k 

Para j = k + l até n + l faça 

Calcular ak,i = ak,i / ªk,k 

Para j = k + l até n + l faça 
Parai = k + l até n faça 

Calcular ai 1· = ai 1· - ai k · ak 1· t 1 1 1 

2. Calcular an,n+ 1 = an,n+ 1 / an,n 

Neste algoritmo consideremos uma tarefa corno sendo um segmento de instruções que 

age numa certa coluna j para um certo valor ele k. Assim, temos a tarefa Tf compreen

dendo o trecho 

Calcular imax 
Trocar os elementos das linhas irnax e k 

Para j = k + 1 até n + 1 faça 
Calcular ak,i = ak,j / ak,k 

e a tarefa TZ, com j > k, é dada pelo trecho 
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Para .j = k + l até n + l faça
Para { = k + l até n faça

Calcular ai,j = ai,j -- ai,k ' ak,j

Estas tarefas serão denotadas por

} = {Tk', l $ k $ .j $ n, k $ « - 1}

A precedência dada pelo programa é

-<= {(H,r,l.),.j < J e k = m, o-- k < m}

Dessa forma, C' = (J, -<) é uin sistema que representa o programa sequencial.

A partir disto podemos montar um grato equivalente a C' e observarmos que o maior
caminho passa pelos nós

r},T?,T{,T;,Tl!, ,T:::,T=..
com tamanho n2 l

Como o problema não pode ser resolvido em tempo menor que o comprimento deste
caminho, temos em esquema utilizando no máximo p = ltJ processadores, onde cada
processador .j executará a sequência de tarefas

rÍj-' , T?j , Tij , Tii'''' , , 7=ll-2(j-l)

Este esquema tem coinprinlento n2 -- 1 , que é o tamanho do maior caminho, então este
esquema é ótimo para n/2 processadores. Obtém-se com isto unia eficiência .E. = 2/3.

Assim, vimos que o modelo utilizado influiu no desempenho de un] algoritnlo se uti-
lizarmos, eficientemente, as características do modelo na elaboração do algoritmo e na
divisão de tarefas entre os processadores. Em un] n)odeio de memória distribuída a ma-
neira como os dados serão armazenados tan)l)ém influi na eficiência do algoritmo, um
exemplo disto pode ser visto em Geist e Rol-mne 1201.

3.8 Implementação

Os algoritmos descritos anteriormente foram implementados ein linguagem C. O algo-
ritmo de Gauss é a base dos outros dois que apiesentan} diferenças apenas em alguns
procedimentos. Os procedimentos comuns serão descritos apenas uma vez.

3.8. IMPLEMENTAÇÃO 

Para j = k + l até n + l faça 
Parai = k + l até n faça 

Calcular ai,j = ai,j - ai,k · ak,j 

Estas tarefas serão denotadas por 

A precedência dada pelo programa é 

. I 
-<= {(Tf,T1J,j < l e k = m, ou k < m}. 

Dessa forma, C = (J, -<) é um sistema que representa o programa seqüencial. 
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A partir disto podemos montar um grafo equivalente a C e observarmos que o maior 
caminho passa pelos nós 

T 1 T2 T2 T.3 T.3 rn-1 T" 1, 1, 2, 2, 3,, .. , n-1, n-1 

com tamanho n 2 - 1. 

Como o problema não pode ser resolvido em tempo menor que o comprimento deste 

caminho, temos em esquema utilizando no máximo p = l%J processadores, onde cada 
processador j executará a seqüência de tarefas 

T 2j-1 T2j T2j r,2i+1 rn 
1 , 1, 2, 2 , .. . , n-2(j-J)• 

Este esquema tem comprimento n 2 -1, que é o tamanho elo maior caminho, então este 
esquema é ótimo para n/2 processadores. Obtém-se com isto uma eficiência Ep = 2/3. 

Assim, vimos que o modelo utilizado influiu no desempenho de um algoritmo se uti
lizarmos, eficientemente, as características do modelo na elaboração do algoritmo e na 
divisão de tarefas entre os processadores. Em um modelo de memória distribuída a ma
neira como os dados serão armazenados também influi na eficiência do algoritmo, um 
exemplo disto pode ser visto em Geist e Romine [20). 

3.8 Implementação 

Os algoritmos descritos anteriormente foram implementados em linguagem C. O algo
ritmo de Gauss é a base dos outros dois que apresentam diferenças apenas em alguns 
procedimentos. Os procedimentos comuns serão descritos apenas uma vez. 
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Apesar de na contagem dos passos não considerandos a entrada de dados, já que
supusemos que os dados estariam inicialmente na n)emória, na execução dos programas
teremos que ]er os dados que estão em un] arquivo.

Os pontos em que foram feitas contagens ou foi marcado o tempo estão marcados con)
um asterisco no início da linha. A crononletragenl envolve a ativação e a desativação do
relógio e a adição do tempo ao respectivo acumulador. No caso das contagens apenas
adiciona-se o número de operações efetuadas aos contadores de operações e total. Es-
tas implemetações são sequenciais. As operações que podem sel feitas sinlultaneanlente
são contadas em uma mesma posição de unam lllatriz bidimensional que corresponde à
utilização de diferentes processadores.

3.8.1 Algoritmo de Gauss

Principal

Neste procedimento e no procedimento professor explicitados a maneira como são feitas
as contagens dos números de operações por processador. Utilizamos unia variável bidimen-
sional P, n x n, onde cada posição desta variável corresponde ao contador de operações de
um processador. Como critério de escalonamento, utilizaillos sempre a ])osição disponível
de menores índices, considerando-se primeiro o índice de coluna, como pode ser observado
na determinação dos índices da variável P. Com esta variável asseguramos que operações
que são feitas sinlultaneainente utilizam contadores distintos. Enl todas as listagens das
implementações deste trabalho utilizamos esta variável P cona a fil)alidade descrita acima,
variando-se apenas as dimensões desta. As posições onde esta contagem deve ser incluída
estão marcadas com um + à esquerda.'

#defi.ne N 300

int k, Dm, linha,
double A[N] [N+]],
void processara ;
void solucaoo;
void impressaoo ;

P [N] [N] ;
X [N] ;

void maino
{ int i, j;

/+++ Entrada de dados . 4''p'k/

entradao;
testa variável pode armazenar os tempos de processamento bastando para isto modificar-se seu tipo

44 CAPíTULO .3. FATORAÇÃO LU 

Apesar de na contagem dos passos não considerarmos a entrada de dados, já que 

supusemos que os dados estariam inicialmente na memória, na execução dos programas 

teremos que ler os dados que estão em um arquivo . 

Os pontos em que foram feitas contagens ou foi marcado o tempo estão marcados com 

um asterisco no início da linha. A cronometragem envolve a ativação e a desativação do 

relógio e · a adição do tempo ao respectivo acumulador. No caso das contagens apenas 

adiciona-se o número de operações efetuadas aos contadores de operações e total. Es

tas implemetações são seqüenciais. As operações que podem ser feitas simultaneamente 

são contadas em uma mesma posição de uma matriz bidimensional que corresponde à 

utilização de diferentes processadores. 

3.8.1 Algoritmo de Gauss 

Principal 

Neste procedimento e no procedimento processar explicitamos a maneira como são feitas 

as contagens dos números de operações por processador. Utilizamos uma variável bidimen

sional P, n X n, onde cada posição desta variável corresponde ao contador de operações de 

um processador. Como critério de escalonamento, utilizamos sempre a posição disponível 

de menores índices, considerando-se primeiro o índice de coluna, como pode ser observado 

na determinação dos índices da variável P. Com esta variável asseguramos que operações 

que são feitas simultaneamente utilizam contadores distintos . Em todas as listagens das 

implementações deste trabalho utilizamos esta variável P com a finalidade descrita acima, 

variando-se apenas as dimensões desta. As posições onde esta contagem deve ser incluída 

estão marcadas com um * à esquerda. 1 

#define N 300 
int k, Dm, linha, P[N] [N]; 
double A[N] [N+1], X[N]; 
void processor(); 
void solucao (); 
void impressao(); 

void main() 
{ int i, j; 

I*** Entrada de dados. ***I 
entrada(); 

1 Esta variável pode armazenar os tempos de processamento bastando para isto modificar-se seu tipo. 
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for (linha=1;linha<Dm; linha++)
processoro;

A[Dm[EDm+]] =A[Dm[IDm+]]/A[DmlIDm] ;

P [1] [1] ++ ;
A[DmlEDmJ=1;

for (k=Dm;k>1;k--)
for(l i.nha=1; 1inha<=k-l; linha++)

solucaoo;

for(k=1;k<=Dm;k++)
X [k] =A [k] [Dm+]] ;

impressaoO ;
}

A variável l)m armazena a dimensão da matriz. Na variável .A está ainlazenada a
matriz dos coeficientes estendida e na variável X a solução do sistema.

Procedimento processor

O procedimento a seguir é responsável pela triangulaiização da matriz dos coeficientes.
Os cálculos são estendidos à última colulla, que contém o vedor b. Ao final, obteremos a
matriz triangularizada. Mas, colmo estamos interessados apenas em determinar a solução
do sistema, os cálculos são feitos apenas nas posições que não foram ou não estão sendo
anuladas. Com isto, diminuímos o número de operações. Este procedimento é também
utilizado no programa do algoritmo de Gauss com pivotação.

void processoro
{

int i, j
float m;

for (j=linha+l;j<=Dm+l;j++)

Atlinha] [j] = AE]i.nha] [j]/AElínha] [linha] ;
P [j -]inha] [1] ++ ;

{

}
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} 

for (linha=1;linha<Drn; linha++) 
processor () ; 

A[Drn] [Drn+1] =A[Drn] [Drn+1]/A[Drn][Drn]; 
P [1] [1] ++; 
A [Drn] [Drn] =1 ; 

for (k=Drn;k>1;k-- ) 
for (linha=1 ;linha<=k-1 ;linha++) 

solucao(); 

for(k=1;k<=Drn;k++) 
X [k] =A [k] [Drn+1] ; 

irnpressao O ; 
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A variável Dm armazena a dimensão da matriz. Na variável A está armazenada a 

matriz dos coeficientes estendida e na variável X a solução do sistema. 

Procedimento processor 

O procedimento a seguir é responsável pela triangularização da matriz dos coeficientes. 

Os cálculos são estendidos à última coluna, que contém o vetor b. Ao final, obteremos a 

matriz triangularizada. Mas, como estamos interessados apenas em determinar a solução 

do sistema, os cálculos são feitos apenas nas posições que não foram ou não estão sendo 

anuladas. Com isto, diminuímos o número de operaç.ões. Este procedimento é também 

utilizado no programa do algoritmo de Gauss com pivotação. 

void processor() 
{ 

int i, j; 
float m; 

for (j=linha+1;j<=Drn+1;j++) 
{ 

} 

A [linha] [j] = A [linha] [j] / A [linha] [linha] ; 
P[j-linha] [1]++; 
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for (i=linha+l;linha<=Dm;i++)
{

m = A]i] [linhaJ;
for (j=linha+l;j<=Dm+l;j++)

AEiJ[jJ= A]i]Ej]-m'PAE]inha]Ej]
PEi-]inha] [j -]inha] +=2 ;

{

}
}

}

Procedimento solucao

No procedimento a seguir, o sistema triangular superior obtido é resolvido utilizando-se
substituições recorrentes.

void soluçado

+ AE]inha] [Dm+]] = AE]inha] [Dm+]]-AE]inha] [k] +AEk] [Dm+]] ;
{

}

Este procedimellto apresenta apenas uma linha de comando, pois nesta descrição não
estão explicitadas as contagens de tempo e número de operações.

3.8.2 Algoritmo de Gauss com pivotação

A implementação deste algoritmo basicamente aconlpanlla a nlesn)a do algoritnlo de
Gauss. A única diferença está na chamada do piocedinlento ])ivotacao antes do pro-
cedimento processar, que é o mesmo. O treclao

for (linha=1;linha<Dm;linha++)
processorO ;

passa a ser

for (linha=1;linha<Dm;linha++)

pivotacaoO ;

processoro;

{

}
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} 

for (i=linha+i;linha<=Dm;i++) 
{ 

} 

m = A [i] [linha] ; 
for (j=linha+1;j<=Dm+1;j++) 
{ 

} 

A[i] [j] = A[i] [j]-m*A[linha] [j]; 

P[i-linha] [j-linha]+=2; 

Procedimento solucao 
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No procedimento a seguir, o sistema triangular superior obtido é resolvido utilizando-se 

substituições recorrentes. 

void solucao () 
{ 

* A[linha] [Dm+1] = A[linha] [Dm+1]-A[linha] [k]*A[k] [Dm+1]; 
} 

Este procedimento apresenta apenas uma linha de comando, pois nesta descrição não 

estão explicitadas as contagens de tempo e número de operações. 

3.8.2 Algoritmo de Gauss com pivotação 

A implementação deste algoritmo basicamente acompanha a mesma do algoritmo de 

Gauss. A única diferença está na chamada do procedimento pivotacao antes do pro

cedimento processar, que é o mesmo. O trecho 

for (linha=i;linha<Dm;linha++) 
processor(); 

passa a ser 

for (linha=i;linha<Dm;linha++) 
{ 

} 

pi votacao (); 
processor(); 
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além da inclusão da declaração do protótipo do piocedinlento ])ivotacao no início do
programa.

O procedimento pivotacao utiliza a idéia do algoritmo /an-i7} associativo. Inicialmente,
a lista de dados de onde se vai determinar o máximo é copiada para o vetar .A4 e os respec-
tivos índices de linha para o vetor /. A troca de linhas não precisa ser feita, explicitamente,
pode-se apenas proceder-se uma troca de índices. Como estar)os utilizando algoritmos
paralelas a troca explícita pode ser feita em tempo constante e igual a unl, usando-se n
processadores. Neste algoritmo, além das operações aritméticas, estamos considerando as
comparações como operações elementares.

O algoritmo /an-i7} associativo é aplicado ein vetores de n posições onde n é uma
potência de dois. No nosso caso, não é possível que todas as chamadas ao procedimento
pivotacao enfio/vam velares com tainanllos que sejam potências de dois. Poderíamos
estender o tamanho do vedor em questão a unia potência de dois, coillpletando as novas
posições com zero, o que não alteraria o resultado do procedimento. Porém), preferimos
incluir mais uma posição, com conteúdo nulo, a cada itetação do laço for g.

Procedimento pivotacao

vota pivotacaoo

int i,j,h,g,Aux, Auxl,llNJ;
double Aux2, M[Nl;

{

for (i.=linha;i<=Dm;i++)

MEi-linha+ll=AtilElinhal;
[Ei-]inha+]] = i;

{

}

Aux=(int)ceil(log(Dm-linha+l)/log(2.0));
Auxl = 1;

for (h=1;h<=Aux;h++)

Auxl = Auxl 'K2;

for(g=1;g<=ceil((float)(Dm-linha+l)/Âuxl) ;g++)

if(fabs(M[2'Kg-]]) <= fabs(M]2'Kg]))

{

{

{

#

MEg]
lEg]

M [2'pg] ;
1 [2'pg] ;
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além da inclusão da declaração do protótipo do procedimento pivotacao no início do 

programa. 

O procedimento pivotacao utiliza a idéia do algoritmo fan-in associativo . Inicialmente, 

a lista de dados de onde se vai determinar o máximo é copiada para. o vetor M e os respec

tivos índices de linha para o vetor I. A troca de linhas não precisa ser feita explicitamente, 

pode-se apenas proceder-se uma troca de índices. Como estamos utilizando algoritmos 

paralelas a troca explícita pode ser feita em tempo constante e igual a um, usando-se n 

processadores. Neste algoritmo, além das operações aritméticas, estamos considerando as 

comparações como operações elementares. 

O algoritmo fan-in associativo é aplicado em vetores ele n pos1çoes onde n é uma 

potência de dois. No nosso caso, não é possível que todas as chamadas ao procedimento 

pivotacao envolvam vetores com tamanhos que sejam potências de dois. Poderíamos 

estender o tamanho do vetor em questão a urna potência ele dois, completando as novas 

posições com zero, o que não alteraria o resultado do procedimento. Porém, preferimos 

incluir mais uma posição, com conteúdo nulo, a cada iteração do laço for g. 

Procedimento pivotacao 

void pivotacao() 
{ 

int i,j,h,g,Aux, Aux1,I[N]; 
double Aux2, M[N]; 

for (i=linha;i<=Dm;i++) 
{ 

} 

M[i-linha+1]=A[i][linha]; 
I[i-linha+1] = i; 

Aux = (int)ceil (log(Dm-linha+1) /log(2.0)); 
Aux1 = 1; 
for (h=1;h<=Aux;h++) 
{ 

Aux1 = Aux1 *2; 
for (g=1;g<=ceil((float)(Dm-linha+1)/Aux1);g++) 
{ 

* if (fabs(M[2*g-1]) <= fabs(M[2*g])) 
{ 

M [g] = M [2*g] ; 
I [g] = I [2*g] ; 
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}

esse
{

M [g] = ME2'pg-]] ;
l [g] = 1 [2'pg-]] ;

}
}
MEg] = O.O;

}

/# Troca as linhas ]E]] e linha
for (j=1;j<:Dm+l;j++)

Aux2 = A]]E]]] [j] ;
AEllll] [j] = A]]inha] [j] ;
A [].inha] [j] = Aux2 ;

{

}
}

+/

3.8.3 Algoritmo de Gauss-Jordan

A diferença entre este algoritmo e o algoritnlo de Gauss está 110 procedimento /)rocessor
a seguir. Além disso, o procedimento se/ucao não é necessário.

void processoro
{

int i,j;
float m;

for (j = linha+l;j<=Dm+l; j++)
A[linha[[j[= A]]inha]]j]/A]] i.nha]E]inha]#

for (i = liiüa + 1; i<= Dm;i++)
{

m = AEi] [linhaJ;
for (j=linha+l;j<=Dm+l;j++)

AEilEj] = A]i]]j] - m'PAllinhaJljJ;+

for (i = li.nha - 1; i>= 1;i--)
r
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} 

else 
{ 

M[g] = M[2*g-1]; 
I [g] = I[2*g-1]; 

} 

} 

M[g] = O.O; 
} 

I* Troca as linhas I[1] e linha. *I 
for (j=1;j<=Dm+1;j++) 
{ 

} 

} 

Aux2 = A[I[1]] [j]; 
A[I[1]][j] = A[linha][j]; 
A[linha] [j] = Aux2; 

3.8.3 Algoritmo de Gauss-Jordan 
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A diferença entre este algoritmo e o algoritmo ele Gauss está no procedimento processar 

a seguir. Além disso, o procedimento solucao não é necessário. 

void processor() 
{ 

int i,j; 
float m; 

for (j = linha+1;j<=Dm+1; j++) 
* A[linha] [j] = A[linha] [j]/A[linha] [linha]; 

for (i =linha+ 1; i<= Dm;i++) 
{ 

m = A [i] [linha] ; 
for (j=linha+1;j<=Dm+1;j++) 

* A[i] [j] = A[i] [j] - m*A[linha] [j]; 
} 

for (i = linha - 1; i>= 1;i--) 
{ 
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m = AE].] [linhal;
for (j=linha+l;j<=Dm+l;j++)

+ AEi]]j] = AEi]]j] - m'KAllinhalEjl;
}

}

Os resultados gerados por estes algoritmos serão apresentados e discutidos no capítulo
6

3.9 Implementação na IPVM
Estes algoritmos foram também implementados na PVM (Para//e/ yirtua/ .44achi?lc) que
está descrita no apêndice A. Na PVM, os progran]as funcionam en] uma forma mes-
tre/escravo (ÀosZ/sZaue). O programa que roda no mestre é responsável pela ativação
dos programas que rodam uos escravos e no recebimento dos resultados gelados nestes.
A seguir, descreveremos cada implementação. Novamente, as implen)entax;ões são muito
parecidas e descreveremos primeiramente o algoritmo de (;auss e depois as variações dos
demais. Nesta implementação, nos preocupamos ein cronon)errar o tempo dos cálculos,
medido em microssegundos. A cronometragein não abrangeu os tenapos gastos com rece-
bimento de dados e envio de resultados. O objetivo destas in)plementações é puramente
ilustrativo da utilização da PVM unia vez que os resultados podem ser obtidos mais ra-
pidamente e para matrizes maiores pelas inlplenlentax;ões já discutidas na, seção anterior.
Além disso, a PVM poderia ser melhor explorada e mais útil se utilizássemos um modelo
de memória distribuída, o que não é o nosso caso, pois é possível a colllunicação direta
entre processadores.

3.9.1 Algoritmo de Gauss

A estrutura do programa na PVM é basicamente a mesma que já foi feita. A ativação
dos procedimentos é trocada por uma ativação de programas en] outros processadores, os
dados são enviados a estes processadores e estes enviam o resultado dos cálculos.

Programa gauss
#define N 300

int Dm, linha;
double A[N] [N+]], X[Nl;
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m = A[i] [linha]; 
for (j =linha+1 ;j<=Dm+1;j++) 

* A[i] [j] = A[i] [j] - m*A[linha] [j]; 
} 

} 

Os resultados gerados por estes algoritmos serão apresentados e discutidos no capítulo 

6. 

3.9 Implementação na PVM 

Estes algoritmos foram também implementados na PVM (Parallel Virtual Machine) que 

está descrita no apêndice A. Na PVM, os programas funcionam em uma forma mes

tre/escravo (host/slave). O programa que roda no mestre é responsável pela ativação 

dos programas que rodam nos escravos e no recebimento dos resultados gerados nestes. 

A seguir, descreveremos cada implementação. Novamente, as implementações são muito 

parecidas e descreveremos primeiramente o algoritmo de Gauss e depois as variações dos 

demais. Nesta implementação, nos preocupamos em cronometrar o tempo dos cálculos, 

medido em microssegundos. A cronometragem não abrangeu os tempos gastos com rece

bimento de dados e envio de resultados. O objetivo destas implementações é puramente 

ilustrativo da utilização da PVM urna vez que os resultados podem ser obtidos mais ra

pidamente e para matrizes maiores pelas implementações já discutidas na seção anterior. 

Além disso, a PVM poderia ser melhor explorada e mais útil se utilizássemos um modelo 

de memória distribuída, o que não é o nosso caso, pois é possível a comunicação direta 

entre processadores. 

3.9.1 Algoritmo de Gauss 

A estrutura do programa na PVM é basicamente a mesma que já foi feita. A ativação 

dos procedimentos é trocada por uma ativação de programas em outros processadores, os 

dados são enviados a estes processadores e estes enviam o resultado dos cálculos. 

Programa gauss 

#define N 300 

int Dm, linha; 
double A[N] [N+1], X[N]; 
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void main

int linha, i, j, num, inst, msgtipo;
double PivoE6] , dadosE4] , resu]tados]4]

{

/# Entrada de dados. #/
entradao;

if ((num=enroll(''gauss''))<0)

pvm-perros(''enrola'')
exit(1);

{

}

for(linha=1; linha<=Dm ; l i.nha++)
for (i=linha+l;i<=Dm;i++)

for (j=linha+l;j<=Om+l;j++)

inst = ini.bate(''processar'' ,''SUN4'') ;
PivoE0] = AElinhalElinhaJ;
Pi.vo]]] = AE]inha] [j] ;
Povo [2] : AEi] [j] ;
PivoE3] = AEi]]]inha]
PivoE4] = i;
PivoE5] : j;

{

initsendo;
msgtipo : l;

pundfloat(Povo,6);
snd(''processos'' , inst ,msgtipo) ;

}

msgtipo = 2;
for(].inha=1 ; linha<=Dm ; linha++)

for(i=1; i.<=(Dm-linha)+(Dm+l-linha) ; i++)
{

rcv(msgt ipo) ;

getn(if].oat(resu].todo,4);
A [(int)resultadoE211[(i.nt) resu]tadoE31] =resu]tado]]]
A[linha[[(int)resultadoE311=resu]tadoE0] ;
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void main 
{ 

int linha, i, j, num, inst, msgtipo; 
double Pivo[6], dados[4], resultados[4]; 

I* Entrada de dados . *I 
entrada(); 

if ((num=enrol1( 11 gauss 11 ))<0) 
{ 

} 

pvm_perror( 11 enroll 11
); 

exit(1); 

for (linha=1;linha<=Dm;linha++) 
for (i=linha+1;i<=Dm;i++) 

for (j=linha+1;j<=Dm+1;j++) 
{ 

} 

inst = initiate( 11 processor 11
,

11 SUN4 11
); 

Pivo[O] = A[linha] [linha]; 
Pivo[1] = A[linha] [j]; 

Pi vo [2] = A [i] [j] ; 

Pivo[3] = A[i] [linha]; 
Pivo[4] = i; 
Pivo[5] = j; 

initsend(); 
msgtipo = 1; 
pundfloat(Pivo,6); 
snd( 11 processor 11 ,inst,msgtipo); 

msgtipo = 2; 
for (linha=i;linha<=Dm;linha++) 

for (i=1;i<=(Dm-linha)*(Dm+1-linha);i++) 
{ 

rcv(msgtipo); 
getndfloat(resultado,4); 
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A[(int)resultado[2]] [(int)resultado[3]]=resultado[1]; 

A[linha] [(int)resultado[3]]=resultado[O]; 
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}

# A[DmjEDm+]] =A[Dm[IDm+]]/A[DmlEDm] ;

/+ Resolve sistema triangular supera.or +/

for (k=Dm;k>1 ;k--)

for(linha=1;linha<=k-l;linha++)

inst= i.nitiate(''trisup'' ,''SUN4--);
dadosEO] = AElinhaJ[Dm+]J;
dadosEl] = AElinhalEkJ;
dadosE2] = AlklEDm+ll;
dadosE3] = linha;

{

{

initsendo ;
msgtipo = 3 ;
putndfloat(dados,4);
snd(''trisup'',inst,msgtipo);

}

msgtipo = 4;
for(linha=1;linha<=k-l;linha++)
{

rcv (msgtipo) ;
getndfloat(resultado,2);
A[(int)resultadolll] [Dm+]] resultado101;

}

}

impressaoo;
leaveO ;

}

Não chamamos os procedimentos professor e se/ucao que são substituídos por progra-
mas que rodarão nos escravos. Os dados estão nos vetores uivo e dados que serão enviados
aos programas processar e tr;sup, respectivamente. Os resultados serão devolvidos no ve-
dor resultados. Talnbéin são enviados ao programa J)rocessor os índices da posição que
está sendo alterada, e ao programa trisup é enviada a posição da coluna Z)n} + l que está
sendo atualizada.
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} 

* A[Dm] [Drn+1]=A[Dm] [Dm+1]/A[Dm] [Dm]; 

/• Resolve sistema triangular superior. •! 

} 

for (k=Dm;k>1;k--) 
{ 

} 

for (linha=1;linha<=k-1;linha++) 
{ 

} 

inst = initiate("trisup","SUN4"); 
dados[O] = A[linha] [Dm+1]; 
dados[1] = A[linha][k]; 
dados[2] = A[k] [Dm+1]; 
dados[3] = linha; 

ini tsend(); 
msgtipo = 3 
putndfloat(dados,4); 
snd("trisup 11 ,inst,msgtipo); 

msgtipo = 4; 
for (linha=1;linha<=k-1;linha++) 
{ 

} 

rcv(msgtipo); 
getndfloat(resultado,2); 
A[(int)resultado[1]] [Dm+1] = resultado[O]; 

impressao O; 
leave(); 
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Não chamamos os procedimentos processar e soluca.o que são substituídos por progra

mas que rodarão nos escravos. Os dados estão nos vetores Pivo e da.dos que serão enviados 

aos programas processar e trisup, respectivamente. Os resultados serão devolvidos no ve

tor resultados. Também são enviados ao programa processar os índices da posição que 

está sendo alterada, e ao programa trísup é enviada a posição da coluna Dm + 1 que está 

sendo atualizada. 
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Programa processor
void malho

int msgtipo, num, hostnum, bytes;
doub[e resu]tadoE5], pivoE6l;
char hostE15J;

{

num enroll(''processos'');

/+Recebinento dos dados . 'k/

msgti.po = 1;
rcv(msgtipo);
getndfloat(Povo,6);
rcvinfo(&bytes,&msgtipo ,host ,&hostnum) ;

+ resu]tadoE0] = PivoE]]/Pi.voE0] ;
# resu]tadoE]] = Pi.voE21-PivoE3] #resu]tadoE0]

resultado12] = PivoE4J;
resultadoE3] = Pivo151;

/# Envio dos resultados 'k/

initsendo;
putndf].oat(resultado,4);
msgt ipo : 2;
snd(post,hostnum,msgtipo);

leaveo;
}

Este programa recebe os dados no vetor P;vo, executa os cálculos de atualização da
posição passada peão programa gangs armazenando ilo vedor re.solta(]os e os enviando de
volta ao mestre.

Programa trisup
void main o

int msgtipo, num, hostnum, bytes;
{
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Programa processor 

void mainO 
{ 

int msgtipo, num, hostnum, bytes; 
double resultado[5], pivo[6]; 
char host [15] ; 

num= enroll( 11 processor 11
); 

/*Recebimento dos dados. *I 

msgtipo = 1; 
rcv(msgtipo); 
getndfloat(Pivo,6); 
rcvinfo(&bytes,&msgtipo,host,&hostnum); 

* resultado[0] = Pivo[1]/Pivo[0]; 
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* resultado[1] = Pivo[2]-Pivo[3]*resultado[0]; 
resultado[2] = Pivo[4]; 
resultado[3] = Pivo[5]; 

I* Envio dos resultados *I 

} 

initsend(); 
putndfloat(resultado,4); 
msgtipo = 2; 
snd(host,hostnurn,msgtipo); 

leave(); 

Este programa recebe os dados no vetor Pivo, executa os cálculos de atualização da 
posição passada pelo programa gauss armazenando no vetor resultados e os enviando de 

volta ao mestre. 

Programa trisup 

void main O 
{ 

int msgtipo, num, hostnum, bytes; 
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double resu]tadoE2], dadosE41;
cear host [15] ;

num = enroll("trisup'');

/+ Recebi.mento dos dados +/

msgtipo : 3;

rcv(msgtipo);
getndfloat(dados,4);
rcvinfo(&bytes ,&msgti.po ,post ,&hostnum) ;

+ resu]tadoE0] = dadosE0] -dadosE]]+dadosE2]
resultadoEl] = dadosl31;

/+ Envio dos resultados +/

initsendo;
putndfloat(resu].todo,2);
msgtipo : 4;
snd(post ,hostnum , nsgtipo) ;

leaveo;
}

A cada execução deste programa atualiza-se uma posição da coluna Dm + l da tnatriz
dos coeficientes já triangularizada. Ao final, teremos nesta coluna a solução do sistema
dado.

3.9.2 Algoritmo de Gauss com Pivotação

O programa que lodo no naestre neste caso apresenta apenas um trecllo a mais do que o
correspondente do algoritino de Gauss. Antes do trecllo que atava o progran)a /)rocessor,
existe um trecllo que aviva o programa picota responsável pela busca da posição que tenha
o maior valor absoluto; em seguida atava-se o progran)a troca que faz a troca da linha
do pivâ e a linha do maior valor absoluto. Dessa forma, logo antes do trecho que aviva o
programa professor temos o seguinte trecho.

/+ Atava o programa pivots. 'k/
for(linha=1;1inha<Dm;linha++) {
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double resultado[2], dados[4]; 
char host [15] ; 

num= enroll( 11 trisup 11
); 

f* Recebimento dos dados. *f 

msgtipo = 3; 
rcv(msgtipo); 
getndfloat(dados,4); 
rcvinfo(&bytes,&msgtipo,host,&hostnum); 

* resultado[O] = dados[O] -dados[1]*dados[2]; 

resultado[1] = dados[3]; 

f* Envio dos resultados. *f 

} 

initsend(); 
putndfloat(resultado,2); 
msgtipo = 4; 
snd(host,hostnum,msgtipo); 

leave(); 
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A cada execução deste programa atualiza-se uma posição da coluna Dm + 1 da matriz 

dos coeficientes já triangularizada. Ao final, teremos nesta coluna a solução do sistema 

dado. 

3.9.2 Algoritmo de Gauss com Pivotação 

O programa que roda no mestre neste caso apresenta apenas um trecho a mais do que o 

correspondente do algoritmo de Gauss. Antes do trecho que ativa o programa processar, 

existe um trecho que ativa o programa pivata responsável pela busca da posição que tenha 

o maior valor absoluto; em seguida ativa-se o programa troca que faz a troca da linha 

do pivô e a linha do maior valor absoluto. Dessa forma, logo antes do trecho que ativa o 

programa processar temos o seguinte trecho. 

/* Ativa o programa pivota. *f 
for (linha=1 ;linha<Dm;linha++) { 
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for (i.=linha;i<=Dm;i++)

MEi-]inha+]] =A [i.] [linha] ;

[ [i-]inha+]] =i ;

Aux=(int)cei](].og(Dm-].inha+])/].og(2 . O));
Auxl = 1;

for (h=1;h<=Aux;h++)

Auxl += 2;

for(g=1;g<=ceil((float)(Dm-linha+l)/Auxl);g++)

{

}

{

{

inst= initiate(''pivots'' ,"SUN4'');
msgt i.po : 5;
initsendo;
putndf[oat(&M]2'kg-]],]);
putndf[oat(&M[2+g],]);
putnint(&112'kg-]],l);
putnint (&1 [2'Kg] , ]) ;

snd(''pivots'',inst,msgtipo);

msgtipo : 6;
for(g=1;g<=ceil((float)(Dm-linha+l)/Auxl) ;g++)

}

rcv (msgt ipo) ;

getndfloat(&Mlg],l);
getnint(&lEg],l);

}

Mega:O.O;
}

/+ Troca as posicoes. 'p/
for (j=1;j<=Om+l;j++)

inst= initiate(''troca'' ,"SUN4'');
Povo [0] = A]]E]J] [j] ;
PivoEl] = A]]inha] [j] ;
PivoE2] = j;

{

initsendo;
msgtipo = 7;
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for (i=linha;i<=Dm;i++) 
{ 

} 

M[i-linha+1]=A[i][linha]; 
I[i-linha+1]=i; 

Aux = (int)ceil(log(Dm-linha+1)/log(2.0)); 
Aux1 = 1; 
for (h=1;h<=Aux;h++) 
{ 

Aux1 *= 2; 
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for (g=1;g<=ceil((float)(Dm-linha+1)/Aux1);g++) 
{ 

} 

inst = initiate( 11 pivota 11
, 

11 SUN4 11
); 

msgtipo = 5; 
initsend (); 
putndfloat(&M[2*g-1] ,1); 
putndfloat(&M[2*g] ,1); 
putnint(&I[2*g-1],1); 
putnint(&I[2*g],1); 
snd( 11 pivota11 ,inst,msgtipo); 

msgtipo = 6; 
for (g=1;g<=ceil((float)(Dm-linha+1)/Aux1);g++) 
{ 

rcv(rnsgtipo); 
getndfloat(&M[g],1); 
getnint(&I[g] ,1); 

} 

M[g]=O.O; 
} 

I* Troca as posicoes. *f 
for (j=1;j<=Drn+1;j++) 
{ 

inst = initiate( 11 troca11
, "SUN4"); 

Pivo[O] = A[I[1]] [j]; 
Pivo[1] = A[linha] [j]; 
Pivo [2] = j; 

initsend(); 
msgtipo = 7; 
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putndfloat(Povo,3);
snd(''troca'',inst,msgtipo);

}

nsgtipo : 8;

for (j=í;j<:Om+t;j++)

rcv (msgt ipo) ;

getndfloat(resultado,3);
AElEl[[[(int)resultado121] =resu]tado10] ;
AElinha[[(int)resultado [211=resu]tadoE]] ;

{

}

Programa pivota

voi.d maino

int msgtipo,num,hostnum,bytes , inda.ces]2] , indmax;
doub[e resu]tado12],dadosE31;
cear hostE15J;

{

num = enrola(''pivots'');

/# Recebimento dos dados. 'p/

msgtipo : 5;

rcv(nsgtipo) ;

getndfloat(dados,2);
getnint(índices,2);
rcvinfo(&bytes,&msgtipo,host , &hostnum) ;

+ if(fabs(dados[0]) <= fabs(dados]]]))
{
resultadoE0] = dadosE]]
indmax = i.ndices [1] ;

}

else
{

resultadot0] = dadosEOJ;
indmax = indicesEOJ;
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} 

putndfloat(Pivo,3); 
snd( 11 troca 11 ,inst,msgtipo); 

msgtipo = 8; 
for (j=1;j<=Dm+1;j++) 
{ 

} 

rcv(msgtipo); 
getndfloat(resultado,3); 
A[I[1]] [(int)resultado[2]]=resultado[O]; 
A[linha] [(int)resultado[2]]=resultado[1]; 

Programa pivota 

void main() 
{ 

int msgtipo,num,hostnum,bytes,indices[2],indmax; 

double resultado[2] ,dados[3]; 
char host [15] ; 

num= enroll( 11 pivota11
); 

I* Recebimento dos dados. *I 

msgtipo = 5; 
rcv(msgtipo); 
getndfloat(dados,2); 
getnint(indices,2); 
rcvinfo(&bytes,&msgtipo,host,&hostnum); 

* if (fabs(dados[O]) <= fabs(dados[1])) 
{ 

} 

resultado[O] =dados[!]; 
indmax = indices[1]; 

else 
{ 

resultado[O] = dados[O]; 
indmax = indices[O]; 
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/# Envi.o dos resultados. 'k/

initsendo;
putndfloat(&resultadoE0],1);
putndint(&indmax,l)
nsgtipo : 6;
snd(host,hostnum,nsgtipo);

j

leaveo;
}

Este programa recebe do mestre un] par de valores e um par de índices que são ar
mazenados nos vetores dados e úld;ces, respectivamente. Estes dados são comparados e
maior deles e o respectivo índice são devolvidos ao mestre

Programa troca
void nai.no

int msgtipo ,nynum ,hostnum ,bytes , hum ;
double resultadoE31;
cear hostE151;

{

num = enro].].(''troca'');

/# Recebimento dos dados +/

msgtipo : 7;
rcv(msgtipo);
getndfloat(resultado,3);
rcvinfo(&bytes,&msgt ipo,post ,&hostnun) ;

/# Envio dos resultados +/

ini.tsendo;
putndfloat(&resultadoll],l);
putndfloat(&resu].tadoE0],1);
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} 

I* Envio dos resultados. *I 

} 

initsend(); 
putndfloat(&resultado[0],1); 
putndint(&indmax,1); 
msgtipo = 6; 

snd(host,hostnum,msgtipo); 

leave(); 
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Este programa recebe do mestre um par de valores e um par de índices que são ar

mazenados nos vetores dados e índices, respectivamente. Estes dados são comparados e o 

maior deles e o respectivo índice são devolvidos ao mestre. 

Programa troca 

void mainO 
{ 

int msgtipo,mynum,hostnum,bytes,inum; 
double resultado[3]; 
char host[15]; 

num = enroll C1'troca"); 

I* Recebimento dos dados. *I 

msgtipo = 7; 
rcv(msgtipo); 
getndfloat(resultado,3); 
rcvinfo(&bytes,&msgtipo,host,&hostnum); 

I* Envio dos resultados. *I 

initsend(); 
putndfloat(&resultado[1],1); 
putndfloat(&resultado[0],1); 
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putndfloat(&resultado12],1);
msgtipo : 8;

snd(post,hostnum,msgtipo);

leaveO ;
}

O programa recebe dois valores do mestre e os troca de posição. Além disso, ele recebe
o índice da coluna, que é mandado de volta juntamente com os dados já trocados.

3.9.3 Algoritmo de Gauss-Jordan

Este programa está baseado no programa da eliminação de (;auss. IJsa-se o mesmo
programa professor no escravo. A diferença está na cllamada a. este programa que é feita
duas vezes uma para a parte abaixo da diagonal principal e outra para a pal'te que está
acima. Ao final, já teremos a solução na coluna D7n + l da matriz Á.

Programa gjordan
#defi.ne N 300

int Dm, li.nha;
double A[N] [N+]], X[Nl;

vota maino

int ].unha, i, j, num, inst, msgtipo;
doub].e Pivo16J;

{

/+ Entrada de dados. 4'/
entradao;

if((num=enroll(''gj ordan'')) <0)

pvm.perros(''enroll'');
exit(1);

{

}

for(linha = 1;1inha<=Dm;linha++)
{
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} 

putndfloat(&resultado[2] ,1); 
msgtipo = 8; 
snd(host,hostnum,msgtipo); 

leave(); 
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O programa recebe dois valores do mestre e os troca de posição. Além disso, ele recebe 

o índice da coluna, que é mandado de volta juntamente com os dados já trocados. 

3.9.3 Algoritmo de Gauss-Jordan 

Este programa está baseado no programa da eliminação ele Gauss. Usa-se o mesmo 

programa processar no escravo. A diferença está na chamada a este programa que é feita 

duas vezes uma para a parte abaixo da diagonal principal e outra para a parte que está 

acima. Ao final, já teremos a solução na coluna Dm + 1 da matriz A. 

Programa gjordan 

#define N 300 

int Dm, linha; 
double A[N] [N+1], X[N]; 

void main() 
{ 

int linha, i, j, num, inst, msgtipo; 
double Pi vo [6] ; 

I* Entrada de dados. *I 
entrada(); 

if((num=enroll( 11 gjordan 11 ))<0) 
{ 

} 

pvm_perror( 11 enroll 11
); 

exit(1); 

for (linha= 1;linha<=Dm;linha++) 
{ 
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for(i=linha+l;i<=Dm;i++)
for(j=linha;j<=Dm+l;j++)

inst = initiate(''processar'' ,"SUN4'')
PivoEOJ=AErow] [rovl;
Povo [1] =A [rov] [j] ;
Povo [2] =A [i] [j] ;
Povo [3] =A [i.] [row]
PivoE41=i;
PivoE51=j;

{

initsendo;
msgtipo:l;
putndfloat(Povo,6);
snd(''processos'' , inst ,nsgtipo) ;

}

for(i=linha- 1 ; i>=1 ; i-- )

for(j=linha;j<=Dm+l;j++)

inst = initiate(''processar'' ,''SUN4'')
Pivo101=AE]inha] [linhal;
Povo [1] =A [linha] [j ] ;
Povo [2] =AEi] [j] ;
Povo [3] =A [i.] [linha]
PivoE41=i;
Pivo151=j;

{

initsendo;
msgt i.po=1 ;
putndfloat(Povo,6);
snd(''processos'' , inst ,msgtipo) ;

}

msgtipo=2;
for(i.=1; i<=(Dm-l)+(Dn+2-linha) ; i++)
{

rcv (msgt ipo) ;

getndfloat(resultado,4);
A[(int)resu].tadoE2J][(int)resu].tadoE3] ] :resu]tadoE]]
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for(i=linha+i;i<=Drn;i++) 
for(j=linha;j<=Drn+i;j++) 
{ 

} 

inst = initiate( 11 processor 11
, "SUN4"); 

Pivo[O]=A[row] [row]; 
Pivo[i]=A[row] ílJ; 
Pivo[2]=A[i] [j]; 
Pivo[3]=A[i] [row]; 
Pivo[4]=i; 
Pivo[5]=j; 

initsend(); 
rnsgtipo=1; 
putndfloat(Pivo,6); 
snd("processor",inst,rnsgtipo); 

for(i=linha-1;i>=1;i--) 
for(j=linha;j<=Drn+i;j++) 
{ 

} 

inst = initiate("processor", 11 SUN4"); 
Pivo[O]=A[linha] [linha]; 
Pivo[i]=A[linha] [j]; 
Pivo[2]=A[i] [j]; 
Pivo[3]=A[i] [linha]; 
Pivo[4]=i; 
Pivo[5]=j; 

initsend(); 
rnsgtipo=1; 
putndfloat(Pivo,6); 
snd("processor 11 ,inst,rnsgtipo); 

msgtipo=2; 
for(i=1;i<=(Drn-1)*(Drn+2-linha);i++) 
{ 

rcv(rnsgtipo); 
getndfloat(resultado,4); 
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A[(int)resultado[2]] [(int)resultado[3]]=resultado[1]; 
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AElinhaJ[(int)resultado [31] =resu]tadoE0] ;

}

}

impressaoO ;
leaveo;

}

3.9.4 Resultados

Na implementação dos algoritnaos na PVM medimos o ten[])o2, en] microssegundos, de
utilização de cada processador efetuando operações elenlentaies. Não levamos em conta
os tempos de envio e recebimento de dados. O tema)o cronometrado ein cada execução
do escravo foi enviado juntamente cona os outros resultados ao mestre, onde as matrizes
de tempo eram atualizadas. Utilizamos 6 máquinas como esc.ravos, mas, para efeito
de marcação de tempo, consideramos a existência de 112 processadores. Os resultados
obtidos com a execução estão mostrados na tabela 3.1 onde figuianl, também, os tempos
dos respectivos programas através das impleillentações sequenciais da seção :3.8. A ordem
máxima utilizada foi 30, esta limitação foi causada pelo tempo total de execução dos
programas e pelos erros causados pelo grande volume de comunicações cona os escravos.

Tabela 3.1 : Tabela do tempo (ein inicrossegundos) nláxinlo de utilização dos processadores
pelos algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação (Gauss(P)) e (l;auss--Jordan utilizando a
PVM e as implementações seqüenciais.

A marcação do tempo de processamento em orações de segundos apresenta algumas
distorções causadas pelo tráfego nos processadores. Por mais que executássenlos os pro-
gramas em períodos do dia em que a den)anda selim menor, os resultados não se mostraram
representativos. A PVM, pela limitação do tamanllo da i»atroz e pelo ten)po de execução

apara obter os tempos utilizamos a função get timeof(lay

  PVM Inlplenlentações
n Gauss Ga«ss(P) Gauss-Jordan C;auss c; .««(P ) (l;auss-.Jordan

5 3.746 2.221 2.498 551 786 4:30

10 4.953 3.036 2.582 1.060 1.952 779

15 7.155 8.289 14.086 1.670 3 .1 :39 1.162

  9.098 l0.755 14.086 2.214 4.521 2.09]
25 18.586 14.292 19.294 2.808 5.956 2.536

l 30 21.630 17.970 60.568 3.371 7.384 2.804
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} 

A[linha] [(int)resultado[3]]=resultado[O]; 
} 

} 

irnpressao O ; 
leave(); 

3.9.4 Resultados 
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Na implementação dos algoritmos na PVM medimos o tempo2, em microssegundos, de 

utilização de cada processador efetuando operações elementares. Não levamos em conta 

os tempos de envio e recebimento de dados. O tempo cronometrado em cada execução 

do escravo foi enviado juntamente com os outros resultados ao mestre, onde as matrizes 

de tempo eram atualizadas. Utilizamos 6 máquinas como escravos, mas, para efeito 

de marcação de tempo, consideramos a existência de n 2 processadores. Os resultados 

obtidos com a execução estão mostrados na tabela 3.1 onde figuram, também, os tempos 

dos respectivos programas através das implementações seqüenciais da seção :3.8. A ordem 

máxima utilizada foi 30, esta limitação foi causada pelo tempo total de execução dos 
programas e pelos erros causados pelo grande volume de comunicações com os escravos. 

PVM Implementações 

n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan 

5 3.746 2.221 2.498 551 786 4;30 

10 4.953 3.036 2.582 1.060 1.952 779 

15 7.155 8.289 14.086 1.670 :3.1 :39 1.162 

20 9.098 10.755 14.086 2.214 4.521 2.091 

25 18.586 14.292 19.294 2.808 5.956 2.536 

30 21.630 17.970 60 .568 :3.371 7.:384 2.804 

Tabela 3.1: Tabela do tempo (em microssegundos) máximo de utilização dos processadores 

pelos algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação (Gauss(P)) e Gauss-.Jordan utilizando a 

PVM e as implementações seqüenciais . 

A marcação do tempo de processamento em frações de segundos apresenta algumas 

distorções causadas pelo tráfego nos processadores. Por mais que executássemos os pro

gramas em períodos do dia em que a demanda seria menor, os resultados não se mostraram 

representativos. A PVM, pela limitação do tamanho da matriz e pelo tempo de execução 

2Para obter os tempos utilizamos a função gettimeofc/ay. 
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elevado do programa no mestre, não apresentou benefícios na optei)ção dos resultados.
Como optamos por apenas contar operações, o ]]]esmo valor poderia ser obtido utilizando
a PVM ou as implementações, pois a diferença dos programas está ila "utilização dos
processadores". Nas implementações sequenciais da seção 3.8 ativanlos sublotinas e na
PVM executamos programas nos escravos. Estas subrotinas e prograilaas dos escravos são
basicamente os mesmos, executando a illesma seqüência de operações.

3.10 Conclusão

O algoritmo da fatoração Z,t/, ou na sua descrição menos foiulal e mais conllecida - o
algoritmo de Gauss - ainda é amplan]ente utilizado na sua versão cona pivotação parcial.
Esta operação diminui a instabilidade deste algoritnlo, evitando que utilizemos multipli
cadores muito grandes em relação aos elementos de unia c.oluna (a coluna do pivõ) que
estão abaixo da diagonal principal. A eficiência deste algoritmo não é muito boa, Dias
é a melhor eficiência conllecida utilizando n[eniória con[paitilliada. Em un] n)odeio de
memória distribuída, esta pode ser inelllolada através de uma divisão de tarefas melhor.

O algoritmo de Gauss-Jordan nos fornece a solução diretaniente, sen) a necessidade
de resolverlnos um sistema triangular. No caso sequencial, ele apresenta um tempo maior
que o algoritmo de Gauss. Entretanto, no caso de conl])utadores paralelos, ele é o melhor
dentre os três. Um incoveniente de sua utilização está ila in)possibilidade de se evitar a
instabilidade, causada por multiplicadores muito grandes ou ])elo aparecimento de zeros na
diagonal principal, por um processo sen)elhante à pivotação. Poi este motivo o algoiitnlo
paralelo de Gauss com pivotação é pieferenciahllente utilizado em relação ao algoritmo de
Gauss-Jordan. Os três algoritlllos utílizan) O(lz2) processadores, (;auss e (;auss-.Jordan
são algoritmos de complexidade de tempo linear e o algoiitn)o de (;auss cona pivotação
traz a solução em O(n log n) passos

A implementação destes algoritmos na PVN4 é basicamente a mesma das inlplementa-
ções sequenciais da seção 3.8, pois, ao invés de ativarmos procedimentos e funções, ativa-
mos programas ein máquinas escravas que realizam as mesmas operações dos procedimen-
tos e funções. O programa que roda no mestre é similar ao procedimento principal das
implementar;ões sequenciais. Desta forma, ao contarmos número de operações, a escolha
de uma ou outra implementação não influi no resultado. Porém, o tempo total de execução
do programa no mestre acaba sendo muito superior ao da correspondente implen)estação
seqiiencial da seção 3.8; assim como as cotnunicações se tornam ineficientes para nlatiizes
de ordem acima de 30. A obtenção de ten]pos ei]] orações de segundo $e mostra íinprecisa
e âutuante, em ambas impleinentações. Por esses motivos, optamos por unia visão da
PVM de caráter ilustrativo.
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elevado do programa no mestre, não apresentou benefícios na obtenção dos resultados . 

Como optamos por apenas contar operações, o mesmo valor poderia ser obtido utilizando 

a PVM ou as implementações, pois a diferença dos programas está na "utilização dos 

processadores". Nas implementações seqüenciais da seção 3.8 ativamos subrotinas e na 

PVM executamos programas nos escravos. Estas subrotinas e programas dos escravos são 

basicamente os mesmos, executando a mesma seqüência de operações. 

3.10 Conclusão 

O algoritmo da fatoração LU, ou na sua descrição menos formal e mais conhecida - o 

algoritmo de Gauss - ainda é amplamente utilizado na sua versão com pivotação parcial. 

Esta operação diminui a instabilidade deste algoritmo, evitando que utilizemos multipli

cadores muito grandes em relação aos elementos de uma coluna ( a coluna do pivô) que 

estão abaixo da diagonal principal. A eficiência deste algoritmo não é muito boa, mas 

é a melhor eficiência conhecida utilizando memória compartilhada. Em um modelo de 

memória distribuída, esta pode ser melhorada através de uma divisão de tarefas melhor. 

O algoritmo de Gauss-Jordan nos fornece a solução diretamente, sem a necessida.de 

de resolvermos um sistema triangular. No caso seqüencial, ele apresenta um tempo maior 

que o algoritmo de Gauss. Entretanto, no caso de computadores paralelos, ele é o melhor 

dentre os três. Um incoveniente de sua utilização está na impossibilidade de se evitar a 

instabilidade, causada por multiplicadores muito grandes ou pelo aparecimento de zeros na 

diagonal principal, por um processo semelhante à pivotação. Por este motivo o algoritmo 

paralelo de Gauss com pivotação é preferencialmente utilizado em relação ao algoritmo de 

Gauss-Jordan . Os três algoritmos utilizam O(n 2
) processadores, Gauss e Gauss-Jordan 

são algoritmos de complexidade de tempo linear e o algoritmo de Gauss com pivotação 

traz a solução em O( n log n) passos. 

A implementação destes algoritmos na PVM é basicamente a mesma das implementa

ções seqüenciais da seção 3.8, pois, ao invés de ativarmos procedimentos e funções, ativa

mos programas em máquinas escravas que realizam as mesmas operações dos procedimen

tos e funções. O programa que roda no mestre é similar ao procedimento principal das 

implementações seqüenciais. Desta forma, ao contarmos número de operações, a escolha 

de uma ou outra implementação não influi no resultado. Porém, o tempo total de execução 

do programa no mestre acaba sendo muito superior ao da correspondente implementação 

seqüencial da seção 3.8; assim como as comunicações se tornam ineficientes para matrizes 

de ordem acima de 30. A obtenção de tempos em frações de segundo se mostra imprecisa 

e flutuante, em ambas implementações. Por esses motivos, optamos por uma visão da 

PVM de caráter ilustrativo. 



Capítulo 4

Fatoração QR

4.1 Introdução

Colmo vimos no capítulo anterior, unia maneira de nlelhorai a estabilidade e evitar di visões
por zero no algoritmo de Gauss está en] se utilizei a pivotação palcíal. Este procedimento
faz com que a eficiência do algoritmo caia, considerando um modelo de nlenlória compor'
talhada. A decomposição C?R é uma alternativa para se evitar a pivotação.

Dada uma matriz quadrada .4 de ordem 7} queremos detelminal unia matriz (2 orto-
gonal e uma matriz R triangular superior de tal forma que Á = QX.

Neste capítulo, descreveremos alguns conceitos básicos e dois algoritmos para obter
esta decomposição e suas respectivas inlplementações.

4.2 Matrizes Ortogonais e Rotações

Definição 21 Uma matriz rea/ de arde?n lz é ortogonal se, c somcl tc se, sua traz aposta
é igual â sua nuersa, isto é,

,4 . .,4t . .4' . ,4 = /..

As colunas de uma matriz ortogonal fonnaln unia base ortonorlnal do espaço W"

No W2, um exemplo de matrizes ortogonais é o da família das rotações planas. Dado
um vedor a = (al, iç2) do #', a matriz

R-
=:=« :::$1

efetua uma rotação do vetar 3 de uin ângulo 0 no sentido Itorário
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Capítulo 4 

Fatoração QR 

4.1 Introdução 

Como vimos no capítulo anterior, uma maneira de melhorar a estabilidade e evitar divisões 

por zero no algoritmo de Gauss está em se utilizar a pivotação parcial. Este procedimento 

faz com que a eficiência do algoritmo caia, considerando um modelo de memória compar

tilhada. A decomposição Q Ré uma alternativa para se evitar a pi votação. 

Dada uma matriz quadrada A de ordem n queremos determinar uma matriz Q orto

gonal e uma matriz R triangular superior de tal forma que A = Q R. 

Neste capítulo, descreveremos alguns conceitos básicos e dois algoritmos para obter 

esta decomposição e suas respectivas implementações. 

4.2 Matrizes Ortogonais e Rotações 

Definição 21 Uma matriz real de ordem n é ortogonal sr., e somente se, sua transposta 

é igual à sua inversa, isto é, 

As colunas de uma matriz ortogonal formam uma base ortonormal do espaço R11
• 

No R2
, um exemplo de matrizes ortogonais é o da fann1ia das rotações planas. Dado 

um vetor x = (x 1 , x2 ) do R2, a matriz 

R = [ co~ 0 sin 0 l 
- sm 0 cos 0 

efetua uma rotação do vetor x de um ângulo 0 no sentido horário. 
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X

0

Figura 4.1: Rotação do vedor z de un] ângulo 0 no sentido llorário por uln operador
rotação R.

A rotação plana é um operador linear ortogonal do 9?e, pois

cos2 é? + sin2 a

-- sin 0 cos 0 + sin 0 cos a

-- cos 0 sin a + sin é? cos 0 ]
cosa 0 +sin20 l

0

l

Propriedade 9 0 proa«[o de operadores ortogo?tais é um operador orÍogoz&a/

Demonstração. Dados QI e Q2 operadores ortogonais.
observarmos que ((2lQ2y = Q$Q{ = Q;'QÍ' = ((2lQ2)''

O resultado é imediato, basta

D

Podemos escolher o ângulo de tal maneira que a rotação anule a. segunda componente
do vetou z, teremos 0 = -- arcta«(3) (para #: ' 0, 0 = {).

Baseando-nos nesta idéia e na propriedade 9 podemos obter, a partir de unia illatriz
dada, uma matriz triangular superior, aplicando uma sequência de rotações conveniente

4.3 Rotações de Givens

A partir do que foi descrito e considerando

« - l!. :l
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X 

0 

Rx 

Figura 4.1: Rotação elo vetor x ele um ângulo 0 no sentido horário por um operador 

rotação R. 

A rotação plana é um operador linear ortogonal do ~ 2
, pois 

R. Rt = [ cos
2 

0 + sin
2 

0 - cos 0 sin 0 + sin 0 cos 0 l [ 1 O l 
-sin0cos0+sin0cos0 cos2 0+sin2 0 = O 1 · 

Propriedade 9 O produto de operadores ortogonais é 1tm operador ortogonal. 

Demonstração. Dados Q1 e Q2 operadores ortogonais. O resultado é imediato, basta 

observarmos que (Q1Q2)t = Q~Q~ = Q21 Q11 = (Q1Q2)-1 . 

o 

Podemos escolher o ângulo de tal maneira que a rotação anule a. segunda. componente 

do vetor x, teremos 0 = -arctan(?J) (para x 1 = 0,0 = %)-

Baseando-nos nesta idéia e na propriedade 9 podemos obter, a partir de uma matriz 

dada, uma matriz triangular superior, aplicando uma seqüência de rotações conveniente. 

4.3 Rotações de Givens 

A partir do que foi descrito e considerando 
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€ - («-, ",)
h

Figura 4.2: Rotação do vedor(z1, =2) de un] ângulo 0 no sentido llorário, zerando a segunda
componente.

tal que c = cos 0 e s = sin 0, 0 conveníentenaente tomado de forma a zeraiinos a segunda
componente de uin vedor = = (zi, a2) como na figura 4.2.

rz? + #8, a hipotenusa do triângulo .ABC na figura 4.2.

Considerando o produto interno canónico, o operador t'oração conserva a normal,
assim, z{ = A. Os valores de c e s podem ser determinados resolvendo-se o sistema

l '"- + '",
l -szl + cz2

Seja À =

o que nosleva a
e sC

\

zl 32

A rotação de Givens é un] operador linear representado pela matriz

l o ... o .. . o ... o
o l ... o ... o ... o

0 0 . . c . s . . 0

0 0 . --s . c ... 0

o o ... o .. o ... l
iO operador rotação é uma isometria.

HofTman e Kunze [24]

Maiores detalhes podem ser vistos em Caliolli et alli l81 e

4.3. ROTAÇÕES DE GIVENS 

h 

(X , x' 
• 1, 2 

63 

Figura 4.2: Rotação do vetor (x 1 , x2) de um ângulo 0 no sentido horário, zerando a segunda 

componente. 

tal que e= cos 0 e s = sin 0, 0 convenienten1ente tomado de forma a zerarmos a segunda 

componente de um vetor x = (x 1 , x2 ) como na figura 4.2. 

Seja h = Jxr + x~, a hipotenusa do triângulo ABC na figura 4.2. 

Considerando o produto interno canônico, o operador rotação conserva a norma1 , 

assim, x; = h. Os valores de e e 8 podem ser determinados resolvendo-se o sistema 

{ CX1 + SX2 h 
-SX1 + CX2 o 

o que nos leva a 
:i:1 X2 

e= 
✓ 2 2 

e s = 
✓Xj + X~ X1 + X2 

A rotação de Givens é um operador linear representado pela matriz 

1 o o o o 
o 1 o o o 

o o e ... 8 o 

o o -s e . . . o 

o o o o 1 

1 O operador rotação é uma isometria. Maiores detalhes podem ser vistos em Caliolli et all i [8] e 

Hoffman e Kunze [24] 
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que coincide caIU a identidade menos em duas linhas onde teremos unia rotação.

Ao aplicarmos, convenientemente, uma seqüência de rotações de (;ivens a unia matriz
de ordem n, poderemos obter uma matriz triangular superior ao final. A conveniência da
aplicação dessas rotações está em não se alterar uma posição que já tenlla sido previamente
anulada por uma rotação.

Como a matriz original apresenta l} linhas podemos efetuai estas o])erações en] paralelo
onde no máximo ltJ posições podem ser anuladas simultaneamente, uma vez que a rotação
de Givens envolve duas linhas en] cada processo de anulação.

A maneira como obteremos a matriz triangular superior en] paralelo, através destas
rotações, é descrita através de um esqueilla de eliminação.

4.4 Esquema de Eliminação de Sameh e Kuck

Um dos esquemas de eliminação mais fáceis de se obter é o de Saine]} e Kuck ]28, 40].
Podemos modificar levemente a definição de decom])osição Qa seno ])rejuízo à definição

original uma vez que Q é ortogonal. Neste caso, dada unia matriz quadrada .A, estádios
interessados em deterá)mar unia matriz ortogonal Q tal que Q,4 = R, onde R é unia
matriz triangular superior. Como foi visto, a aplicação de uma seqiiência de rotações de
Givens nos fornece esta matriz triangular.

Para determinarmos a solução do sistema Á# = b, basta resolvennos o sistema R= = y
onde # = QÓ.

Consideremos a matriz Q dada por

0 00 0

Q ' Q«-- ' (2«-'

onde

c2. - 43.... P,la,,,..:.P,la.,,.,l $.j $ 11 l

e /lÍli é uma rotação de Givens dada por

1 0
0 1

o o . o
o o ... o

0 0
0 0

ci. s{
-s{ c{

0
0
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que coincide com a identidade menos em duas linhas onde teremos uma rotação. 

Ao aplicarmos, convenientemente, uma seqüência de rotações de Givens a uma matriz 

de ordem n, poderemos obter urna matriz triangular superior ao final. A conveniência da 

aplicação dessas rotações está em não se alterar uma posição que já tenha sido previamente 

anulada por urna rotação. 

Como a matriz original apresenta n linhas podemos efetuar estas operações em paralelo 

onde no máximo l ~J posições podem ser anuladas simultaneamente, uma vez que a rotação 

de Givens envolve duas linhas em cada processo de anulação. 

A maneira como obteremos a matriz triangular superior em paralelo, através destas 

rotações, é descrita através de um esquema de eliminação. 

4.4 Esquema de Eliminação de Sameh e Kuck 

Um dos esquemas de eliminação mais fáceis de se obter é o de Sameh e Kuck [28, 40]. 

Podemos modificar levemente a definição de decomposição Q R sem prejuízo à definição 

original uma vez que Q é ortogonal. Neste caso, dada uma matriz quadrada A, estamos 

interessados em determinar uma matriz ortogonal Q tal que Q A = R, onde R é uma 

matriz triangular superior. Como foi visto, a aplicação de uma seqüência de rotações de 

Givens nos fornece esta matriz triangular. 

Para determinarmos a solução do sistema Ax = b, basta resolvermos o sistema Rx = y 

onde y = Qb. 

Consideremos a matriz Q dada por 

onde 
Q . _ p(i) ..... pU) pU) 1 < · < 1 

J - J ,J+l n-2,n-1 · n-1,n, _ J _ n -

(j) e Pi,i+l é urna rotação de Givens dada por 

1 o o o o 
o 1 o o o 

pW -
t,t+l - o o e· t. Si o 

o o -8i Ci o 

o o o o 1 
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com a matriz de rotação imersa «as p"ições(á,{),(i,i+ l),(á + l,i) e(á+ 1,{+ 1). Esta
matriz realiza uma rotação nas linllas { e { + 1, zerai)do o elemento na posição (í + l,.j).
Como já haw'amos observado, ci e s{ são dados poi

ci

si - ni4.X.ilPi

Seqüencialmente, un] algoritmo utilizando a descrição acima necessita aproximada-
mente 4n3/3 multiplicações e n2/2 raízes quadradas.

Aproveitando a possibilidade de podermos anular posições simultaneamente, vamos
descrever o esquema de eliminação de Sanlell-l':uck.

Figura 4.3: Esquema de e]in-tinação de Sanleh e ]<uck pala l} = 15

Este esquema necessita de Z = 2n -- 3 transforn)ações ortogonais, un] exemplo para
n = 15 é dado na figura 4.3, onde cada posição anulada pela k-ésima.transformação é
representado por k. A k-ésima transformação é dada por (2k ' ]li,j /ÍÍà.. onde i e J são
dados por:

l

k :: 1,2,...,n -- l

i - k), (n - k + l),

.j = {i, 2, . . . , Fk/21 }

, (n - 1 - Ó(k))}

+                            
14 #                         .J
13 15 +                        
12 14 16 #                      
11 13 15 17 +                    
10 12 14 16 18 +                  
9 1 1 13 15 17 19 #                
8 10 12 14 16 18 20 #              
7 9 1 1 13 15 17 19 21              
6 8 10 12 14 16 18 20 22            
5 7 9 1 1 13 15 17 g 21 23 #        
4 6 8 10 12 14 .y 18   22          
3 5 7 9 1 1 13 P               L
2 4 6 8 10 12                 L
l 3 5 7 9             L21     
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com a matriz de rotação imersa nas posições ( i, i), ( i, i + 1 ), ( i + 1, i) e ( i + 1, i + 1 ). Esta 

matriz realiza uma rotação nas linhas i e i + 1, zerando o elemento na posição (i + 1,j). 

Como já havíamos observado, Ci e Si são dados por 

Pi = Ja f,j + ªt+1,j 

Ci = ai,j/Pi 

Si= ªi+1,j/Pi· 

Seqüencialmente, um algoritmo utilizando a descrição acima necessita aproximada

mente 4n3 /3 multiplicações e n 2 /2 raízes quadradas . 

Aproveitando a possibilidade de podermos anular posições simultaneamente, vamos 

descrever o esquema de eliminação de Sameh-Kuck. 

* 
14 * 
13 15 * 
12 14 16 * 
11 13 15 17 * 
10 12 14 16 18 * 
9 11 13 15 17 19 * 
8 10 12 14 16 18 20 * 
7 9 11 13 15 17 19 21 * 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 * 
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 * 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 * 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 * 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 * 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 2:3 25 27 * 

Figura 4.3: Esquema de eliminação de Sameh e Kuck para n = 15. 

Este esquema necessita de l = 2n - 3 transformações ortogonais, um exemplo para 

n = 15 é dado na figura 4.3, onde cada posição anulada pela k-ésima transformação é 

representado por k. A k-ésima transformação é dada por Qk = fL,j P/{L onde i e j são 

dados por: 

1. 

k = 1, 2, ... , n - l 

i = {(n - k), (n - k + 1), ... , (n - 1 - 8(k))} 

j = {1, 2, ... , fk/27} 
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11

k = n, . . . , 27} -- 3

Í - n + 2), (É - « + 4),.
j n + 2), (Ê - n + 3),

.«'. 'm -l?l
se k é ímpar
se k é par.

, (n - 1 - Ó(k))}
, Fk/2l}

O algoritmo QX usando rotações de Givens é o seguinte

Algoritmo QR-Givens
Entrada: uma matriz .,4 de ordem zl.

Saída: uma matriz triangular superior equivalente a ,4.
1. Para k = 1 até n -- l

Pa-a ã = {(n -- k),(n -- k+ l),. .. ,(n -- 1 -- ó(k))} e
.j = {1, 2, . . . , [X;/21 } faça en] paralelo

Calcular ai,j = dai.j + siai+i.j e
ai+l,j = -sia{,j + ciai+i,j em paralelo

2. Para k = n até 2n -- 3 faça
Para { = {(k -- n + 2), (k -- n + 4),

.j n + 2), (k - n + 3),
Calcular ai,j :: cia{,j + siai+i,j e

ai+l,j = --miai.j + (-t(ti+l,j elll ])ai'apelo

, (« - 1 - ó(k))} e
,[k/2]} faça en] paralelo

Neste algoritmo, as / = 2T]--3 transformações realizan] un] total de l}(lz
como no algoritmo sequencial.

Dada A = (aij), ao procedennos uma rotação /'({+. que anula a posição ({+ l ,.j) temos
que calcular p{, ci e s{, sendo necessários 3 passos e l raiz quadrada usando 2 processadores.
Os elementos das linhas { e { + l são atualizados por .r'.lÍli usando as expressões

1)/2 rot,.ções,

ãi,j = cia{,j + sfaÍ+i,j

ãi+i,j :: --miai,j + ciaÍ+l.j

zerando a posição desejada e envolvendo 4 processadores, onde ãi.j e ãi+i,j são os valores
atualizados.

Dessa forma, para cada C?k todas as rotações são deternainadas en] TI = 3 passos e l
raiz quadrada usando pl = 2q processadores, onde q é o número de transformações em
C?k. Na sequência de produtos de Qk por .A, se considerarmos .4o = ,4, .4k = Qk.4k.l pode
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11. 

k = n, ... ,2n - 3 

i = {(k - n + 2), (k - n + 4), . .. , (n - l - 8(k))} 

j = {(k - n+ 2),(k - n+3), ... , fk/21} 

onde 8(k) = { ~: 
se k é Ímpar. 
se k é par. 

CAPíTULO 4. FATORAÇÃO QR 

O algoritmo QR usando rotações de Givens é o seguinte: 

Algoritmo QR-Givens 
Entrada: uma matriz A de ordem n. 

Saída: uma matriz triangular superior equivalente a A. 
1. Para k = l até n - l 

Par a i = { ( n - k), ( n - k + l ) , . . . , ( n - l - 8 ( k))} e 

j = {1, 2, ... , fk/21} faça em paralelo 

Calcular ai,j = ciai,j + siai+1,j e 
ai+1,j = -siai,j + Ciai+J,j em paralelo 

2. Para k = n até 2n - 3 faça 
Parai= {(k - n + 2), (k - n + 4), ... , (n - l - 8(k))} e 

j = {(k - n + 2), (k - n + 3), .. . , fk/21} faça em paralelo 

Calcular ai,j = Ciai,j + Siai+1,j e 
ªi+1,j = -siai,j + Ciai+1,j em paralelo 

Neste algoritmo, as l = 2n-3 transformações realizam um total de n(n- l )/2 rotações, 

como no algoritmo seqüencial. 

Dada A = (aij), ao procedermos uma rotação P/{t1 que anula a posição ( i + 1, j) temos 

que calcular Pi, Ci e Si, sendo necessários 3 passos e 1 raiz quadrada usando 2 processadores. 

Os elementos das linhas i e i + 1 são atualizados por P/1t 1 usando as expressões 

zerando a posição desejada e envolvendo 4 processadores, onde ãi,j e ãi+l,j são os valores 

atualizados. 

Dessa forma, para cada Qk todas as rotações são determinadas em T1 = 3 passos e 1 

raiz quadrada usando p1 = 2q processadores, onde q é o número de transformações em 

Qk. Na seqüência de produtos de Qk por A, se considerarmos A0 = A, Ak = QkAk-J pode 
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ser determinado em Ta = 2 passos usando p2 = 4 )l:::l(7} -- Z) piocessadoles. O tempo
total para se obter Q e R é dado por

Tp ' (2n - 3)(TI + T2) 5(2« - 3) pa«os

e (2n 3) raízes quadradas usando

n/2

p = maz{»i,p2} = 4 ' >ll:(n
{:1

t) 7z(37} -- 2)/2 processadores

O algoritmo seqüencial leva tempo Ti ' 7}(4n2 -- ]]. -- :3)/2 passos e n(n -- 1)/2 raízes
quadrada. O ganllo é então S, = Ê = O("') e a eficiê«cia E. = O(1)

Aplicando o algoritmo à matriz dos coeficientes estendida obtemos um sistema trian-
gu[ai equiva]ente ao original que resolvido, usando substituições reconentes, faz com que
o algoritmo todo para solucionar .A:r = b leve O(7}) passos usando O(n2) proc.essadores.
A eficiência deste algoritino é EP H l.

4.5 Outros Esquemas de Eliminação

O esquema desenvolvido por Sameh e ]<uck não é único. O esq\lema de (l;osnard e Ro-
bert j141 dado através de un}.algoritn)o que leva 2(n -- 1 ) -- jlog 7}J passos usando o inesnlo
número de processadores. E un] algoritn]o do tipo guloso, onde o máximo ])ossível de
elementos são anulados en] cada passo. A figura 4.4 apresenta un] esquema para l} = 15
que leva 24 passos

Este algoritino ótimo, apesar de indicar uma leve n)elhoia na velocidade en] relação ao
algoritmo de Samell e Kuck, não é muito tratável em conlputadoies paralelos, por causa
dos cálculos complicados dos índices. Os autores concluem) que, embora o algoritn)o de
Saineh e Kuck não seja o mais rápido, mas assintoticamente ótinlo, ele é o melhor.

Em uln modelo MIMD, Lord, Kowalik e Kumal 1291 apiesentan) esquemas de eli-
minação com eficiência EP = 4/9. Uma sequência de tarefas concorrentes é a chave
para este resultado, a descrição é semelhante ao que já vin)os na seção 3.7. Dois esque-
mas COLSWP (coZ mn sweep - vanedura por colunas) e ZIGZAG são apresentados e
implementados em uln computador paralelo HEPa, usando unia variante da linguagem
FORTRAN.

2HEP (Xeterogeneous EZement Processar) da Delcor, Inc
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ser determinado em T2 = 2 passos usando p2 = 4 · I:l=1 ( n - t) processadores. O tempo 

total para se obter Q e R é dado por 

Tp = (2n - 3)(T1 + T2 ) = 5(2n - 3) passos. 

e (2n - 3) raízes quadradas usando 

n / 2 

p = max{p1,P2} = 4 · I)n - t) = n(3n - 2) /2 processadores. 
i=1 

O algoritmo seqüencial leva tempo T1 = n(4n2 
- n - :3) /2 passos e n(n - 1)/2 raízes 

quadradas. O ganho é então Sp = ~ = O(n2 ) e a eficiência Ep = O(l ). 
p 

Aplicando o algoritmo à matriz dos coeficientes estendida obtemos um sistema trian

gular equivalente ao original que resolvido, usando substituições recorrentes, faz com que 

o algoritmo todo para solucionar Ax = b leve O(n) passos usando O(n2 ) processadores. 

A eficiência deste algoritmo é Ep ~ l. 

4.5 Outros Esquemas de Eliminação 

O esquema desenvolvido por Sameh e Kuck não é único. O esquema de Cosnard e Ro

bert (14] dado através de um algoritmo que leva 2(n -1 )- llog nJ passos usando o mesmo 

número de processadores. É um algoritmo do tipo guloso, onde o máximo possível de 

elementos são anulados em cada passo. A figura 4.4 apresenta um esquema para n = 15 

que leva 24 passos. 

Este algoritmo ótimo, apesar de indicar uma leve melhora na velocidade em relação ao 

algoritmo de Sameh e Kuck, não é muito tratável em computadores paralelos, por causa 

dos cálculos complicados dos índices. Os autores concluem que, embora o algoritmo de 

Sameh e Kuck não seja o mais rápido, mas assintoticamente ótimo, ele é o melhor. 

Em um modelo MIMD, Lord, Kowalik e Kumar [29] apresentam esquemas de eli

minação com eficiência Ep = 4/9. Uma seqüência de tarefas concorrentes é a chave 

para este resultado, a descrição é semelhante ao que já vimos na seção 3.7. Dois esque

mas COLSWP (column sweep - varredura por colunas) e ZIGZAG são apresentados e 

implementados em um computador paralelo HEP 2
, usando uma variante da linguagem 

FORTRAN. 

2HEP ( H eterogeneous Element Processar) da Delcor, Inc. 
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Figura 4.4: Esquema de eliminação de Cosnard e Robert ])aia l} = 15

4.6 Implementação do Algoritmo QR-Givens

Implementamos este algoritlno em linguagem C nas estações Sl-JN. Os resultados de sua
execução podem ser acompanhados no capítulo 6.

A seguir, temos o programa e os procedimentos utilizados.

Principal

#define N 300

int linha, Dm;
double A[N] [N+]],X[Nj;

void Proa(int,int,int,int);
voj.d Pivolo;
void solução(int);
void inpressaoo;

void maino
l

int i,j,k,h,cona;

+                            
4 #                          
3 6 +                        
3 5 8 #                      
2 5 7 10 #                    
2 4 7 9 Í2 +                  
2 4 6 9 1 1 14 #                
2 4 6 8 10 13 16 #              
l 3 5 8 10 12 15 18              
l 3 5 7 9 1 1 14 17 19            
l 3 5 7 9 1 1 13 16 18 20          
l 3 4 6 8 10 12   17 19 21        
l 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22      
l 2 4 5 7 9 1 1 U   17   21 .=    
l 2 3 5 6 8 10     16   20   24  
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* 
4 * 
3 6 * 
3 5 8 * 
2 5 7 10 * 
2 4 7 9 12 * 
2 4 6 9 11 14 * 
2 4 6 8 10 13 16 * 
1 3 5 8 10 12 15 18 * 
1 3 5 7 9 11 14 17 19 * 
1 3 5 7 9 11 13 16 18 20 * 
1 3 4 6 8 10 12 15 17 19 21 * 
1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 * 
1 2 4 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 * 
1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 * 

Figura 4.4: Esquema de eliminação de Cosnard e Robert para n = 15. 

4.6 Implementação do Algoritmo QR-Givens 

Implementamos este algoritmo em linguagem C nas estações SUN. Os resultados de sua 

execução podem ser acompanhados no capítulo 6. 

A seguir, temos o programa e os procedimentos utilizados . 

Principal 

#define N 300 

int linha, Drn; 
double A[N] [N+1] ,X[N]; 

void Prod(int,int,int,int); 
void Pivo1(); 
void solucao(int); 
void irnpressao(); 

void main() 
{ 

int i,j,k,h,cont; 
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double S,Soma;

/+ Entrada de dados. +/
entradao;

/+ Primeiras Dm-l eliminacoes simultâneas . 'k/
for (k=1;k<=Dm-l;k++)
{

for(j=1 ;j<=(int)ceia((double)k/2)-1;j++)
Prod (Dm-k+21'j -2 ,j ,k ,k) ;

Prod(Dm-2+k%2,j,k,k) )
}

/+ Restante das eliminacoes si.multaneas. 'k/
for (k=Dm;k<=2'PDm-3;k++)
{

cont = O;

for(j=k-Dm+2;j<=(int)ceil((double)k/2)
{

l ;j ++)

Prod(j+cont,j,k,k-Dm+l);
cont++;

Prod(Dm-2+k%2,j,k,k-Dm+l);
}

}

Pivolo;

for (k = Dm; k>1; k--)
for(linha = 1;linha<=k-l;linha++)

solucao(k);

for (k = 1; k<=Dm;k++)
X [k] = A [k] [Dm+]] ;

impressaoO ;
}

O procedimento solução usado neste programa está descrito na seção 3.8.1 com uma
leve modificação que é a passagem do parâmetro k que indica a posição da colul)a Dm + l
que está sendo atualizada,. Os primeiros dois argumentos do piocedinlento Proa são os
índices ie .j, e os outros dois são variáveis de controle pala a contagem do número de

4.6. IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO QR-GTVENS 

double S,Soma; 

I* Entrada de dados. *I 
entrada(); 

I* Primeiras Dm-1 eliminacoes simultaneas. *I 
for (k=1;k<=Dm-1;k++) 
{ 

} 

for (j=1;j<=(int)ceil((double)k/2)-1;j++) 
Prod(Dm-k+2*j-2,j,k,k); 

Prod(Dm-2+k1/.2,j,k,k); 

I* Restante das eliminacoes simultaneas. *I 
for (k=Dm;k<=2*Dm-3;k++) 

} 

{ 

cont = O; 
for (j=k-Dm+2;j<=(int)ceil((double)k/2)-1;j++) 
{ 

Prod(j+cont,j,k,k-Dm+1); 
cont++; 

} 

Prod(Dm-2+k1/.2,j,k,k-Dm+1); 
} 

Pivo1(); 

for (k = Dm; k>1; k--) 
for (linha = 1;linha<=k-1;linha++) 

solucao(k); 

for (k = 1; k<=Dm;k++) 
X [k] = A [k] [Dm+ 1] ; 

impressao (); 
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O procedimento solução usado neste programa está descrito na seção 3.8.1 com uma 

leve modificação que é a passagem do parâmetro k que indica a posição da coluna Dm + l 
que está sendo atualizada. Os primeiros dois argumentos do procedimento Prod são os 

índices i e j, e os outros dois são variáveis de controle para a contagem do número de 
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operações

Procedimento Prod

Este procedimento elimina o elemento na posição (i + l,.j) e atualiza todos as posições
das linhas { e { + l afetadas pela rotação de Givens. Primeiramente são calculados p,c e
S

void Proa (int i,int j,i.nt k,int h)
{

int l;
double p, r, c, s;

i' p:pov(A]i]Ej]'pAEi]]j]+A]i+]JEjJ'pAEi+]]]j] ,0.5) ;
+ c=AEi] [j]/P;
+ s=A]i+]] [j]/P;

for (l=1;1<=Dm+l;l++)
{

+

#

r = c'KA]i] [1] + s#A]i+]] [1] ;
AEi+l]]l]= -s+A]i]]]]+ c#A]i+]]E]]
A [i] [].]

}

}

Procedimento Pivol

Este procedimento faz com que os elementos da diagonal principal sejam unitários.
cálculos afetam somente as posições acima desta diagonal.

Os

void Pj.vo.lo
{

int i,j;
double m;

for (i=1; i.<=Dm; i++)

m = AEi] [i] ;
AEi] [i] = 1;

{
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operações. 

Procedimento Prod 

Este procedimento elimina o elemento na posição ( i + 1, j) e atualiza todos as posições 

das linhas i e i + 1 afetadas pela rotação de Givens. Primeiramente são calculados p, e e 

s. 

void Prod (int i,int j,int k,int h) 

{ 

int l; 
double p, r, e, s; 

* p=pow(A[i] [j]*A[i] [j]+A[i+1] [j]*A[i+1] [j] ,0 . 5); 

* c=A [i] [j] /p; 
* s=A[i+1][j]/p; 

for (1=1;l<=Dm+1;1++) 
{ 

* r = c*A [i] [l] + s*A [i +1] [l] ; 

* A[i+1][1] = -s*A[i][l]+ c*A[i+l][l]; 

A [i] [l] = r; 

} 

} 

Procedimento Pivol 

Este procedimento faz com que os elementos da diagonal principal sejam unitários . Os 

cálculos afetam somente as posições acima desta diagonal. 

void Pivo_1() 
{ 

int i,j; 
double m; 

for (i=1; i<=Dm; i++) 
{ 

rn = A [i] [i] ; 
A [i] [i] = 1; 
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for (j=i+í; j<=0m+l; j++)
+ A]i] [j] = AE].] [j]/m;

}
}

4.7 Decomposição de Cholesky

A fatoração QX de uma matriz .A pode tan]bén] sel obtida pela decomposição de Cholesky.
Temos, a seguir, uma descrição de como obtermos esta decomposição e é baseada em
Datta j161.

Definição 22 Z)ada wma matriz .A positiva, a decomposição de Cllolesky dc 4 é o
produto A = LL* onde L é uma matriz triangular ill.fcrior.

A decomposição de C[lo[esky de uma naatriz .4 sinlétiica positiva de oi(hein n pode ser
obtida pelo algoritmo descrito a seguir.

Sejam 4 uma matriz simétrica positiva de ordem l}, IÁI o deteinlinante de .4.

Seja l,4{,{l o i-ésinao menor principal de .4.

Seja
al,l
a1,2

a1,2

a2,2

(Z l ,k-- 2

a2,k-2
al,k-l
a2,k-]

al,k
a2,k

al,A--l ('Z2,k--l ''' ''' (Zk--l,A;--l (zk--i,k
(ZI,k+r (Z2,k+r ''' ''' (Zk--l,k+r (Zk.k+r

uma matriz b x k, obtida da matriz .At,t trocando-se a k-ésin)a linha pelas k primeiras
posições da linha k + I' da matriz .A.

Seja (.Ak-l,h-l) a submatriz obtida de /l,, retirando-se a k-ésima linlla e a k-ésima
coluna.

Definimos IPI,,l = ai,,+i e IPk,ol = 1.4k,kl onde l.4o,ol = l

Algoritmo - Decomposição de Cholesky
Entrada: uma matriz .A simétrica positiva de ordem n.
Saída: uma matriz triangular inferior Z,, tal que .,4 = LLt
1. Para l $ k $1 n faça ein paralelo

Calcular ZZ.k =

4.7. DECOMPOSIÇÃO DE CHOLESKY 71 

for (j=i+1; j<=Dm+1; j++) 

* A[i] [j] = A[i] [j]/m; 

} 

} 

4. 7 Decomposição de Cholesky 

A fatoração QR de uma matriz A pode também ser obtida pela decomposição de Cholesky. 

Temos, a seguir, uma descrição ele como obtermos esta decomposição e é baseada em 

Datta [16] . 

Definição 22 Dada uma matriz A positiva, a decomposição de Cholesky de A é o 

produto A = LV onde L é uma matriz triangular inferior. 

A decomposição de Cholesky ele uma matriz A simétrica positiva ele ordem n pode ser 

obtida pelo algoritmo descrito a seguir. 

Sejam A uma matriz simétrica positiva ele ordem n, IAI o detenninante ele A. 

Seja IA.d o i-ésimo menor principal de A. 

Seja 
ª1,1 ª1,2 a1,k-2 a1 ,k-1 a1 ,k 

a1 ,2 a2,2 CL:i,k-2 a:i,k-1 a2,k 

a1 ,k-1 a:i,k-1 ªk-1,k-l ªk-1,k 

a1 ,k+r a2,k+r ªk-1,k+r ak,k+r 

uma matriz k x k, obtida da matriz Ak,k trocando-se a k-ésima linha pelas k primeiras 

posições da linha k + r ela matriz A . 

Seja (Ak-l,k-t) a submatriz obtida ele Pk,,· retirando-se a k-ésima linha e a k-ésima 

coluna. 

Definamos IA,r l = a1,r+1 e IPk,ol = IAk,kl onde IAo,ol = 1. 

Algoritmo - Decomposição de Cholesky 
Entrada: uma matriz A simétrica positiva de ordem n. 

Saída: uma matriz triangular inferior L, tal que A = LV. 

1. Para 1 :S k :S n faça em paralelo 

Calcular l2 . = IA" " 1 
k,k IAk-l,k-1 I 
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2. Para l $ k $ n -- l faça em paralelo
Para l $ { $ n -- k faça em paralelo

Calcular /k+i,k = lqá . Zi;,x;

A seguir demonstraremos que o algoritnlo acima reallllente fornece a decomposição de
Cholesky de .4.

Demonstração do algoritmo

Consideremos as equações
IÁ.,«l (4.1)

e

'*-'.:,* - #:i:l - '',* (4.2)

i) Como .4 é positiva, a decomposição de Cliolesky de .4 será dada por

,4 = 1,L'= 1,.DL. (4.3)

onde Z,i é uma matriz triangular inferior com a diagonal principal fora)ada de uns e
Z) = (d{.j) é uma matriz diagonal positiva, di,{ = Í;-J4l'il, { - 1, . . . , n.

Notemos que l,41 = 1Z,)l = 1,4«,«l e corno l.4i,fl,i = 1,. . . ,n são todos ])ositivos, Di/2
está definida.

Logo, a equação 4.3 pode ser escrita

,4 = Li/)i/2/)1/2Z,{

e obtemos Z, = Z,iDi/2 o que implica

J:Ü, * - ,, .
onde l.4o,ol = 1.

ii) Vamos provar a equação 4.2 usando indução em k
Usando 4.1 , podemos reformular 4.2 como

IPA,{l

IPk - i.o (4.4)
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2. Para 1 :S k :S n - l faça em paralelo 
Para 1 :S i :S n - k faça em paralelo 

C 1 1 l IPk d l a cu ar k+i k = -'-"-'-'-'-1p I · k k 
, k,O ' 

A seguir demonstraremos que o algoritmo acima realmente fornece a decomposição de 

Cholesky de A. 

Demonstração do algoritmo 

Consideremos as equações 

( 4.1) 

e 

( 4.2) 

i) Como A é positiva, a decomposição de Cholesky de A será dada por 

( 4.3) 

onde L1 é ,uma matri~ tr_iangular in:~rior com a t\~fon~l principal formada de uns e 

D = ( d;,j) e uma matnz diagonal positiva, d;,; = IA;-i,i-i l' z = 1, ... , n. 

Notemos que IAI = IDI = IAn,n l e como IA;,;! , i = 1, ... , n são todos positivos , D112 

está definida. 

Logo, a equação 4.3 pode ser escrita 

e obtemos L = L1 D112 o que implica 

onde IAo,ol = 1. 

ii) Vamos provar a equação 4.2 usando indução em k. 

Usando 4.1, podemos reformular 4.2 como 

IP1.,;I 
IP1.:-1,ol 

( 4.4) 
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Consideremos L = (/i.j) e .L' = (/i,j), l $ {,.j $ «.

Sabemos que

e vamos provar que ela é verdadeira1' (r

ak.k+i = >ll: /k,jh.k+i = : Zk+{, /k,j = Jx;+{.tlk,J; + l: /t+{,j/t,j
.j=1 .j=1 .j=l

donde

lk.i;/k+{,A = ak,k+{
k l
>l: /k+i,j/k,j . (4.5)

Para k = 1,

Zl+i.ili,l :: al,l+í

'--...,.'-,- - 'Fila' - "-,---.
pela definição de IPk,l. Logo 4.4 vale para k = 1.

Vamos supor que a expressão 4.4 é verdadeira para todos os valores de k de l a k

De 4.1 e 4.5 podemos escrever

De 4.4

l

l Á l k--l

'*,*'',* - pg=h - "*,. - i '-,.'',.
..4*,*l - IPk..l - .*,.IPA--,.l - E !ÍlliJ-$;1/in.-,.i -

= ak.klPk-l,ol + ak-t,x;lPk-l,ll+ . .+

-p":.. IJ:li h + l #flibh + . . . + .i*-'''P:l:h')gml ln-:..l
onde clh) são os cofatores de Áh,h removendo-se a Â-ésinla linlla e a .j-ésinla coluna.

Como Pi.{ e Pk.o, pela construção destas matrizes, tên) os mesn]os c.ofatores en] termos
da última linha, temos

IPk,il = ak,k+ilPk-i.ol + ak-i,k+ilPA-i,i l+ .. . +

'p":,*... IJ:li$h + l J liDÜÍ + . . . + .I'-n.P;l;l
;-1)
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e vamos provar que ela é verdadeira. 

Consideremos L = (li,j) e L1 = (li,j), 1 S i,j S n. 

Sabemos que 

donde 

Para k = 1, 

De 4.4 

k k k-1 

ªk,k+i = L lk)j,k+i = L lk+i , ·lk,j = lk+i,klk ,k + L lk+i,j/i_,j 
j=l j=l j=l 

k-1 

h,klk+i,k = ªk,k+i - L lk+i)k ,j • 
j=l 

pela definição de IPkr l• Logo 4.4 vale para k = 1. 
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( 4.5) 

Vamos supor que a expressão 4.4 é verdadeira para todos os valores de k de 1 a k - 1. 

De 4.1 e 4.5 podemos escrever 

= ak,k!Pk-1,ol + ªk-1,klh-1,1 I + · · · + 

[ 
IA,k-1 I (2) IA,k-2I (k-1) IPk-1 ,1 I l 

+a1,k IR IIP 1 + C1 IP IIP 1 + ... + C1 IP,_. IIP -_ 1 IPk-1,ol 0,0 1,0 1,0 2,0 k 2,0 k 1,0 

onde c)h) são os cofatores de A1i,h removendo-se a h-ésima linha e a j-ésima coluna. 

Como Pk,i e Pk,o, pela construção destas matrizes, têm os mesmos cofatores em termos 

da última linha, temos 
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- "..*--.i-n--,.i - E in--..i

ou sqa}
lpA,il

lpk -- ,o l «*,**. -i q=gF
k l

ah,k+{ -- )l: Jk+i,jZk,j =

= tK+j,KIK,k.

Assim 4.2 (ou 4.4) está provada para todo valor de k

D

Os menores principais l.Ak,À;l, k = 1, . . . , ]} de .A ])odeia se] detennitiados em O(logo lz)

passos usando O(n') processadores usando o método de (}sanky j151, que será discutido
no próximo capítulo. A divisão e a raiz quadrada do ])asse l levaiâo mais 2 passos usando
n processadores.

No passo 2 a adjunta de PA,f para un] i particular pode ser c.alculado em O(logo k)
passos usando O(#3) processadores pelo método de Csanky. Pot este nlesnlo método, para
calcular todas as adjuntos de Pk,i para á particular com k = 1, . . . , l} levamos O(logo l})

passos usando O(n') processadores. O cálculo dos IPk,{l,k = 1,...,7} e { = 1,...,7} -- k
leva O(log n) passos usando (9(n') processadores

No total o algoritino leva O(log' 1}) passos usam)do O(7}') processa(lotes.

Os cálculos dos detenüuantes das [natiizes P.,j poden] ser realizados en] O(7}) passos,
utilizando O(n2) processadores. Esta alternativa illelllora zl estabilidade do algoritmo,
pois, como veremos, o algoritmo de Csanky é muito instável. O procedimento para se
obter estes detenünantes pode ser visto na seção 4.9.

4.8 Fatoração (2R Usando Decomposição de Cho
lesky

Dada uma matriz .A de ordem n. Seja B = .4'.A. .B é uilla matriz simétrica positiva de
ordem n. Dessa forma, a decomposição de Cllolesky da n)atroz B é dada por B = 1'L'
Seja Q = .A(Z.')':. Q é ortogonal, pois

0' (,'l(L')''y )':y.4'
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ou seJa, 

k-1 

= ªk,k+i - L lk+i,j h,j = 
j=I 

Assim 4.2 ( ou 4.4) está provada para todo valor de k. 

D 

Os menores principais IAk,kl, k = 1, ... , n de A podem ser determinados em O(log2 n) 

passos usando O(n4 ) processadores usando o método de Csanky [1 5], que será discutido 

no próximo capítulo. A divisão e a raiz quadrada do passo 1 levarão mais 2 passos usando 

n processadores. 

No passo 2 a adjunta de Pk,i para um i particular pode ser calculado em O(log2 k) 
passos usando O( k3) processadores pelo método de Csanky. Por este mesmo método, para 

calcular todas as adjuntas de Pk,i para i particular com k = 1, .. . , n levamos O(log2 n) 

passos usando O(n4
) processadores. O cálculo dos IPk,il, k = 1, .. . , n e i = 1, ... , n - k 

leva O(log n) passos usando O( n4 ) processadores. 

No total o algoritmo leva O(log2 n) passos usando O(n4
) processadores. 

Os cálculos dos determinantes das matrizes P;,j podem ser realizados em O(n) passos, 

utilizando O(n2 ) processadores. Esta alternativa melhora a estabilida,de do algoritmo, 

pois, como veremos, o algoritmo de Csanky é muito instável. O procedimento para se 

obter estes determinantes pode ser visto na seção 4.9 . 

4.8 Fatoração QR Usando Decomposição de Cho

lesky 

Dada uma matriz A de ordem n. Seja B = At A. B é uma ma.triz simétrica positiva de 

ordem n. Dessa forma, a decomposição de Cholesky da matriz B é dada por B = LV. 

Seja Q = A(U)-1
. Q é ortogonal, pois 
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e

QQ' L')''L':.A' ''.A' B-'.4' )''Á'
( .4 ') ': .A'

A matriz R, triangular superior, é dada por R = Z't. Assin), .4 = QX é a fatoração
QX de .4.

O algoritmo para obter esta fatoração está descrito a seguir.

Algoritmo C2R-Cholesky
Entrada: uma matriz ,4 de ordem n.
Saída: matrizes (2, ortogonal, e R = (L')': , tríangulai superior tais que .'l = QX.
1. Calcular B :: ,4t,4 em paralelo
2. Calcular .L e .Lt em paralelo, usando a decomposição de Cliolesky tal que B :: LLt
3. Calcular (L')'' em paralelo
4. Calcular Q = ,4(L')'' e«- pa-"leio

A solução do sistenaa pode sei dada calculando-se o plodiito Q'Z) = y e resolvendo-se
o sistema triangular superior Rz = y.

No passo l precisamos de O(log n) passos e l&3 processadores (seção 1 .10). No passo 2,
O(log' n) passos e O(n') processadores . Enl 3, (?(1og'7}) ])ossos e O(':') pr'cessadores
lõ, 281 e no passo 4 0(1ogn) passos cona ll.3 processadores. O ])ioduto Qtb = y pode
ser feito em O(logo) passos usando O(T}') processadores (seção 1.10). Finalmente o
sistema triangular superior Rz = y pode ser solucionado e]]] O(logo n) passos usando
O(n) processadores(seção 2.4.2).

Dessa forma , no total precisarenlos de O(log' 1}) passos usando O(7}') processadores.

Uma vez que o método de Csanky é altamente instávelj2:31, nos cálculos que envol-
vam o método de Csanky podemos usam o algoritmo de eliminação de (l;auss. (;oi]] esta
modificação, o algoritmo da fatoração QX levará no total O(7}) pzLssos usando O(n') pro-
cessadores, uma vez que cada un] dos passos acinaa leva este ten)po com o nlesnlo número
de processadores. ]sto é feito utilizando unia variação do a]goiitmo de (;auss-.]ordan para
a inversão da matriz Z,t no passo 3 e uma variação do algoiitnlo de (;auss pala determinar
l.r)-,jl necessário no passo 2.

Para resolver o sistema triangular superior Rz = y levamos O(n) passos utilizando
O(n) processadores(seção 2.4.1).

Dessa forma, a solução do sistema é obtida em O(7}) passos utilizando (2(n:) proces'
dadores

Um. «z q- TI(n) = O(n'), o ganho é SP(n) = O(n') e ' eficiê«cia E-(n) = 1.
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e 
QQt = A(Lt)-1L-1At = A(LLt)-1A 1 = AB-1At = A(AtA)-1A 1 = 

= AA-1(Att1At = /. 

75 

A matriz R, triangular superior, é dada por R = U. Assim, A = Q R é a fatoração 

QR de A. 

O algoritmo para obter esta fatoração está descrito a seguir. 

Algoritmo QR-Cholesky 
Entrada: uma matriz A de ordem n. 

Saída: matrizes Q, ortogonal, e R = (Vt1, triangular superior tais que A= QR. 

1. Calcular B = A I A em paralelo 
2. Calcular L e U em paralelo, usando a decomposição de Cholesky tal que B = LU 

3. Calcular (Ut 1 em paralelo 
4. Calcular Q = A(Vt1 em paralelo 

A solução do sistema pode ser dada calculando-se o produto Qtb = y e resolvendo-se 

o sistema triangular superior Rx = y. 

No passo 1 precisamos de O(log n) passos e ri-1 processadores (seção 1.10) . No passo 2, 

O(log.2 n) passos e O(n4
) processadores . Em 3, O(log2 n) passos e O(n3

) processadores 

[5, 28] e no passo 4 O(log n) passos com n3 processadores. O produto Qtb = y pode 

ser feito em O(logn) passos usando O(n.2 ) processadores (seção 1.10). Finalmente o 

sistema triangular superior Rx = y pode ser solucionado em O(log2 n) passos usando 

O(n) processadores (seção 2.4.2). 

Dessa forma, no total precisaremos de O(log2 n) passos usando O(n4
) processadores. 

Uma vez que o método de Csanky é altamente instável[2:3], nos cálculos que envol

vam o método de Csanky podemos usar o algoritmo de eliminação de Gauss. Com esta 

modificação, o algoritmo da fatoração QR levará no total O(n) passos usando O(n2 ) pro

cessadores, uma vez que cada um dos passos acima leva este tempo com o mesmo número 

de processadores. Isto é feito utilizando uma variação do algoritmo de Gauss-Jordan para 

a inversão da matriz U no passo 3 e uma variação do algoritmo de Gauss para determinar 

IPi,il necessário no passo 2. 

Para resolver o sistema triangular superior Rx = y levamos O(n) passos utilizando 

O ( n) processadores ( seção 2 .4 .1). 

Dessa forma, a solução do sistema é obtida em O(n) passos utilizando O(n2 ) proces

sadores. 

Uma vez que T1(n) = O(n3
), o ganho é Sp(n) = O(n2

) e a eficiência Ep(n) ~ 1. 
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4.9 Implementação do Algoritmo QR-Cholesky

A implementação deste algoritmo en] linguagem C é dada a seguir. Foram construídos
procedimentos e funções dos algoritinos mais específicos. Aqueles trechos que envolviam
apenas cálculos com matrizes foram mantidos no procedimento principal.

Principal

void maino

int i,j,k;
double S,Soma;

{

/+ Entrada de dados. 'p/
entradao;

/+ Calculo de B. +/

for (i=1;i<=Dm;i++)
for (j=1;j<:Om;j++)

s:o.o;
for (k=1;k<=Dm;k++)

S = S + AEk] [j.] 'p AEk] [j] ;
BEi] [j] : S;

{

+

}

/+ Calculo dos determinantes das matei.zes Pi.j . 'k/
P [o] [o] = 1 .o;
for (k=1;k<=Dm; k++)

Pll] [k-]] : B [1] [k]

for (k=2; k<=Dm; k++)

LU(k);
# pEk]EO] = pEk-llEOl#BEklEkJ;

{

for (i=1;i<=Dm;i++)
plklEi] = pEk-]]]O]+B]k+i]]k]#

}
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4.9 Implementação do Algoritmo QR-Cholesky 

A implementação deste algoritmo em linguagem C é dada a seguir. Foram construídos 

procedimentos e funções dos algoritmos mais específicos. Aqueles trechos que envolviam 

apenas cálculos com matrizes foram mantidos no procedimento principal. 

Principal 

void main() 
{ 

int i,j,k; 
double S,Soma; 

I* Entrada de dados. *I 
entrada(); 

I* Calculo de B. *I 
for (i=1;i<=Dm;i++) 

for (j=1;j<=Dm;j++) 
{ 

S=O.O; 
for (k=1;k<=Dm;k++) 

* S = S + A[k][i] * A[k][j]; 
B [i] [j] = S; 

} 

/* Calculo dos determinantes das matrizes Pij. *I 
P[O] [O] = 1.0; 
for (k=1;k<=Dm; k++) 

P [1] [k-1] = B [1] [k]; 

for (k=2; k<=Dm; k++) 
{ 

LU(k); 

* P[k][O] = P[k-1][0]*B[k][k]; 

for (i=1;i<=Dm;i++) 
* P[k][i] = P[k-1] [O]*B[k+i] [k]; 

} 
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/+ Determinacao da matriz L-transposta +/
for (k=].;k<=Dm;k++)

+ REk]Ek]=LEk]]k] = pov((P]k]10]/PEk-1110]),0.5);

for (k=1;k<=Dm-l;k++)
for (i=1;i.<=Dm-k;i++)

+ R [k] [k+i] =L [k] [k+i] P [k] [i] /P [k] [O] #] [k] [k] ;

lavo ;
Prado;

/+ Calculo de y=Qb'p/
for (i=1;i<=Dm;i++)

Soma = 0.0;
for (k=1;k<=Dm;k++)

Soma=Soma+(Q]k]Ei] +AEk]EDm+]]) ;
Rti.] [Dm+]] = Soma;

{

}

#

trisup o ;
for (i=1; i.<=Dm; i++)

XE[.] = REi] [Dm+]] ;

impressaoo;
}

O cálculo da matriz B foi feita da i)maneira clássica (sem utilizar o algoritil)o /all-
in associativo), pois queremos preservar o nún]e]o de pio('essadoies en] O(7z').O cálculo
dos determinantes das matrizes Pij foi feito utilizando-se un)a víuiante do algoritino de
Gauss, fazemos uma chamada ao procedimento LU. A partir da determinação destes .f'.j
calculamos a matriz Z,t e utilizamos, para isso, a variável 1,. 0 produto y = QZ) tan)l)énl é
determinado da maneira clássica.

Procedimento LU

void LU(int c)
{

int i,j;
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I* Determinacao da matriz L-transposta *I 
for (k=1;k<=Dm;k++) 

* R[k] [k]=L[k] [k] = pow((P[k] [O]/P[k-1] [O]) ,0.5); 

for (k=1;k<=Dm-1;k++) 
for (i=1;i<=Dm-k;i++ ) 

* R[k] [k+i]=L[k][k+i] = P[k] [i]/P[k] [O]*L[k] [k]; 

Inv(); 
Prod(); 

I* Calculo de y=Qb*/ 
for (i=1;i<=Dm;i++) 
{ 

Soma= O.O; 
for (k=1;k<=Dm;k++ ) 

* Soma=Soma+(Q[k] [i]*A[k] [Dm+1]); 

} 

R[i] [Dm+1] = Soma; 
} 

trisup(); 

for (i=1;i<=Dm;i++) 
X [i] = R [i] [Dm+1] ; 

impressao O; 
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O cálculo da matriz B foi feita da maneira clássica (sem utilizar o algoritmo fan

in associativo), pois queremos preservar o número de processador~s em O(n2 ).0 cálculo 

dos determinantes das matrizes Pij foi feito utilizando-se uma variante do algoritmo de 

Gauss, fazemos uma chamada ao procedimento LU. A partir ela determinação destes Pij 

calculamos a matriz V e utilizamos, para isso, a variável L. O produto y = Qb também é 

determinado da maneira clássica. 

Procedimento L U 

void LU(int e) 
{ 

int i ,j; 
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double m;

for (i=c; i<=Dn;i++)
{

m = BEi] [c-]] ;

for (j=c;j<:Dm;j++)
B[i.] [j] = B]i] [j] m/B [c-]] [c-]] #B [c-]] [j] ;

}

}

Ao triangularizarmos a matriz .B, podemos optei o determinante das submatrizes
BkA;, k = 1, . . . , n fazendo o produto dos elementos da diagonal piiilcipal. Ao final de c.ada

execução deste procedimento, nlultiplicainos o novo valor de BX;t pelo determinante da
submatriz anterior.

Dada uma matriz ,4 e seja E a matriz elementar tal que T = E,4 seja triangular
superior. Nesta triangularização inanten)os a diagonal principal intacta; cona isto, a ntatriz
E é uma matriz triangular inferior caiu a diagonal fora)ada apenas de eles)entoa unitários,
logo l.EI = 1. Como lrl = 1.EÁI = IZll.41 = t-l.AI, n)ostramos a validade do procedimento.

Procedimento Inv

void Invo
{

int i,j, row;
double n;

for (i=1;i<=Dm; i++)
[.] [i] [i] = 1 . o;

for (row=Dm;row>1;row--)
for (i=row-l; i>=1; i--)
{

m = LlilErovl;
for (j=row;j<=om;j++)

Lli] [j] = LEi] [j] - m/LErov] [rov['KLErov] [j] ;
LlEilEj] = LiEi]Ej] - m/L]rov]ErovJ'PL]]row]]j]

{
+

#

}

}
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double m; 

for (i=c; i<=Dm;i++) 
{ 

m = B[i] [c-1]; 

for (j=c;j<=Dm;j++) 

CAPíTULO 4. FATORAÇÃO QR 

B[i] [j] = B[i] [j] - m/B[c-1] [c-1]*B[c-1] [j]; 

} 

} 

Ao triangularizarmos a matriz E, podemos obter o determinante das submatrizes 

Bkk, k = l, ... , n fazendo o produto dos elementos da diagonal principal. Ao final de cada 

execução deste procedimento, multiplicamos o novo valor de Bkk pelo detenninante da 

submatriz anterior. 

Dada uma matriz A e seja E a matriz elementar tal que T = EA seja triangular 

superior. Nesta triangularização mantemos a diagonal principal intacta; com isto, a matriz 

E é uma matriz triangular inferior com a diagonal formada apenas de elementos unitários, 

logo IEI = 1. Como ITI = IEAI = IEIIAI = 1 · IAI , mostramos a validade do procedimento. 

Procedimento Inv 

void Inv() 
{ 

int i,j, row; 

double m; 

for (i=1;i<=Dm; i++) 

LI [i] [i] = 1. O; 

for (row=Dm;row>1;row--) 

for (i=row-1; i>=1; i--) 

{ 

m = L[i] [row]; 

for (j=row;j<=Dm;j++) 
{ 

* L [i] [j] = L [i] [j] - m/L [row] [row] *L [row] [j] ; 

* LI[i] [j] = LI[i] [j] - m/L[row] [row]*LI[row] [j]; 

} 

} 
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for (i=1;i<=Dm;i++)
{

m = LEi] [i] ;
for (j=i; j<=om;j++)

H [i] [j] [j] /m;+

}

}

Este algoritmo inverte a matriz Z,t utilizando-se a idéia do algoritnlo de (;auss-.Jordan.
Obtemos uma matriz identidade a partir da matriz Z,t cona este algoritlno utilizando
operações elementares sobre as linhas desta matriz. Estas operações são estendidas a unia
matriz identidade. Ao final, obteremos, da modificação desta matriz identidade, a matriz
(Z,')'i. Outros detalhes do método empregado poden} sei' ol)tidos en] (;aliolli et alli l81 e
Hoffman e l<unze 1241.

Procedimento Prod

void Prodo
{

int i,j,k;
double S;

for (i=1;i<=Dm;i++)
for (j=í ;j<=Dm;j++)
{

s:o;
for (k=1;k<=Dm;k++)

s = s + AEi] [k] + nEk] [j] ;
Qli] [j] = s;

+

}

}

Este procedimento obtém a matriz Q = .A(L')':

Procedimento trisup

vota trisupo
{
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for (i=1;i<=Dm;i++) 
{ 

m = L [i] [i]; 

for (j=i; j<=Dm;j++) 
* LI[i] [j] = LI[i] [j]/m; 

} 

} 
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Este algoritmo inverte a matriz U utilizando-se a idéia do algoritmo de Gauss-.Jordan. 

Obtemos uma matriz identidade a partir da matriz U com este algoritmo utilizando 

operações elementares sobre as linhas desta matriz. Estas operações são estendidas a uma 

matriz identidade. Ao final, obteremos, da modificação desta matriz identidade, a matriz 

(Vt 1 • Outros detalhes cio método empregado podem ser obtidos em Caliolli et alli [8) e 

Hoffman e Kunze [24). 

Procedimento Prod 

void Prod() 
{ 

int i,j,k; 
double S; 

for (i=1;i<=Dm;i++) 
for (j=1;j<=Dm;j++) 
{ 

S=O; 

for (k=1;k<=Dm;k++) 
* S = S + A [i] [k] * LI [k] [j] ; 

Q[i] [j] = S; 

} 

} 

Este procedimento obtém a matriz Q = A(Vt1 • 

Procedimento trisup 

void trisup () 
{ 
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int i.,k,li.nha;
double n;

for (i=1;i<=Dm;i++)
{

m = LEi] [i] ;
R[j.] [i] = 1 .O;
for (j=i+l;j<=Dm+l;j++)

REi] [j] = R]i] [j] /m;
}

#

for (k=Dm;k>1;k--)
for(linha=1; linha<=k- l; linha++)

R[[inhaJ[Dm+]] = RE]inha]EDm+]]+

}

RElinha] [kl+R]k]IDm+]J;

Para determinarmos a solução do sistema triangular superior R:r = y utilizam)os o
algoritlno de substituições recorrentes.

4.10 Conclusão

Neste capítulo, apresentamos algoritmos que utilizam a fatoiação de uma matriz ,4 na
forma de um produto ,4 = QR, onde Q é uma matriz octogonal e R é unia matriz
triangular superior. Este tipo de fatotação é uma alternativa à fíLtoiação L{/, evitando a
pivotação parcial do algoritnlo de Gauss.

O algoritino QR-(l;ivens é un] algoritmo simples que utilizít lotações planas para se
obter uma matriz triangular superior equivalente à matriz dos coeficientes.

O algoritmo QR-Cllolesky deterinilla as matrizes Q e R a partir da decomposição de
Cholesky de uma matriz Z? = .4t,4. Este algoritnlo é mais elaborado que o algoritmo
QR-Givens, podendo ter complexidade O(logo ?}) utilizando O(?1') processadores, (lue é
um resultado teórico muito importante, idas que é nun)ericainente instável por utilizar
o método de Csanky, que estudaremos detalliadanlente no próximo capítulo. Na im-
plementação deste algoritmo utilizamos uma versão que traz a solução en} O(7}) passos,
utilizando O(n2) processadores, diminuindo esta instabilidade

Estes algoritmos utilizam raízes quadradas, que são o])eiações complexas. Existem
versões para o algoritino QR-Givens que utilizam) rotações livres de raízes, que têm uma
manipulação de índices que dificulta a inlpleinentação en] computadores paralelos
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int i,k,linha; 
double m; 

for (i=1;i<=Dm;i++) 
{ 

m = L [i] [i] ; 

R[i][i]=1.0; 
for (j=i+1;j<=Dm+1 ;j++) 

* R[i] [j] = R[i] [j]/m; 
} 

for (k=Dm;k>1;k--) 
for (linha=1;1inha<=k-1;linha++) 

* R[linha] [Dm+1] = R[linha] [Dm+1]-R[linha] [k]*R[k][Dm+1]; 
} 

Para determinarmos a solução do sistema triangular superior R:r 

algoritmo de substituições recorrentes. 

4.10 Conclusão 

y utilizamos o 

Neste capítulo, apresentamos algoritmos que utilizam a fatoração de uma matriz A na 

forma de um produto A = Q R, onde Q é uma matriz ortogonal e R é urna matriz 

triangular superior. Este tipo de fatoração é uma alternativa à fatoração LU, evitando a 

pivotação parcial do algoritmo de Gauss. 

O algoritmo Q R-Givens é um algoritmo simples que utiliza rotações planas para se 

obter uma matriz triangular superior equivalente à matriz cios coeficientes. 

O algoritmo QR-Cholesky determina as matrizes Q e R a partir da decomposição de 

Cholesky de uma matriz B = AtA. Este algoritmo é mais elaborado que o algoritmo 

Q R-Givens, podendo ter complexidade O(log2 n) utilizando O( n4
) processadores, que é 

um resultado teórico muito importante, mas que é numericamente instável por utilizar 

o método de Csanky, que estudaremos detalhadarnen te no próximo capítulo . Na im

plementação deste algoritmo utilizamos uma versão que traz a solução em O(n) passos, 

utilizando O( n2
) processadores, diminuindo esta instabilidade. 

Estes algoritmos utilizam raízes quadradas, que são operações complexas. Existem 

versões para o algoritmo Q R-Givens que utilizam rotações livres de raízes, que têm uma 

manipulação de índices que dificulta a implementação em computadores paralelos. 



Capítulo 5

.A.lgoritmo de Csanky

5.1 Introdução

Os algoritmos que vimos até agora envolviam a determillação de nlfttrizes triangulares
superiores de forma que o sistema obtido fosse equivalente ao sistema original.

Uma outra forma de se resolver un] sistema de equações lineares é através da deter
minação da inversa da matriz dos coeficientes.

Descreveremos neste capítulo um algolitnlo paralelo mais rápido para a determinação
da inversa de uma matriz dada. O algoritillo deriva inlediatanlente do método de Leverrier.
Com este algoritmo conseguiu-se resolver un) sistema de equações lineares ein tempo
logarítmico polinoinial, incluindo este problema e a inversão de matrizes na classe Ar(7'
Algumas referências são encontradas en] IS, 15, 23, 281.

5.2 Autovalores e Autovetores

Consideremos T un] operador linear sobre um espaço vetorial de dimensão finita (sobre
R ou C).

Definição 23 t/m autovalor dc T é llm isca/ar À rcn} Ê ou C,) taJ quc c isto um actor
não n Zo u C y ta/ que T(u) = Àu. Sc À é um a?&toualor de 7', c7}tão todo u cm V ta/
q«. T(u) «.mi«d. autoveto' d' T « í . « -to«Zo, À . - c."i«''
de todos os autouetores de 7' associados a t(m autora/or À é dc7 0m 7 ado autoespaço
associado a À.

Teorema 3 Sega T um operador Zi7 ear sobre wm espaço y dc dimc7}são n e seja À wm
escalar. 4s seguintes a$z'mações são cq uaZc7 tes;
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Capítulo 5 

Algoritmo de Csanky 

5.1 Introdução 

Os algoritmos que vimos até agora envolviam a determinação de matrizes triangulares 

superiores de forma que o sistema obtido fosse equivalente ao sistema original. 

Uma outra forma de se resolver um sistema de equações lineares é através da deter

minação da inversa da matriz dos coeficientes. 

Descreveremos neste capítulo um algoritmo paralelo mais rápido para a determinação 

da inversa de uma matriz dada. O algoritmo deriva imediatamente do método de Leverrier. 

Com este algoritmo conseguiu-se resolver um sistema de equações lineares em tempo 

logarítmico polinomial, incluindo este problema e a inversã.o de matrizes na classe NC2
. 

Algumas referências são encontradas em [5, 15, 23, 28]. 

5.2 Autovalores e Autovetores 

Consideremos T um operador linear sobre um espaço vetorial de dimensão finita (sobre 

R ou C). 

Definição 23 Um auto valor de T é um escalar À ( cm R ou C) tal que exista um vetor 

não nulo u E V tal que T(u) = Àu. Se À é um autovalor de T, então todo u cm V tal 

que T(u) = Àu é denominado autovetor de T associado ao autovalor À e ao conjunto 

de todos os autovetores de T associados a um autovalor À é denominado autoespaço 

associado a À. 

Teorema 3 Seja T um operador linear sobre um espaço V de dimensão n e seja À um 

escalar. As seguintes afirmações são equivalentes: 

81 



82 CAPnLJL0 5. ALGORITMO DE (;SANKY

i) À é um autoualor de T
iO 0 OP.«d., (.à.r - T) é si«g«Z« r«ã.-Í"«.«Í«.Z)
üO det(.X.r - r)

Dada uma base de V, a cada operador linear podemos associar uma matriz Á então
(À/ -- T) é inversível se, e somente se, (.X/ -- -t) é inveisível. Dessa forma obtemos a
deânição que se segue.

Definição 24 Sda 4 ?lma matriz dc ordem n, um autovalor dc ,4 é zzm caca/ar À ta/
g«. a m.tM, (À/ - 4) 'd« 'i«g"Z« Í7,ã. i«««Ú.Z).

O teorema e a definição nos dão unia maneira de ol)termos a.utovalores de unia matriz
.4. Um escalar À é uin autovalor de .4 se, e son)ente se, det(À/ -- .A) = 0. Assim, poderem)os

obter uma matriz (a/ -- .A) onde seus elementos são polinõmios e considerar o polinõmio
é(z) = det(z/ -- .4). Os autovalores de .A são as raízes deste poliiiâmio, que é denominado
polinâmio característico de .A.

Podemos escrever este polinõinio na forma

Ó(À) (-1)" . (À" + P-À"-' + P,.x"-' + + 7),..l À + P«) (5.1)

Temos a seguinte propriedade

Propriedade 10 C'07}sídcz'a?&do a equação 5. /, lemos;
p- = - EL:. À{
pi; = (--1)kx soma dos mellol'es pri7tcipais de 07'dc7n k,2 5; k $ n.
p. )"det(-4)

l

Estamos interessados em autovalores e polinâmios característicos de n)atrozes. Os
resultados a seguir são enunciados para operadores lineares; mas, colho a cada matriz
está associado um operador linear e vice-versa, enunciaren)o-los em relação a matrizes. A
demonstração destes resu]tados pode ser obtida en] F]ofman e ]<unze 1241.

A propriedade a seguir é bastante simples de ser den)onstrada mas bastante inlportaute
para a obtenção do algoritmo de Csanky.

Propriedade ll Soam Ài,í = 1,2,...,n os awtouaZorcs dc ?zma matriz 4 c /(:c)
ao + aiz + a2z2 + . . . + a,.:r'' um po/i7}(ímio. E7}tão /(Ài),i= 1,2, . . . ,n sãa a toda/ares
da matriz/ÍÁJ. Em particular, Àl;,{ = 1, 2, . . . ,7}, são auto?;a/ares dc .4k, k ? l. /P87
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i) À é um autovalor de T. 

ii} O operador (.XI - T) é singular (não-inversível}. 

iii} det(.XI - T) = O. 

Dada uma base de V, a cada operador linear podemos associar uma matriz A então 

(.XI - T) é inversível se, e somente se, (.XI - . t) é inversível. Dessa forma obtemos a 

definição que se segue. 

Definição 24 Seja A uma matriz de ordem n, um autovalor de A é um escalar À tal 

que a matriz (.XI - A) seja singular (não inversível). 

O teorema e a definição nos dão uma maneira de obtermos autovalores de uma matriz 

A. Um escalar À é um autovalor de A se, e somente se, det(>.I-A) = O. Assim, poderemos 

obter uma matriz (xi - A) onde seus elementos são polinômios e considerar o polinômio 

</J(x) = det(xl -A). Os autovalores de A são as raízes deste polinômio, que é denominado 

polinômio característico de A. 

Podemos escrever este polinômio na forma 

(5.1) 

Temos a seguinte propriedade: 

Propriedade 10 Considerando a equação 5.1 , temos: 

P1 = - I::~~1 À; = -tr(A) 
Pk = (-l )k x soma dos menores principais de ordem k, 2 :; k ::::; n - 1 

Pn = (-1 rdet(A) 

Estamos interessados em autovalores e polinômios característicos de matrizes. Os 

resultados a seguir são enunciados para operadores lineares; mas, como a cada matriz 

está associado um operador linear e vice-versa, enunciaremo-los em relação a matrizes. A 

demonstração destes resultados pode ser obtida em Hoffman e Kunze (24). 

A propriedade a seguir é bastante simples de ser demonstrada mas bastante importante 

para a obtenção do algoritmo de Csanky. 

Propriedade 11 Sejam À;,i = 1,2, ... ,n os autovalores de uma matriz A e J(x) = 
a0 + a1 x + a2x 2 + · · · + amxm um polinômio. Então f (>.;), i = 1, 2, ... , n são autovalores 

da matriz f( A}. Em particular, Àf, i = 1, 2, . .. , n, são aidovalorcs de Ak, k ~ 1. {28} 
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O teorema de Cayley-Hamilton a seguir é importante na determinação do polinâmio
minimal, que é útil na diagonalização de operadores. O resultado é simples Rias de ex-
trema importância e afirma que dada uma matriz .4 ela é raiz de seu próprio polinânlio
característico.

Teorema 4 rOayley-Hamí/t07},). SeJ'a ,4 up..7. matriz de ordem 71.
c«acre«útil. de ,4, .«tão @(.'1) = 0.

Se. 4) é. o potinâmio

5.3 Método de Leverrier

Seja .4 uma matriz n x 1} não singular, consideremos o polinâmio característic.o é de A
definido por

ó(,x) (.'l - À.r) ll(À
]t

ÀÍ) (5.2)

onde XI, - . - , À,: são os autovalores da matriz A. Sejan] pt,
linõmio característico 5.1 .

,?)« os coeficientes do po-

Pelas propriedades ll e 10 , podeillos definir, pala l $ À: $ 7

t*
{:1

(5.3)

A derivada do polinõmio característico em 5.1 é dada por

-2Ã-- - «.x"-'+ «-(« - 0À"''+... + ,,,..-. (5.4)

Por outro lado derivando-se an)bos os lados da equação 5.2

!$P - ócu EO - ÀO'' .
(5.5)

Comparando os coeficientes das equações 5.4 e 5.5 e uszuldo a definição de tk en] 5.3,
obtemos a seguinte relação de recorrência definindo tk.

ti + Pi = 0

e, para 2 $ k $ n,

tk + pita.i + p2tk-2 +...+ pt.itl + kpk :: 0
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O teorema de Cayley-Hamilton a seguir é importante na determinação do polinômio 

minimal, que é útil na diagonalização de operadores. O resultado é simples mas de ex

trema importância e afirma que dada uma matriz A ela é raiz de seu próprio polinômio 

característico. 

Teorema 4 (Cayley-Hamilton). Seja A un i.1. matriz de ordem n. Se <p f. o polinômio 

característico de A 1 então </>(A)= O. 

5.3 Método de Leverrier 

Seja A uma matriz n x n não singular, consideremos o polinômio característico <p ele A 

definido por 
li 

</>(>.) = det(A - >.!) = (-1 )" ·TI(,\ - >.;) (5.2) 
i=l 

onde >.1 , · · ·, >. 11 são os autovalores da matriz A. Sejam JJJ, · · ·, ])11 os coeficientes do po

linômio característico 5.1 . 

Pelas propriedades 11 e 1 O , podemos definir, para 1 :; k: :; n 

11 

tk = L >..J = tr(Ak). (5.3) 
i=l 

A derivada do polinômio característico em 5.1 é dada por 

. (5.4) 

Por outro lado derivando-se ambos os lados da equação 5.2 

(5.5) 

Comparando os coeficientes das equações 5.4 e 5.5 e usando a definição de tk em 5.3, 

obtemos a seguinte relação de recorrência definindo tk, 

e, para 2 :; k :; n, 
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Esta fórmula é conhecida como fórnlu.la de Newtoil. A partir disto, os coeficientes do
polinâmio característico podem ser obtidos solucionando-se o sistema triangular inferior

Tp- -t

onde
P

t = (t:,t,, . . . ,t,.y

e
l

r
0
2

0

0

3

0 0
0 0
0 0

t,..l t,..2 t7L.3 '.. tl 7}

Multiplicando-se ambos os lados da equação Ó(Á) 0 por .4'' obtemos

.4'i.4"+ PI ,4'i.4"'i + P2,4'l.4"'2 + + P,..} ,4'i .4 + P«,4'i = 0,
e daí segue-.se que

.,4- - -- .
P'.

(5.6)

5.4 Algoritmo de Csanky
O método de Leverrier descrito na seção anterior motiva o algoiitnlo paralelo de Csanky
para inversão de matrizes.

A obtenção das potências da matriz ,4 na equação 5.6 e a ol)tenção dos traços destas
matrizes, necessários à determinação de p{,{ :: l,...,7}, pode ser feita en} tempo lo-
garítmico polinomial. Utilizando o algoritmo de Samell e Brent 1381 resolvemos o sistema
Tp = --t. Dessa forma, obtemos a inversa de .A. O algoritnlo é dado por:

Algoritmo de Csanky
Entrada: uma matriz .4 de ordem n.
Saída: ainversa dalnatriz .4.
1. Para l $ .j $ n faça em paralelo

Calcular ,4j em paralelo
Calcular ti em paralelo

2. Calcular p em paralelo, resolvendo-se o sistema triangular inferior Tp = .t
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Esta fórmula é conhecida como fórmula de Newton. A partir disto, os coeficientes do 

polinômio característico podem ser obtidos solucionando-se o sistema triangular inferior 

Tp= -t 

onde 
P = . (P1 , P2, · · ,Pn)1 

t = (ti, i2, ... , tn)1 

e 
1 o o o o 
t1 2 o o o 

T= t2 t1 3 o o 

tn-1 tn-2 tn-3 t1 n 

Multiplicando-se ambos os lados da equação cp(A) =Opor A-1 obtemos 

A-1 A11 + p1A-1 An-l + p2A-1 A11
-

2 + · · · + Pn-1 A-1 A+ PnA-1 = o, 

e daí segue-se que 

Pn 

5.4 Algoritmo de Csanky 

(5.6) 

O método de Leverrier descrito na seção anterior motiva o algoritmo paralelo de Csanky 

para inversão de matrizes. 

A obtenção das potências da matriz A na equação 5.6 e a obtenção dos traços destas 

matrizes, necessários à determinação de Pi, i = 1, . . . , n, pode ser feita em tempo lo

garítmico polinomial. Utilizando o algoritmo ele Sarneh e Brent [38] resolvemos o sistema 

Tp = -t. Dessa forma, obtemos a inversa de A. O algoritmo é dado por: 

Algoritmo de Csanky 
Entrada: uma matriz A de ordem n. 
Saída: a inversa da matriz A. 
1. Para 1 ~ j ~ n faça em paralelo 

Calcular Ai em paralelo 

Calcular ti em paralelo 
2. Calcular p em paralelo, resolvendo-se o sistema triangular inferior Tp = -t 
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3. Calcular .,4-l em paralelo utilizando a fórnaula 5.6

No Passo l os .,4j,.j = 1 , . . . , n, podem ser calculados em paralelo ein O(log' n) passos
usando (9(n') processadores (seção 2.5.4). Tendo .4j disponível, {.i pode ser obtido em
paralelo em O(logo) passos usando O(n') processadores, usando o algoritmo /all-in as-
sociativo (seção l.lO). Os coeficientes do polinâinio característico podem ser obtidos em
O(logo n) passos usando (9(n3) processadores através do algoritnlo descrito en] 2.4.2.

No passo 3, pj.A"'Í pode ser calculado en] l ])osso usando n2 processadores. Dessa
forma, todos os falares individuais podem ser calculados en] l pí'sso usando O(n3) pro-
cessadores. O numerador pode ser calculado (usando o algoritnlo associativo /a?l-íll) em
O(log n) passos usando (2(n') processadores. Finalmente, .4'' pode ser obtida cona ape'
nas mais uma divisão usando n' processadores.

Assim todo o a]goritino leva

T(n) = O(log' n) passos utilizando O(n') processadores

Depois de calcularmos Á'i, a solução do sistema ,4# = b é dado por z = Á'ib, este
produto leva tempo O(log n) utilizando O(n') plocessadoies( 2.5.2).

Dessa forma, obtemos un] algoiitmo para a solução de sistenlêLS lineares que leva tempo
O(log' n) envolve«do O(n') processado:es.

O ganho deste algorit:no é dado por SP(7}) - Õilâ:;h e a eficiência é E«(7}) - O( ' )
que tende a zero com o crescimento de n.

Como o cálculo do determinante de Á depende de todos os l}2 elementos de A, usando
os argumentos padrão do /all-i?} do teorema 1, seglte-se que

T(7}) ? 21og l}

Isto é, o tempo de colllplexidade ein paralelo é tal que

log n $ r(n) $ 1og' «

Assim. obtemos uma distância n]enor en] relação à c.ota inferior pala este tipo de
problema. Além disso, conseguimos a inclusão dos problemas de inversão de matrizes e
solução de sistemas lineares na classe .NC'2

Este algoritmo é dito ser o mais rápido algoritino para inversão de matrizes. Apesar
disto, na prática, temos problemas quanto ao número elevado de processadores; inesino
que assegurelnos este número grande de processadores, este é um algoritmo numericamente
instável.
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3. Calcular A-1 em paralelo utilizando a fórmula 5.6 

. 2 ) 
No Passo 1 os AJ, j = l, ... , n, podem ser calculados em paralelo em O(log n passos 

usando O(n4 ) processadores (seção 2.5.4). Tendo Ai disponível, lj pode ser obtido em 

paralelo em O(logn) passos usando O(n2
) processadores, usando o algoritmo fan-in as

sociativo ( seção 1.1 O). Os coeficientes do polinômio característico podem ser obtidos em 

O(log2 n) passos usando O(n3
) processadores através do algoritmo descrito em 2.4.2. 

No passo 3, pjAn-j pode ser calculado em 1 passo usando n 2 processadores. Dessa 

forma, todos os fatores individuais podem ser calculados em 1 passo usando O( n3
) pro

cessadores. O numerador pode ser calculado ( usando o algoritmo associativo fan-in) em 

O(logn) passos usando O(n3
) processadores. Finalmente, A- 1 pode ser obtida com ape

nas mais uma divisão usando n 2 processadores. 

Assim todo o algoritmo leva 

T( n) = O(log2 n) passos utilizando O( n4
) processadores. 

Depois de calcularmos A-1 , a solução do sistema A:r = b é dado por x = A-1 b, este 

produto leva tempo O(log n) utilizando O(n 2
) processadores( 2.5.2). 

Dessa forma, obtemos um algoritmo para a solução de sistemas lineares que leva tempo 

O(log2 n) envolvendo O(n4
) processadores. 

O ganho deste algoritmo é dado por Sp(n) = afil~~!i) e a eficiência é Ep(n) = O(,dog2
11

) 

que tende a zero com o crescimento de n. 

Como o cálculo do determinante de A depende de todos os n 2 elementos de A, usando 

os argumentos padrão do fan-in do teorema 1, segue-se que 

T(n) > 2logn. 

Isto é, o tempo de complexidade em paralelo é tal que 

logn :S T(n) :S log2 n. 

Assim, obtemos uma distância menor em relação à cota inferior para este tipo de 

problema. Além disso, conseguimos a inclusão dos problemas de inversão de matrizes e 

solução de sistemas lineares na classe NC2 • 

Este algoritmo é dito ser o mais rápido algoritmo para inversão de matrizes. Apesar 

disto, na prática, temos problemas quanto ao número elevado de processadores; mesmo 

que asseguremos este número grande de processadores, este é um algoritmo numericamente 

instável. 
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5.5 Implementação

A implementação do algoritmo de Csanky na linguagem C está descrito a seguir

Principal

#define N 80

int Dm, Aux3, Aux;

doub[e A[N+]] [N+]] [N+]] , B[N] , pIN+]] , T[N] [N+]] [N+]]
TauxEN+]] [N+]] , ]nvIN+]] [N+]] , tEN+]] , X[N+]] ;

void Potenciaso;
void Tracoso
voi.d resolve.tri.indo;
void Prod(int,int);
void Interno(int);
void Calculo.inversão;
vota Vetar.Xo;
double Soma(double 'k,int,int,i.nt,int,int) ;

void malho

Potenciaso;
Tracoso;
Resolve.tri.indo;
Calculo.inversão;
Vetar.Xo;

{

impressaoO ;
}

O procedimento principal simplesmente aviva os procedimentos Potezlc;as, Tlacos, Re-
go/ve.tri-iní, Ca/cu.lolnversa, Vetou-X e impiessao.

A variável ,41 11.11'1 representa uma matriz tridimensional que armazena as potências
da matriz .A lida. O primeiro índice representa esta potência e os outros dois a posição
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5.5 Implementação 

A implementação do algoritmo de Csanky na linguagem C está descrito a seguir. 

Principal 

#define N 80 

int Dm, Aux3, Aux; 

double A[N+1] [N+1] [N+1], B[N], p[N+1], T[N] [N+1] [N+1], 

Taux[N+1] [N+1], Inv[N+1] [N+1], t[N+1], X[N+1]; 

void Potencias(); 
void Tracos O; 
void resolve_tri_inf(); 
void Prod(int,int); 
void Interno(int); 
void Calculo_inversa(); 
void Vetor_X(); 
double Soma(double *,int,int,int,int,int); 

void mainO 
{ 

} 

Potencias O ; 
Tracos(); 
Resolve_tri_inf(); 
Calculo_inversa(); 
Vetor_X(); 

impressao O ; 

O procedimento principal simplesmente ativa os procedimentos Potencias, Tracos, Re

solve_tri_inf, Calculo_inversa, Vetor.X e impressao. 

A variável A[·][·][·] representa urna matriz tridimensional que armazena as potências 

da matriz A lida. O primeiro índice representa esta potência e os outros dois a posição 
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do elemento.

Na variável Dm é armazenada a. oidenl da n)atroz. A variável tl l anllazena os traços
e rlill.ll.l as matrizes .AÍj) utilizadas no algoritino de Samell e Brent 1381. O vetar pl.l
armazena os coeficientes do polinõinio característico de .A.

A variável BI.l armazena o vetou b do sisten)a de equações. A variável raiz:z;l.ll.l é uma
matriz auxiliar na solução do sistema triangular inferior Tp = --{. A variável /nul.lll
armazena a inversa da matriz ,4 e XI l armazena a solução do sistema.

Procedimento Potencias

void Potencias o

int i, Auxl, Aux2,lim, g, c, j, h, k, l;
double S[Nl;

{

Aux (int) cei].(]og(Om)/].og(2.0)) ;

/+ Calcula as potencias de A
for (i=1; i<= Aux; i++)
{

+/

Aux[ = ].im = (int)pow(2,i);
if (Dn<lim)
{

lim=Dn;
}

C 0;

for(j=(int)f].oor((f]oat)Aux]/2)+1; j<=].i.m; j++)
{

for (k=1; k<=Dm;k++)

for (l=1;1<=Dm;l++)

for(h=1; h<=f].oor((:f].oat)Dm/2); h++)
Slhl= A[Auxl/21Ek]12#h-]J+AEc]E2+h-]]E]J+

A[Aux[/2JEkJE2+h] #A [cJE2+hJE]] ;
if (Dm%2)

{

{

{

+
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do elemento. 

Na variável Dm é armazenada a ordem da matriz. A variável t[·] armazena os traços 

e T[i][•][·] as matrizes A~i) utilizadas no algoritmo de Sameh e Brent [3 8]. O vetor p[·] 

armazena os coeficientes do polinômio característico de A. 

A variável B[·] armazena o vetor b do sistema de equações. A variável Tau:z:[·][·] é uma 

matriz auxiliar na solução do sistema triangular inferior Tp = -t. A variável /nv[·l[·] 

armazena a inversa da matriz A e X [·] armazena a solução do sistema. 

Procedimento Potencias 

* 

void Potencias() 
{ 

int i, Aux1, Aux2,lim, g, c, j, h, k, l; 
double S[N]; 

Aux = (int)ceil(log(Dm)/log(2.0)); 

I* Calcula as potencias de A. *I 
for (i=1; i<= Aux; i++) 
{ 

Aux1 = lim = (int)pow(2,i); 
if (Dm<lim) 
{ 

lim=Dm; 
} 

c = O; 

for (j =(int)floor((float)Aux1/2)+1; j<=lim; j++) 
{ 

c++; 

for (k=1 ; k<=Dm;k++) 
{ 

for (1=1;l<=Dm ;l++) 
{ 

for (h=1; h<=floor((float)Dm/2); h++) 
S[h] = A[Aux1/2][k] [2*h-1]*A[c] [2*h-1][1]+ 

A [Aux1/2] [k] [2*h] *A [c] [2*h] [l] ; 
if (Dm¼2) 
{ 



88 CAPÍTLIL0 5. ALGORiTMO DE CSANKY

+ SEh[= A[Auxl/21Ek]EDmJ+AEcJ[DmlEl] ;
if (h'%2)

s[h+]] 0;
}

else
slhl=O.O;

A [j] [k] [].]
}

Soma(S,j,k,l,Dm,Aux);

}

}

}

}

Este procedimento é responsável pelo cale.ulo das potêilc'ias da matriz ,4. Na variável
.4uz arinazenamos o valor de [logZ)n7t]. O contador á é lesa)onsável pelo número de
iterações que são concorrentes, gerando ,4u=1 que é 21. O contador .j c.ontrola as potências
que estão sendo calculadas simultaneamente. Os contadores k e Z controlaill os índices de
linhas e colunas, respectivamente, da potência que está sendo calculada.

No vedor SI.l armazena]nos as lo"J posições do ])roduto inteiro da linha k da n)atroz
,4:â=a pela coluna / da matriz .4' como no algoritnlo da seção 2.5.1. O controle dos índices
é feito pela variável Â. A função da variável c pode ser vista na descrição do algoritnlo da
seção 2.5.4. Logo após o laço da variável À, tentamos a necessidade de mais unia posição
(no caso de Dm ímpar), que se necessário é preencllida.

Concluída a inicialização da variável .Sl-l, ativanlos a função .S'on)a que finalizará a
soma dos elementos de SI 1. No retorno desta função teienlos o valor da posição (k, Z) da
matriz .,'l;

Procedimento 'lYacos

void Tracoso

int h,j;
double S[Nl;

{

for (j=í;j<:Dm;j++)

for (h=1; h<=floor((float)Dm/2) ; h++)

+ SEh] = AEj] [2'ph-]]E2'kh-]] + A]j] [2'kh] [2'Kh] ;

{

if (Dm%2)
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} 

} 

} 

} 

} 
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S[h] = A[Aux1/2][k] [Drn]*A[c] [Drn][l]; 
if (h1/.2) 

S[h+1] = O; 
} 

else 
S[h]=O.O; 

A[j] [k] [l] = Sorna(S,j,k,l,Drn,Aux); 

Este procedimento é responsável pelo cálculo das potências da matriz A. Na variável 

Aux armazenamos o valor de flog Drnl. O contador i é responsável pelo número de 

iterações que são concorrentes, gerando Auxl que é 2i. O contador j controla as potências 

que estão sendo calculadas simultaneamente. Os contadores k e l controlam os índices de 

linhas e colunas, respectivamente, da potência que está sendo calculada. 

No vetor S[·] armazenamos as l D;n J posições do produto interno da linha k da matriz 

ÀAu:z:1 pela coluna l da matriz Ac como no algoritmo da seção 2.5.1. O controle dos índices 
2 

é feito pela variável h. A função da variável e pode ser vista na descrição do algoritmo da 

seção 2.5.4. Logo após o laço da variável h, testamos a necessidade de mais uma posição 

(no caso de Dm ímpar), que se necessário é preenchida. 

Concluída a inicialização da variável 8[-], ativamos a função .Soma que finalizará a 

soma dos elementos de 8[·]. No retorno desta funçã.o teremos o valor da posição (k , l) da 

matriz Ai. 

Procedimento Tracos 

void Tracos O 
{ 

int h,j; 
double S[N]; 

for (j=1;j<=Dm;j++) 
{ 

for (h=1; h<=floor((float)Drn/2); h++) 
* S [h] = A [j] [2*h-1] [2*h-1] + A [j] [2*h] [2*h]; 

if (Drn1/.2) 
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S [h] = A]j] [Dm] [Dm] ;
j.f (h%2)

s [h+ ]]

{

}

esse
sEhl:O.O;

tlj] = Sana(S,l,l,j,Om,Aux);
}

\

Este procedimento calcula os traços das potências (ta n)atroz ,4 sin)ultaneanlente. O
laço for j controla as potências da nlattiz .4.

A variável SI.l armazena as somas dos pares de posições da diagonal principal como
descrito na seção 1.10, controlado pela variável À. Após este laço, novamente testanlos a
necessidade de mais unia posição (no caso de Z)T7} ímpar), isto acontecerá todas as vezes
que inicializarinos o vedor SI.l. Ativamos a função .Solda e no ietoino desta, teremos o
traço de .AJ

Procedimento Resolve.tri.inf

void Resolve.tri..i.nfo

int i,j,k,g,h,Aux2;
{

Aux3 = Aux-l;

for (i=1;i<=Dm;i++)
+ P]i] = -tEi]/i;

for (k=1;k<=Dm;k++)

for (j=t;j<=Dm;j++)
T [k] [j] [j] =í . O ;

for(i=k+l;i<=Dm;i++)
T [k] [i] [k] = -t [i-k] /i;

{

}
+

for(i=1 ; i<=Dm ; i++)
for (j=1;j<=Dm;j++)
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} 

} 

{ 

} 

S[h] = A[j] [Dm] [Dm]; 
if (h1/.2) 

S[h+1] = O; 

else 
S [h] =O.O; 

t[j] = Soma(S,1,1,j,Dm,Aux); 
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Este procedimento calcula os traços das potências da ma.triz A simultaneamente. O 

laço for j controla as potências da matriz A. 

A variável S[·] armazena as somas dos pares de posições da diagonal principal como 

descrito na seção 1.10, controlado pela variável h. . Após este laço, novamente testamos a 

necessidade de mais uma posição (no caso de Dm ímpar), isto acontecerá todas as vezes 

que inicializarmos o vetor S[·]. Ativamos a função Sorna e no retorno desta, teremos o 

traço de Ai. 

Procedimento Resolve_trLinf 

void Resolve_tri_inf() 
{ 

int i,j,k,g,h,Aux2; 

Aux3 = Aux-1; 

for (i=1;i<=Dm;i++) 
* p [i] = -t [i] /i; 

for (k=1;k<=Dm;k++) 
{ 

for (j=1;j<=Dm;j++) 
T [k] [j] [j] =1. O; 

for(i=k+1;i<=Dm;i++) 
* T[k] [i] [k] = -t[i-k]/i; 

} 

for(i=1;i<=Dm;i++) 
for (j=1;j<=Dm;j++) 
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Ta«([i.] [j] : TE]] [i.] [j] ;

for(h=2 ;h<=floor((float)Dm/2);h++)
Prod(h-l,l);

Interno(1);

if
{

(Dm%2)

for(i.=1;i<=Dm;i++)
for(j=1;j<=Dm;j++)

T[h-t]]i]]j] = T12'p(h-])]Ei]]jJ;
if (h%2)
{

for(i=1;i<=Dm;i++)
{

for(j=1;j<=Dm;j++)
T [h] [i] [j] = o .O;

T [h] [i] [i] = 1 . O;

}

Aux2 = 2;
for(h=2;h<=Aux3;h++)
{

for(i=1;i.<=Dm;i++)
for (j=1;j<=Om;j++)

TauxEi] [j] = T]]] [i] [j] ;

Aux2 = Aux2'p2;

for(g=2 ;g<:ceil((float)Dm/Aux2) ;g++)
Prod(g-l,Aux2/2);

Interno(Aux2/2);

for(i=1;i<=Dm;i++)
{

for(j=1;j<:Om;j++)
T [g-í] [i] [j] : O.O;

T [g-]] [i] [i] = 1 .O;
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Taux[i][j] = T[1][i][j]; 

for (h=2;h<=floor((float)Dm/2);h++) 
Prod(h-1,1); 

Interno(!); 

if (Dm¼2) 
{ 

for(i=1;i<=Dm;i++) 
for(j=1;j<=Dm;j++) 

T[h-1] [i] [j] = T[2*(h-1)] [i] [j]; 
if (h¼2) 
{ 

for(i=1;i<=Dm;i++) 
{ 

} 

for(j=1;j<=Dm;j++) 
T[h] [i] [j] = O.O; 

T[h] [i] [i] = 1.0; 

} 

} 

Aux2 = 2; 
for(h=2;h<=Aux3;h++) 
{ 

} 

for(i=1;i<=Dm;i++) 
for (j=1;j<=Dm;j++) 

Taux[i] [j] = T[1] [i] [j]; 

Aux2 = Aux2*2; 
for (g=2;g<=ceil((float)Dm/Aux2);g++) 

Prod(g-1,Aux2/2); 
Interno(Aux2/2); 

for(i=1;i<=Dm;i++) 
{ 

} 

for(j=1; j <=Dm; j++) 
T[g-1] [i] [j] = O.O; 

T[g-1] [i] [i] = 1. O; 
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for(i=1;i<=Dm;i++)
for (j=í ;j<=Dm;j++)

TauxCi] [j] : TE]] [i] [j]
Interno(Aux2);

}

Este procedimento resolve o sistema triangular inferior Tp = --t utilizando o algoritmo
de Sameh e Brent 1381 descrito na seção 2.4.2. Ele atava os procedimentos Pio(/ e ll)terno,
que serão descritos em seguida.

A solução do sistema será o vetou p armazenado na variável de mesmo nome. Ini-
cialmellte, inicializamos a matriz rl 11-11.1, tomando o cuidado de dívidinnos cada li-
nha de rl.1111-l por i para que a diagonal principal seja unitária. Essas divisões são
estendidas ao vedor de termos independentes (vetou --Z) e são armazenados no vetou
P, Plil = --tlil/i,í = 1, . . . , Z)m, inicializando-o. Unia variável bidimensional rauzl.lll
armazenas as matrizes .4f do algoiitnlo.

Utilizamos a idéia do algoritnlo /all-Í?l associativo pal'a fazer os pl'adubos das naatri-
zes rl.ll'll l aos pares utilizando o procedimento Pio(/ e atualizamos o vetou cle ternos
independentes ativando o procedimento llltenlo.

Procedimento Prod

void Proa(int k,int item)

int i.,j ,h,g,linfa,lin:f2,tam,Aux;
double S[Nl;

{

].inf1=2'Kiter'Pk;
linf2=1infl+iter;
tam = i.ter;

if (li.nf2 >= Dm)
{

for (i=1;i<=Dm;i++)
for (j=t ;j<=Om;j++)

T [k] [j.] [j] =TE2'kk] [i] [j]
}

esse
{

/+ Calcula Li.+l Ui. +/
for(i=linf2 ; i<=linf2+tam-l; i++)
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} 

for(i=i;i<=Dm;i++) 
for (j=i;j<=Dm;j++) 

Taux[i][j] = T[i][i][j]; 
Interno(Aux2); 
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Este procedimento resolve o sistema triangular inferior Tp = -t utilizando o algoritmo 

de Sameh e Brent [38] descrito na seção 2.4.2. Ele ativa os procedimentos Procl e Interno, 

que serão descritos em seguida. 

A solução do sistema será o vetor p armazenado na variável de mesmo nome. Ini

cialmente, inicializamos a matriz T[·][·][·l, tomando o cuidado de dividirmos cada li

nha de T[•][·][·] por i para que a diagonal principal seja unitária. Essas divisões são 

estendidas ao vetor de termos independentes (vetor -t) e são armazenados no vetor 

p, p[i] = -t[i]/i, i = 1, ... , Dm, inicializando-o. Uma variável bidimensional Taux[·][·] 
armazenas as matrizes A} do algoritmo. 

Utilizamos a idéia do algoritmo fan-in associativo para fazer os produtos das matri

zes T[-][·][·] aos pares utilizando o procedimento Prod e atualizamos o vdor ele termos 

independentes ativando o procedimento Interno. 

Procedimento Prod 

void Prod(int k,int iter) 
{ 

int i,j,h,g,linf1,linf2,tam,Aux; 
double S[N]; 

linf1=2*iter*k; 
linf2=linf1+iter; 
tam = iter; 

if (linf2 >= Dm) 
{ 

for (i=i;i<=Dm;i++) 
for (j=i;j<=Dm;j++) 

T [k] [i] [j] =T [2*k] [i] [j] ; 
} 

else 
{ 

/ * Calcula Li+1 Ui*/ 
for (i=linf2;i<=linf2+tam-1;i++) 
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for(j=li.nf i;j<=i i.nfl+tam-l; j++)

for(h=1;h<=floor((float)(i.-linf2+1)/2);h++)
S[h[= TE2#k+]]Ei]E]inf2+2'Kh-2] +T]2'pkJ]]inf2+24'h-211jJ+

TE2+k+]]]i.]]]inf2+2+h-]] #TE2+k]E]inf2+2+h-]]Ej] ;

{

{

+

if ((i-linf2+1)%2)
{

+ SEh[=T]2+k+íJEiJ]i] +TE2+kJEi]Ej] ;
if (h%2)

s[h+]]

e].se
s [h] :0 . O ;

Aux =(int)cei].(].og(i-].inf2+1)/].og(2.0));
TlkJlilljl= Soma(S,k,i-li.nf2+1,j-linfl+l,i linf2+1,Aux);

}

}

/+ Calcula Si+l Ui 'p/

for (i=linf2+tam; i<=Dm; i++)

for(j =]inf]; j <=]. infl+tam-l; j++)

for(h=1;h<=f]oor((f].oat)tam/2) ;h++)
SEh] = T]2+k+]] [i.] [].inf2+24'h-2] +TE2+k] [[inf2+21'h-2] [jl+

T[2+k+]]Ei]]]inf2+2#h-]] +TE2+k]]]i.nf2+2'Ph-]JEj] ;

{

{

#

if ( (tam)%2)
{

Slh] =T]2+k+]JE].]E]inf2+tam-]] +T]2'Kk]]]inf2+tam-]]Ej] ;
if (h%2)

sEh+]]

else
slhl=O.O;

Aux=(int)cei].(].og(tam)/].og(2.0))
TlkJlilEjl= Soma(S,k,i-li.nf2+1,j

}

l

li.nfl+l,tam,Aux);
}

}
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for(j=linf1;j<=linf1+tam-1;j++) 
{ 

for (h=1;h<=floor((float)(i-linf2+1)/2);h++) 
* S[h] = T[2*k+1] [i][linf2+2*h-2]*T[2*k] [linf2+2*h-2][j]+ 

* 

} 

} 

T[2*k+1] [i] [linf2+2*h-1]*T[2*k][linf2+2*h-1] [j]; 

if ((i-linf2+1)¼2) 
{ 

S [h] =T [2*k+ 1] [i] [i] *T [2*k] [i] [j] ; 
if (h¼2) 

S [h+ 1] = O. O; 
} 

else 
S[h]=O.O; 

Aux = (int)ceil(log(i - linf2+1)/log(2.0)); 
T[k] [i][j] = Sorna(S,k,i-linf2+1,j-linf1+1,i-linf2+1,Aux) ; 

/* Calcula Si+1 Ui *I 
for (i=linf2+tam;i<=Drn;i++) 
{ 

for(j=linf1;j<=linf1+tam-1;j++) 
{ 

for (h=1;h<=floor((float)tam/2);h++) 
* S[h] = T[2*k+1] [i] [linf2+2*h-2]*T[2*k] [linf2+2*h-2] [j]+ 

} 

T[2*k+1] [i][linf2+2*h-1]*T[2*k] [linf2+2*h-1] [j]; 

if ( (tarn)¼2) 
{ 

S[h]=T[2*k+1] [i] [linf2+tam-1]*T[2*k][linf2+tam-1] [j]; 
if (h¼2) 

S [h+1] = O. O; 
} 

else 
S [h] =O.O; 

Aux = (int)ceil(log(tam)/log(2.0)); 
T[k] [i][j] = Sorna(S,k,i- linf2+1,j-linf1+1,tam,Aux); 

} 
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f or(i=linf2+tam ; i<=Dm ; i++ )

for(j=].inf];j<=].inf]+tam-];j++) /'k Ca].Gula Si+l Ui+ Vi. #/
TEklEillj] : TEkJ]i]Ej] + TE2'*kllilEjJ;

{

+

for(j=].inf2 ;j<=].i.nf2+tam-l;j++)
T [k] [i] [j] : T]2+k+í] [i] [j] ;

for(i.=linf2; i<=linf2+tam-l; i++)
for (j=linf2;j<i;j++)

TEkJ[iJ[j[= TE2'Kk+]]Ej.]]j] ;

}

/'p Copia Si+l. #/

/'k Copia Li+l. 'p/

for (i=linfl;i<=linfl+tam-l;i++) /# Copia Li. 'k/

for (j=].infl ;j<i;j++)
T [k] [i] [j] : TE2+k] [i] [j] ;

f or(j =1 ;j <].infl ;j ++)
{

for(i=1;i<=Dm;i++)
T [k] [i] [j]

T [k] [j] [j] : ] .O;
}

}

\J

O procedimento Proa recebe os argumentos k e í?lte?', estes argumentos são os índices
da matriz ,4*'"). Como estas matrizes 7'l.ll.ll.l são matrizes esparsas c.ujos blocos são
bem deânidos e alguns são matrizes triangulares inferiores, podemos nos beneficiar disto,
economizando operações e processadores.

As variáveis Ján.fl e /án./'2 armazenam as posições a partir de onde as matrizes apre'
sentam os blocos que serão envolvidos nos cálculos, a variável tan} armazena o tamanho
de tais blocos. A descrição de como são os blocos e o significado das variáveis /i7z/l e
Zin./'2 podem ser obtidas na seção 2.4.2. No caso de ZÍn/2 ? 1)m, apenas copiamos a
matriz rl2 + kll.ll.l em rltll.ll.l.

Assim, o programa calcula o produto Z,i+itA e o produto Si+i(Ã, que são feitos em
paralelo, mais uma vez utilizamos o algoritmo da seção 2.5.3.

Após isto, calcula-se Si+lt4 + %, utilizando Si+l(/i já calculado e fazemos a cópia de
Si+i, Li+l e L{ para a nova matriz .Art")
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for(i=linf2+tam;i<=Dm;i++) 
{ 

for(j=linf1;j<=linf1+tam-1;j++) /* Calcula Si+1 Ui+ Vi. */ 

* T[k][i][j] = T[k][i][j] + T[2*k][i][j]; 

} 

} 

} 

for (j=linf2;j<=linf2+tam-1;j++) 
T [k] [i] [j] = T [2*k+1] [i] [j] ; 

I* Copia Si+1 . *I 

for (i=linf2;i<=linf2+tam-1;i++) I* Copia Li+1. *I 
for (j=linf2;j<i;j++) 

T [k] [i] [j] = T [2*k+1] [i] [j] ; 

for (i=linf1;i<=linf1+tam-1;i++) I* Copia Li. *I 
for (j=linf1;j<i;j++) 

T[k][i][j] = T[2*k][i][j]; 

for ( j = 1 ; j < 1 i nf 1 ; j ++) 
{ 

for(i=1;i<=Dm;i++) 
T[k] [i] [j]=O.O; 

T [k] [j] [j] = 1. O ; 

} 
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O procedimento Prod recebe os argumentos k e inter, estes argumentos são os índices 

da matriz A~iter) . Como estas matrizes T[·)[ ·)[·] são matrizes esparsas cujos blocos são 

bem definidos e alguns são matrizes triangulares inferiores, podemos nos beneficiar disto, 

economizando operações e processadores. 

As variáveis linfl e linf2 armazenam as posições a partir de onde as matrizes apre

sentam os blocos que serão envolvidos nos cálculos, a variável tam armazena o tamanho 

de tais blocos. A descrição de como são os blocos e o significado das variáveis linfl e 

linf2 podem ser obtidas na seção 2.4.2. No caso de linf2 2. Dm, apenas copiamos a 

matriz T[2 * k)[•)[·] em T[k)[·][·]. 

Assim, o programa calcula o produto Li+tUi e o produto S'i+tUi, que são feitos em 

paralelo, mais uma vez utilizamos o algoritmo da seção 2.5 .3. 

Após isto, calcula-se Si+iUi +¼,utilizando Si+tlfi já calculado e fazemos a cópia de 

Si+t, Li+t e Li para a nova matriz A~iter)_ 
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Procedimento Interno

voi.d Interno(int i.ter)

int i,j,h,g,Aux,lsupl,lsup2;
doub[e dIN+]], S[NJ;

{

lsupl : 2'Kiter-l;
lsup2 : i.ter;
if (lsupl >: Dm)

lsupl=Dm;
lsup2:Dm-iter+l;

{

}

/+ Calcula Llg2.'p/
for(i=iter;i<=].supl;i++)

for(h=1;h<=floor((float)(i-iter+1)/2) ; h++)

Slh] = Taux]i] [iter+2'Kh-2] #pEiter+2+h-21+
Taux[i[[i.ter+2'kh- ]] +p]i.ter+2+h-]] ;

{

#

if ((i-iter+1)%2)
+

S [h] = Taux]i] [i[+pEi] ;

if (h%2)
s [h+]] = O .O;

+

else
slhl=O.O;

Aux=(int)cei].(]og(i-iter+])/].og(2.0));
dEi] = Sana(S,],],].supl-i+l,i-iter+l,Aux) ;

}

}

/+ Ca]cu].a Slg2. 'k/

for(i=lsupl+l;i<:Dm;i++)

for(h=1; h<=floor((float)lsup2/2); h++)
+ Slhl= TauxEilliter+2'kh-21'Ppliter+2+h-21+

TauxEi[[iter+2'Ph-]] +pEiter+2'Kh-]] ;

{
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Procedimento Interno 

void Interno(int iter) 
{ 

int i,j,h,g,Aux,lsup1,lsup2; 
double d[N+1], S[N]; 

lsup1 = 2*iter-1; 
lsup2 = iter; 
if (lsup1 >= Dm) 
{ 

lsup1=Dm; 
lsup2=Dm-iter+1; 

} 

I* Calcula L1g2.*/ 
for(i=iter;i<=lsup1;i++) 
{ 

CAPíTULO 5. ALGORITMO DE CSANKY 

for(h=1;h<=floor((float)(i-iter+1)/2);h++) 

* S[h] = Taux[i] [iter+2*h-2]*p[iter+2*h-2]+ 
Taux[i] [iter+2*h-1]*p[iter+2*h-1]; 

if ((i-iter+1)1/.2) 
{ 

* S[h] = Taux[i] [i]*p[i]; 
if (h1/.2) 

} 

S[h+1] = O.O; 
} 

else 
S [h] =O.O; 

Aux = (int)ceil(log(i-iter+1)/log(2.O)); 

d[i] = Soma(S,1,1,lsup1-i+1,i-iter+1,Aux); 

I* Calcula S1g2. *I 
for(i=lsup1+1;i<=Dm;i++) 
{ 

for(h=1;h<=floor((float)lsup2/2);h++) 

* S[h] = Taux[i] [iter+2*h-2]*p[iter+2*h-2]+ 

Taux[i] [iter+2*h-1]*p[iter+2*h-1]; 
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if (lsuP2%2)
{

# SEh[= Taux]i]]íterJ+pEiter] ;
if (h%2)

s[h+]]

esse
s [h] =0 . O ;

Aux =(int)cei].(]og(].sup2)/].og(2.0));
d[i.] = Soma(S,],],Dm-i+lsupl-iter+2,lsup2,Aux)

}

}

for (i=iter;i<=lsupl;i++)
Pli] = d]i] ;

for (i=lsupl+l;i<:Dm;i++) /# Calcula Slg2+g3. +/
+ PEi] = dEi] +P [i] ;

}

O procedimento Interno se comporta de maneira análoga ao procedimento anterior.
Calcula-se Liga e Siga em paralelo, utilizando o algoritn)o da seção 2.5.1, annazenando
os resultados no vetar d. Copiamos o vetar gi pala o novo vetor e calculaillos Siga + g3
atualizando o subvetor g3 do vedor p.

Procedimento Calculo.inversa

void Calculo.inversão

int k, row, g, h, i, j, Aux2;
double S[Nl;

{

PEo] : l;

for (i=1;i<=Dm;i++)
for (j:t ;j<=om;j++)

for (h=1; h<= flúor((float)Dm/2); h++)
SEh] = AE2'ph-2JEi]Ej]'PpEDm-2+h+]] +

AE2'Kh-]]Ei]Ej] 'ppEDm-2'Ph] ;
if (Dm%2)

{

+
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if (lsup2%2) 
{ 

* S[h] = Taux[i] [iter]*p[iter]; 
if (h1/.2) 

S[h+1] = O. O; 
} 

else 
S[h]=O.O; 

Aux = (int)ceil(log(lsup2)/log(2.O)); 
d[i] = Soma(S,1,1,Dm-i+lsup1-iter+2,lsup2,Aux); 

} 

for (i=iter ;i<=l supl;i++) 
p[i] = d[i]; 

for (i=lsup1+1;i<=Dm;i++) I * Calcula S1g2+g3. * I 
* p[i] = d[i]+p[i]; 

} 
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O procedimento Interno se comporta de maneira análoga ao procedimento anterior. 

Calcula-se L1g2 e S1g2 em paralelo, utilizando o algoritmo da seç.ão 2.5.1, armazenando 

os resultados no vetor d. Copiamos o vetor g1 para o novo vetor e calculamos S1g2 + 93 

atualizando o subvetor 93 do vetor p. 

Procedimento Calculo _inversa 

void Calculo_inversa() 
{ 

int k, row, g, h, i, J, Aux2; 
double S[N]; 

p [O] = 1; 

for (i=l;i<=Dm;i++) 
for (j =l;j<=Dm;j++) 
{ 

for (h=1; h<= floor( (float)Dm/2); h++) 
* S [h] = A [2*h-2] [i] [j] *P [Dm-2*h+1] + 

A [2*h-1] [i] [j] *P [Dm-2*h] ; 
if (Dm%2) 
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{

S [h] = A[Dm-]] [i] [j] ;
j.:f (h%2)

s [h+ ]]

else
sEhl:O.O;

InvliJEjl= -Soma(S,l,i,j,Dm,Aux);

}

}

for (i=1;i<=Dm;i++)
for (j=í;j<=Dm;j++)

+ ]nv]i]]j]=]nvEi]Ej]/pIDm] ;
}

Este a]goritnlo calcula a inversa da matriz ,4 através da fórmula 5.6. O ])roduto
.Aipo..í+l é calculado inicialnlellte, em seguida calcula-se a soma destes produtos. (iom
mais uma divisão conclui-se este procedin]ento cona o insultado aimazeilztdo na variável
.ín«l.lr-l .

Procedimento Vetor.X

void Vetou.Xo

int i., h, g, Aux2;
double S[Nl;

{

for (i=1;i<=Dm;i++)

for(h=1; h<=(int)floor((float)Dm/2) ;
SEh[= ]nvEi]12#h-]]#B]2+h-]] +

Inv [i] [2+h] #B [2+h] ;

{
h++)

#

if (Dm%2)

S [h] = ]nvEi] [Dm] +B [Dm] ;

if (h%2)
s[h+]]

{

else
sEhl;O.O;

XEi] = Soma(S,l,l,i,Dm,Aux);

}
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{ 

} 

S[h] = A[Drn-1] [i] [j]; 
if (hY.2) 

S[h+1] = O; 

else 
S[h]=O.O; 
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Inv[i] [j] = -Soma(S,1,i,j,Drn,Aux); 
} 

for (i=1;i<=Dm;i++) 
for (j=1;j<=Drn;j++) 

* Inv[i] íl]=Inv[i] [j]/p[Drn]; 
} 

Este algoritmo calcula a inversa da matriz A através da fórmula 5.6. O produto 

AiPDm-i+I é calculado inicialmente, em seguida calcula-se a soma destes produtos. Com 

mais uma divisão conclui-se este procedimento com o resultado armazenado na variável 

lnv[·][·]. 

Procedimento Vetor __x 

void Vetor_X() 
{ 

int i, h, g, Aux2; 
double S[N]; 

for (i=1;i<=Dm;i++) 
{ 

for (h=1; h<= (int)floor((float)Dm/2); h++) 
* S[h] = Inv[i] [2*h-1]*B[2*h-1] + 

Inv[i] [2*h]*B[2*h]; 
if (DmY.2) 
{ 

} 

S[h] = Inv[i] [Dm]*B[Drn]; 
if (hY.2) 

S[h+1] = O; 

else 
S [h] =O.O; 

X[i] = Soma(S,1,1,i,Drn,Aux); 
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}

}

Neste procedimento ca]cu]a-se o pi'oduto da matriz /7zo].] ]-] peão vedor B].]. O resultado
é armazenado no vedor X].].

Procedimento Soma

double Soma(double #Sm,int a, int b, int c, int d, i.nt Aux)

int g, h, Aux2;
Aux2 = 2;

{

for (h=2; h<=Aux; h++)
+

Aux2= Aux2'p2;
for (g=1; g<: ceia((fl-oat)d/Aux2) ;

Sm [g] = Sm [2'Kg-]] +Sm]2#g] ;

SmEg] = O;

#

}

return SmEll;
}

Dado uln vedor .Sml.l de tamanl]o d, esta função calcula a soilla destas ])osições utili-
zando o algoritmo /all-il}. A variável Áua traz o valor de [log (/] . O primeiro valor de /z é
2 uma vez que as primeiras [$1 adições já forall) determinadas. O resultado armazenado
em Smjll é retornado ao procedimento que a avivou. As variáveis a, b e c são utilizadas
como índices da matriz de contagem de operações.

5.6 Conclusão

O algoritmo de Csanky apresenta um resultado teórico muito importante, pois inclui os
problemas de inversão de matrizes e solução de sistemas lineares na classe .VC'2, dimi-
nuindo a diferença entre a complexidade do algoritnlo e a cota inferior para estes ti])os de
problemas.

A implementação deste algoritmo é a mais complexa entre todas as desenvolvidas neste
trabalho. Tivemos que tomar cuidado cona os índices envolvidos, pois traball]an]os cona
matrizes cujas ordens não eram potências de dois.
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} 
} 

Neste procedimento calcula-se o produto da matriz Inv[·][·] pelo vetor B[·]. O resultado 

é armazenado no vetor X[·]. 

Procedimento Soma 

double Soma(dóuble *Sm,int a, int b, int e, int d, int Aux) 
{ 

int g, h, Aux2; 
Aux2 = 2; 

for (h=2; h<=Aux; h++) 
{ 

Aux2= Aux2*2; 
for (g=1; g<= ceil((float)d/Aux2); g++) 

* Sm[g] = Sm[2*g-1]+Sm[2*g]; 
Sm[g] = O; 

} 

return Sm[1]; 
} 

Dado um vetor S'm[·] de tamanho d, esta funç.ão calcula a soma destas posiç.ões utili

zando o algoritmo fan-in . A variável Aux traz o valor de flog <n . O primeiro valor de h é 

2 uma vez que as primeiras f 11 adiç.ões já foram determinadas. O resultado armazenado 

em Sm(l] é retornado ao procedimento que a ativou. As vari áveis a, b e e são utilizadas 

como índices da matriz de contagem de operações . 

5.6 Conclusão 

O algoritmo de Csanky apresenta um resultado teórico muito importante, pois inclui os 

problemas de inversão de matrizes e solução de sistemas lineares na classe NC2, dimi

nuindo a diferença entre a complexidade do algoritmo e a cota inferior para estes tipos de 

problemas. · 

A implementação deste algoritmo é a mais complexa entre todas as desenvolvidas neste 

trabalho. Tivemos que tomar cuidado com os índices envolvidos, pois trabalhamos com 

matrizes cujas ordens não eram potências de dois . 
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Apesar do resultado teórico obtido com a diminuição do número de operações, o algo-
ritmo é numericamente instável e o número de processadores é elevado pala unia utilização
prática.

98 CAPíTULO 5. ALGORITMO DE CSANKY 

Apesar do resultado teórico obtido com a dinunuição do número de operações, o algo

ritmo é numericamente instável e o número de processadores é elevado para uma utilização 

prática. 



(:capítulo 6

Resultados

6.1 Introdução

Nos três capítu]os anteriores, apresentan]os alguns algoritnlos ])aralelos para a solução
de sistemas lineares e suas respectivas inlplementax;ões. Nas implen)estações utilizamos
matrizes de contadores para armazenar o núillero de operações por processador para cada
algoritmo, utilizando, preferencialmente, as posições de menores índices. Unl exemplo da
utilização destas matrizes pode ser vista na seção ;3.8. Através destas matrizes, obtive-
mos alguns resultados do comportamento destes algoritnlos, que estão apresentados neste
capítulo. Estes resultados são utilizados para comparar o desenlpenllo dos algoritmos
estudados. Os dados não-inteiros foram arredondados na terceira casa decimal.

Teoricamente, cona exceção dos algoritinos de Gauss cona ])ivotação e de Csanky, todos
os algoritmos apresentam uma complexidade de ordem lineítr, como pode ser visto na
tabela 6.1.

Tabela 6.1: Tabela de complexidades e número de piocessadoies de cada un] dos algorit
mos.

As implementações foram realizadas em linguagem C nas estações SUN. Nos preocupa
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Algoritmo Complexidade Processadores

Gauss 0(n) 0(n')
Gauss com pivotação 0(n log n) 0(n* )

l Gauss-Jordan 0(n) 0(n*)
QR-Givens 0(n) o("')
QR-Cholesky 0(«) o(,'')

IÇlanky 0(1og' n) 0(n' )

Capítulo 6 

Resultados 

6.1 Introdução 

Nos três capítulos anteriores, apresentamos alguns algoritmos paralelos para a solução 

de sistemas lineares e suas respectivas implementações. Nas implementações utili~amos 

matrizes de contadores para armazenar o número de operações por processador para cada 

algoritmo, utilizando, preferencialmente, as posições de menores índices . Um exemplo da 

utilização destas matrizes pode ser vista na seção :3.8. Através destas matrizes, obtive

mos alguns resultados do comportamento destes algoritmos, que estão apresentados neste 

capítulo. Estes resultados são utilizados para comparar o desempenho elos algoritmos 

estudados. Os dados não-inteiros foram arredondados na terceira casa decimal. 

Teoricamente, com exceção dos algoritmos de Gauss com pivotação e de Csanky, todos 

os algoritmos apresentam uma complexidade de ordem linear, como pode ser visto na 

tabela 6.1. 

li Algoritmo li Complexidade I Processadores li 
Gauss O(n) O(n2 ) 

Gauss com pivotação O(nlogn) O(n2 ) 

Gauss-Jordan O(n) O(n2
) 

QR-Givens O(n) O(n2 ) 

QR-Cholesky O(n) O(n2
) 

Csa.nky O(log2 n) O(n4 ) 

Ta.bela 6.1: Tabela de complexidades e número de processadores de cada um dos algorit

mos. 

As implementações foram realizadas em linguagem C nas estações SUN. Nos preocupa-

99 
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mos em contar operações básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão e comparação);
a operação raiz quadrada, presente em alguns algoritn)os, foi contada à parte, não sendo
incluída na totalização do número de operações. Nos algoritmos de (;auss, Gauss com
pivotação, Gauss-Jordan e QR-Cholesky utilizamos matrizes de contadores de tamanho
n2; no a]goritmo Q.R-(]ivens 4(n2 + n); e n4/2 no algoritnlo de Csanky.

Como nosso principal objetivo é a comparação destes algoritnlos, executamos suas
implementações para matrizes de ordem máxima 100, sendo possível executar estes algo-
ritmos para matrizes maiores. O único inconveniente seria lla visualização dos valores,
pois alguns deles são muito altos em relação aos demais, prejudicando esta visualização.
SÓ foi possível executar o algoritino de Csanky com matrizes de ordem até 70, por causa da
insuficiência de memória das máquinas pela utilização da matriz de contagem de operações
de dimensão n4/2.

6.2 ]Número de Operações

Em cada uln dos algoritmos, contamos as o})erações efetuadas ])elos processadores para
cada ordem da matriz. Obtivemos o número máximo de operações, que corresponde à
complexidade do algoritmo, e o número médio de operações por processador. C;onsidera-
mos, para cada uma das medidas, o total de operações e cada operação separadamente.
A seguir apresentamos os resultados destas medições.

6.2.1 Total de Operações Máximo

Tabela 6.2: Tabela do número ináxinlo de operações

  Algoiitmo
Ü Gauss G-ss(P) Gauss-Jordan QB-(;ivens Q H- (; 1} olesky (;sanky

  46 71 30 44 164 45

20 96 165 60 89 i34 6:3

30 146 265 90 134 504 68

40 196 373 120 179 674 84

50 246 483 150 224 844 90

60 296 593 180 269 1.014 90

70 346 709 210 ]14 [.184 106

80 396 829 240 359 1.:354  
90 1 4$ 949 270 404 [.524  

100 496 1.069 300 449 1.6Ç)4 1
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mos em contar operações básicas ( adição, subtração, multiplicação, divisão e comparação); 

a operação raiz quadrada, presente em alguns algoritmos, foi contada à parte, não sendo 

incluída na totalização do número de operações. Nos algoritmos de Gauss, Gauss com 

pivotação, Gauss-Jordan e QR-Cholesky utilizamos matrizes de contadores de tamanho 

n2 ; no algoritmo QR-Givens 4(n2 + n); e n 4 /2 no algoritmo de Csanky. 

Como nosso principal objetivo é a comparação destes algoritmos, executamos suas 

implementações para matrizes de ordem máxima 100, sendo possível executar estes algo

ritmos para matrizes maiores. O único inconveniente seria na visualização dos valores, 

pois alguns deles são muito altos em relação aos demais, prejudicando esta visualização. 

Só foi possível executar o algoritmo de Csanky com matrizes de ordem até 70, por causa da 

insuficiência de memória das máquinas pela utilização da matriz de contagem de operações 

de dimensão n 4 /2. 

6.2 Número de Operações 

Em cada um dos algoritmos, contamos as operações efetuadas pelos processadores para 

cada ordem da matriz. Obtivemos o número máximo de operações, que corresponde à 

complexidade do algoritmo, e o número médio de operações por processador. Considera

mos, para cada uma das medidas, o total de operações e cada operação separadamente. 

A seguir apresentamos os resultados destas medições. 

6.2.1 Total de Operações - Máximo 

Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-.Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 46 71 30 44 164 45 

20 96 165 60 89 ;3:34 6:3 

30 146 265 90 134 504 68 

40 196 373 120 179 674 84 

50 246 483 150 224 844 90 

60 296 593 180 269 1.014 90 

70 346 709 210 ;314 1.184 106 

80 396 829 240 359 1.:354 

90 446 949 270 404 1.524 

100 496 1.069 300 449 1.694 

Tabela 6.2: Tabela do número máximo de operações. 
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Na tabela 6.2 apresentamos o número niáxin)o de operações pala cada valor de n

Estes dados podem ser visualizados no gráfico da figura 6.1 .

Número total de operações - máximo
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Gráfico do número total máxin)o de operações en] função da ordem das

Observemos que o melhor algoritlllo é o de Csanky. Este algoritn)o teoricamente é
de ordem logarítmica quadrada. A constante multiplicativa acaba fazendo com que este
algoritmo tenha um deseinpenlio inferior ao algoritn)o de (;auss-.Jordan para matrizes de
ordem 10 e 20. Para matrizes de ordem 10, o núnlelo total de operações do algoritnlo
de Csanky e dos algoritmos de Gauss e (2R-Givens é muito próximo; o algoritnlo de
Gauss-Jordan apresenta o menor valor. Os algoiitnlos de (l;auss e QR-(l;ivens apresentam
pouca diferença no número de operações, ilo gráfico da figura 6.1 podemos observar um
crescimento muito próximo destes dois algoritn[os. O algoritn]o de C;auss cona pivotação
apresenta-se como o segundo pior por causa da determinação do pivâ. O algoritn)o (2X-
Cholesky é o que apresenta maior número de operações.

O algoritmo de Csanky apresenta intervalos de valores de l} onde o número de operações
é constante. Como consideramos o feto do logaritmo de n como sendo o número de
operações dos laços e nos preocupamos ein utilizar os processadores cona menores índices,
os valores entre duas potências de dois consecutivas deveriam ser os n)elmos. Porém,
isto só acontece em alguns subintervalos, por causa do algoritn)o de Samell e Brent que
utilizamos para resolver o sistema triangular inferior Tp = --t.

6.2. NÚMERO DE OPERAÇÕES 

Na tabela 6.2 apresentamos o número máximo de operações para cada valor de n. 

Estes dados podem ser visualizados no gráfico da figura 6.1. 
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Figura 6.1: Gráfico do número total máximo de operações em função da ordem das 

matrizes 

Observemos que o melhor algoritmo é o de Csanky. Este algoritmo teoricamente é 

de ordem logarítmica quadrada. A constante multiplicativa acaba fazendo com que este 

algoritmo tenha um desempenho inferior ao algoritmo de Gauss-.Jordan para matrizes de 

ordem 10 e 20. Para matrizes de ordem 10, o número total el e operações cio algoritmo 

de Csanky e dos algoritmos ele Gauss e Q R-Givens é muito próximo; o algoritmo ele 

Gauss-Jordan apresenta o menor valor. Os algoritmos de Gauss e Q R-Givens apresentam 

pouca diferença no número de operações, no gráfico da figura 6.1 podemos observar um 

crescimento muito próximo destes dois algoritmos. O algoritmo de Gauss com pivotação 

apresenta-se como o segundo pior por causa da determinação do pivô. O algoritmo QR

Cholesky é o que apresenta maior número de operações. 

O algoritmo de Csanky apresenta intervalos de valores de n onde o número de operações 

é constante. Como consideramos o teto do logaritmo de n como sendo o número de 

operações dos laços e nos preocupamos em utilizar os processadores com menores índices, 

os valores entre duas potências ele dois consecutivas deveriam ser os mesmos. Porém, 

isto só acontece em alguns subintervalos, por causa do algoritmo de Sameh e Brent que 

utilizamos para resolver o sistema triangular inferior Tp = -t. 
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6.2.2 Total de Operações Média

No caso da média o algoritn)o QR-Cholesky é o de maior ]lúnleio médio de operações
crescimento é muito parecido cona o gráfico do número nláxin)o de operações.

0

Tabela 6.3: Tabela do número médio de operações por processador em cada algoritn)o

O número médio de operações do algoritmo de (}sanky mantém-se eill cerca de 4
operações por processador. Os algoritnlos de (l;auss e (l;auss com pivotação apiesentanl
uma diferença de meia unidade nos seus valores. O algoritn]o QR-(;ivens tens un] número
médio de operaçoes maior que a dos dois anteriores. O algoritnio de (l;auss-.Jordan apre'
senta número médio de operações pouco acima de um terço dos seus valores máximos. O
algoritmo QR-Cholesky é o que apresenta maior número de operações.

6.2.3 Adições Máximo

O número de adições máximo efetuado por cada algoritmo pode ser visto no gráâco da
figura 6.3. Os algoritmos de Gauss, Gauss com pivotax;ão e (;auss-.Jordan não efetuain
adições.

Entre os três algoritmos o que apresenta o maior número de adições é o algoritnlo Qa-
Cholesky para n 2 30. O algoritmo de Csanky apresenta uln número nlaioi de adições
para matrizes de ordem 10 e 20. Apesar de não conseguirmos observar matrizes de ordem
maior que 70, pelo gráfico pudemos ver que o algoritmo de Csanky tende a apresentar o
menor número máximo desta operação com o crescimento da ordetn das matrizes.

  r Algoritn)o
n   G-ss(P) Gauss-Jordail QR-(;ivens C2 H-Clloles ky Csanky
10 8,050 8,600 l0,450 7,59] 64,440 4,329
20 14,750 15,323 20,475 15,167 124,473 4,136
30 21,461 21,998 30,483 22,694 184,482 4,018
40 28,138 28,673 40,488 30,207 244,487 4,061
50 34,810 35,342 50,490 37,716 304,489 4,08Ç)

60 41,481 42,007 60,492 45,22] ]64,491 4,0U6
70 48,150 48,675 70,493 52,725 424,493 4,091

80 54,819 55,353 80,494 60,228 484,494  
90 l 61,487 62,010 90,494 67,7:30 544,4Ç)4  
100   68,676 100,495 75,2:33 604,4Ç)5  
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6.2.2 Total de Operações - Média 

No caso da média o algoritmo QR-Cholesky é o de maior número médio de operações. O 

crescimento é muito parecido com o gráfico elo número máximo de operações. 

Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 8,050 8,600 10,450 7,591 64,440 4,329 

20 14,750 15,323 20,475 15,167 124,473 4,136 

30 21,461 21,998 30,483 22,694 184,482 4,018 

40 28,138 28,673 40,488 30 ,207 244,487 4,061 

50 34,810 35,342 50,490 37,716 :304,489 4,089 

60 41,481 42,007 60,492 45,221 :364,491 4,006 

70 48,150 48,675 70,493 52,725 424,49:3 4,091 

80 54,819 55,353 80,494 60,228 484,494 

90 61,487 62,010 90,494 67,7:30 544,494 

100 68,155 68,676 100,495 75,2:3:3 604,495 

Tabela 6.3: Tabela do número médio de operações por processador em cada algoritmo . 

O número rnédio de operações do algoritmo de Csanky mantém-se em cerca de 4 

operações por processador. Os algoritmos de Gauss e Gauss com pivotação apresentam 

uma diferença de meia unidade nos seus valores. O algoritmo Q R-Givens tem um número 

médio de operações maior que a dos dois anteriores. O algoritmo ele Gauss-Jordan apre

senta número médio de operações pouco acima ele um terço dos seus valores máximos. O 

algoritmo QR-Cholesky é o que apresenta maior número de operações. 

6.2.3 Adições - Máximo 

O número de adições máximo efetuado por cada a lgoritmo pode ser visto no gráfico da 

figura 6.3. Os algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-Jordan não efetuam 

adições. 

Entre os três algoritmos o que apresenta o maior número de adições é o algoritmo Q R

Cbolesky para n 2 30. O algoritmo de Csanky apresenta um número maior de adições 

para matrizes de ordem 10 e 20. Apesar de não conseguirmos observar matrizes de ordem 

maior que 70, pelo gráfico pudemos ver que o algoritmo de Csanky tende a apresentar o 

menor número máximo desta operação com o crescimento da ordem das matrizes. 
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Número médio de operam.ões por proa.essador
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Figura 6.3: Gráfico do número máximo de adições en] função da ordem das matrizes
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Número médio de operações por processador 
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Figura 6.3: Gráfico do número máximo de adições em função da ordem das matrizes. 
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6.2.4 Adições - Média

Novamente temos um crescimento mais rápido do algoritmo (2R-Cholesky. Os outros dois
algoritmos apresentam um valor muito próximo para matrizes de ordem 10. Este valor se
mantém em cerca de 2 adições por processador no algoritmo de (isanky e apresenta uni
crescimento pouco acentuado no algoritmo QR-Giveils.

Número médio de adições por processador

QR-Gi'vens :A-=-
QR-Cholesky -+---

Csanky :

0 10 20 30 40 50 60
Ordem da matriz

70 80 90 100

Figura 6.4: Gráfico do número médio de adições por piocessadoi en] função da ordem das
matrizes .

6.2.5 Subtrações Máximo

Nas subtrações o comportamento dos algoritmos Gauss-Jordan e QR-(l;ivens é quase o
mesmo, com uma diferença de l unidade, e estes são os que apresentam o menor número
máximo de subtrações. Os algoritmos de Gauss e Gauss cona pivotação têm o nlesnlo
número de subtrações, o que era de se esperar, pois a única diferença entre estes dois
algoritmos está na determinação do pivâ que envolve apenas comparações, trazendo dife-
renças apenas no número total de operações.

O algoritmo de Csanky não efetua esta operação e mais unia vez o algoritnlo QX-
Cholesky é o de maior quantidade de operações, como podemos observar na figura 6.5.

104 CAPíTULO 6. RESULTADOS 

6.2.4 Adições - Média 

Novamente temos um crescimento mais rápido do algoritmo QR-Cholesky. Os outros dois 

algoritmos apresentam um valor muito próximo para matrizes de ordem 1 O. Este valor se 

mantém em cerca de 2 adições por processador no algoritmo de Csanky e apresenta um 

crescimento pouco acentuado no algoritmo Q R-Givens. 

200 

150 

100 

50 

Número médio de adições por processador 

QR-Givens ~ 
QR-Cholesky -k

Csanky -

o~~~~====~:=J 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ordem da matriz 

Figura 6.4: Gráfico elo número médio de adiç.ões por processa.dor em funç.ão da. ordem das 

matrizes. 

6.2.5 Subtrações - Máximo 

Nas subtrações o comportamento dos algoritmos Gauss-Jordan e Q R-Givens é quase o 

mesmo, com uma diferença de 1 unidade, e estes são os que apresentam o menor número 

máximo de subtrações. Os algoritmos de Gauss e Gauss com pivotação têm o mesmo 

número de subtrações, o que era de se esperar, pois a única diferença entre estes dois 

algoritmos está na determinação do pivô que envolve apenas comparações, trazendo dife

renças apenas no número total de operações. 

O algoritmo de Csanky não efetua esta operação e mais uma vez o algoritmo Q R

Cholesky é o de maior quantidade de operações , como podemos observar na figura 6.5. 
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Número máximo de subtrações
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Figura 6.5: Gráfico do número máximo de subtrações em função da ordem das matrizes

6.2.6 Subtrações Média

O a]goritmo QR-Givens apresenta un] nún]ero médio de subtiaç.ões muito ])róximo de zero,
pois ele só efetua subtrações na determinação da solução do sis.tema triangular superior
equivalente ao sistema original. Os algoritiiios (;auss e (;auss com pivotação possuem o
mesmo crescimento. Gauss-Jordan apresenta um número médio de subtrações superior
aos demais sendo ultrapassado somente pelo algoritnlo QR-(illolesky.

6.2.7 Multiplicações Máximo

Todos os algoritmos, exceto QR-Cliolesky apiesenta]]] un] número n)áximo de multi-
plicações muito próximo para matrizes de ordem 10 como pode ser aconlpanllado no
gráfico da figura 6.7. Os algoritmos de Gauss, Gauss cona pivotação e QR-(;ivens apre'
sentam valores muito próximos pala o núineio nláxinlo de nlultiplicações, sendo o mesmo
para os dois primeiros e uma ullidade superior pala o terceiro. O número máximo de
multiplicações do algoritmo de Gauss-Jordan é pouco mais que n)etade do valor desta
medida para os três algoritmos anteriores. O algoritino de Csanl<y apresenta valores entre
9 e 15 para esta operação. O algoritmo C?R-Cholesky tem os maiores valores, que estão
acima de 70 multiplicações.
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Figura 6.5: Gráfico do número máximo de subtraç.ões em funç.ào da ordem das matrizes. 

6.2.6 Subtrações - Média 

O algoritmo QR-Givens apresenta um número médio de subtraç.ões muito próximo de zero, 

pois ele só efetua subtrações na deterrninação da solução do sis_tema triangular superior 

equivalente ao sistema original. Os algoritmos Gauss e Gauss com pivotação possuem o 

mesmo crescimento. Gauss-Jordan apresenta um número médio de subtrações supenor 

aos demais sendo ultrapassado somente pelo algoritmo QR-Cholesky. 

6.2.7 Multiplicações - Máximo 

Todos os algoritmos, exceto QR-Cholesky apresentam um número max1mo de multi

plicações muito próximo para matrizes de ordem 10 como pode ser acompanhado no 

gráfico da figura 6.7. Os algoritmos de Gauss, Gauss com pi votação e Q R-Givens apre

sentam valores muito próximos para o número máximo de multiplicações, sendo o mesmo 

para os dois primeiros e uma unidade superior para o terceiro. O número máximo de 

multiplicações do algoritmo de Gauss-Jordan é pouco mais que metade do valor desta 

medida para os três algoritmos anteriores. O algoritmo de Csanky apresenta valores entre 

9 e 15 para esta operação. O algoritmo Q R-Cholesky tem os maiores valores, que estão 

acima de 70 multiplicações. 
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Número médio de subtrações por processador

Gauss --F
Gauss pivotação Q--

Gauss-Jordan ->e-
QR-Givens .â--

QR-Cholesky -A:---

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordem da matriz

Figura 6.6: Gráfico do número médio de subtrações por processador em função da ordem
das matrizes.
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Figura 6.6: Gráfico do número médio de subtrações por processador em função da ordem 

das matrizes. 
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Figura 6.7: Gráfico do número máximo de multiplicações em função da ordem das matri

zes. 
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6.2.8 Multiplicações Média

O número médio de multiplicações para matrizes de ordem 10 está entre 2 e 4 multi-
plicações por processador para todos os algoritnlos, com a exceção do algoritmo QX-
Cholesky. Os algoritmos de Gauss e Gauss com pivotação apresentam o mesmo cres-
cimento. Nos algoritmos de Gauss-Jordan e QR-Givens os valores são praticamente os
mesmos, com uma diferença de décimos, mas têill unl crescimel to superior ao dos dois
anteriores .

Número médio de multipli(anões por processador

Gauss --F--
Gauss pivotação B--

Gauss-Jordan ->(--
QR-Givens .â--

QR-Cholesky -A--
Csanky -

0 10 20 30 40 50 60
Ordem da matriz

70 80 90 100

Figura 6.8: Gráfico do número médio de multiplicações por piocessadoi em função da
ordem das matrizes.

6.2.9 Divisão - Máximo

O a]goritmo de Csanky apresenta uln número de divisões constante e igual a 3 ])ois em
apenas três pontos do algoritmo são efetuadas divisões. Logo a seguir está o algoritmo
(2R-Givens. Os algoritmos de Gauss, Gauss cona pivotação e (;auss-.Jordan apresentam
o mesmo número máximo de divisões. Os maiores valores são obtidos pelo algoritino
Q.R-Cholesky por causa da determinação da decomposição de Cholesky.
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6.2.8 Multiplicações - Média 

O número médio de multiplicações para matrizes de ordem 1 O está entre 2 e 4 multi

plicações por processador para todos os algoritmos, com a exceção do algoritmo QR
Cholesky. Os algoritmos de Gauss e Gauss com pivotação apresentam o mesmo cres

cimento. Nos algoritmos de Gauss-Jordan e Q R-Givens os valores são praticamente os 

mesmos, com uma diferença de décimos, mas têm um crescimento superior ao dos dois 

anteriores . 
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ordem das matrizes. 

6.2.9 Divisão - Máximo 

O algoritmo de Csanky apresenta um número de divisões constante e igual a 3 pois em 

apenas três pontos do algoritmo são efetuadas divisões. Logo a seguir está o algoritmo 

QR-Givens. Os algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-Jordan apresentam 

o mesmo número máximo de divisões. Os maiores valores são obtidos pelo algoritmo 

Q R-Cholesky por causa da determinação da decomposição de Cholesky. 
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Número máximo de divisões
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Figura 6.9: Gráfico do número n]áxin]o de divisões en] função da ordeiii das matrizes

6.2.10 Divisão - Média

Em todos os algoritmos, exceto QR-Cholesky, o núnleio total de divisões efetuadas por
todos os a]goritn)os é n[uito baixa, coi]] isto a média de divisões ])oi processador é muito
próxima de zero como podemos observar no gráfic.o da flgulzt 6.10. Nos algoritnlos de
Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-Jordan este ilúnleio é o nlesnlo e próximo a 0,5 e
decresce com o aumento de n. QR-Givens apresenta valores crescentes e pouco adn)a de
de 3 décimos. Os valores para o algoritmo de Csanky são os mais baixos e atingem l
milésimo para n ' 70 e seus valores continuam decrescendo.

6.2.11 Raízes Quadradas Máximo

Os únicos algoritmos que efetuam raízes quadradas são os da fatolação (l?R. No gráfico
da figura 6.11 podemos acompanhar o número ináxin)o desta operação. Neste caso o
algoritmo QR-Cholesky apresenta un] número de operações constante e igual a 1. Neste
algoritmo a raiz quadrada é aplicada apenas na determinação dos elementos da diagonal
principal da matriz L, que é feita simultaneamente. Já o algoritnlo QR-Givens efetua
uma raiz quadrada a cada rotação aplicada à matriz en] cada iteração.
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Figura 6.9: Gráfico do número máximo de divisões em função da ordem das matrizes 

6.2.10 Divisão - Média 

Em todos os algoritmos, exceto Q R-Cholesky, o número total de divisões efetuadas por 

todos os algoritmos é muito baixa, com isto a média de divisões por processador é muito 

próxima de zero como podemos observar no gráfico da figura G.10. Nos algoritmos de 

Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-Jordan este número é o mesmo e próximo a 0,5 e 

decresce com o aumento de n. Q R-Givens apresenta valores crescentes e pouco acima de 

de 3 décimos. Os valores para o algoritmo de Csanky são os mais baixos e atingem 1 

milésimo para n = 70 e seus valores continuam decrescendo . 

6.2.11 Raízes Quadradas - Máximo 

Os únicos algoritmos que efetuam raízes quadradas são os da fatoração Q R. No gráfico 

da figura 6.11 podemos acompanhar o número máximo desta operação. Neste caso o 

algoritmo QR-Cholesky apresenta um número de operações constante e igual a 1. Neste 

algoritmo a raiz quadrada é aplicada apenas na determinação dos elementos da diagonal 

principal da matriz L, que é feita simultaneamente . .Já o algoritmo Q R-Givens efetua 

uma raiz quadrada a cada rotação aplicada à matriz em cada iteração. 
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Número médio de divisões por processador
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Figura 6.10: Gráfico do número médio de divisões por processador en] função da ordem
das matrizes.
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Figura 6.11: Gráfico do número ináxilno de raízes quadradas em função da ordem das
matrizes .
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Figura 6.10: Gráfico do número médio de divisões por processador em função da ordem 

das matrizes. 
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Figura 6.11: Gráfico do número máximo de raízes quadradas em função da ordem das 

matrizes. 



110 CAPA UL0 6. RESULTADOS

6.2.12 Raízes Quadradas Média

O número médio de raízes quadradas por processador decai c.on} o crescimento da ordem
das matrizes no algoritmo QR-Cllolesky e se mantém praticamente constante no algoritmo
QR-Givens.

Número médio de raízes quadradas por l)rocessador

QR-Gi'vens a-=
QR-Cholesky -+---
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Ordem da matriz
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Figura 6.12: Gráfico do número médio de raízes quadradas por processador en] função da
ordem das matrizes.

6.2.13 Comparações Máximo

O número máximo de comparações obtidas no algoritnlo de (;auss cona pivotação está
mostrado no gráfico da figura 6.13. Este é o único algoritn)o que realiza esta operação.

6.2.14 Comparações Média

No gráfico da figura 6.14 apresentamos o núinelo de comparações média por processador
para esta operação no algoritmos de Gauss com pivotação. Esta operação é realizada na
determinação do pivâ. Vemos que o nún]ero médio destas operações está en] cerca de
meia unidade, com seus valores decrescendo à medida que rl cresc.e.
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6.2.12 Raízes Quadradas - Média 

O número médio de raízes quadradas por processador decai com o crescimento da ordem 

das matrizes no algoritmo Q R-Cholesky e se mantém praticamente constante no algoritmo 

QR-Givens. 

Número médio de raízes quadradas por processador 
1 ,-----.----..---.----.----..---..---..---..----.---~ 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

QR-Givens ~ 
QR-Cholesky +-

o L__J _ _l===:t===t::===t::===:±:::::=±==±==±=====4 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ordem da matriz 

Figura 6.12: Gráfico do número médio de raízes quadradas por processé.1.dor em função da 

ordem das matrizes. 

6.2.13 Comparações - Máximo 

O número máximo de comparações obtidas no algoritmo de Gauss com pivotação está 

mostrado no gráfico da figura 6.13. Este é o único algoritmo que realiza esta operação. 

6.2.14 Comparações - Média 

No gráfico da figura 6.14 apresentamos o número de comparações média por processador 

para esta operação no algoritmos de Gauss com pivotação. Esta operação é realizada na 

determinação do pivô. Vemos que o número médio destas operações está em cerca de 

meia unidade, com seus valores decrescendo à medida que n cresce. 
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13: Gráfico do número máximo de comparações en) função da oidenl das matrizes
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Figura 6.14: Gráfico do número médio de comparações por processador en] função da
ordem das matrizes.
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Figura 6.13: Gráfico do número máximo de comparações em funçã.o da ordem das matrizes 
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Figura 6.14: Gráfico do número médio de comparações por processador em ÍU11ção da 

ordem das matrizes. 
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6.3 Utilização dos Processadores

Para se ter uma noção empírica da utilização dos processadores obtivemos a porcentagem
de processadores totalmellte ociosos e a porcentagenl de processadores que executaram
menos operações que a média de operações por processador. Estas medidas não são
significativas se tomadas isoladamente, mas podemos tei unia noção de utilização dos
processadores comparando os valores en] cada algoritnlo.

6.3.1 Porcentagem de Processadores com Carga Nula

No total de operações o algoritmo de Csanky é o que apresenta maior ociosidade. Apesar
de, teoricamente, o número de processadores ser O(T}4), utilizamos, na inaplementax;ão
deste algoritmo, n4/2 processadores, que são suficientes. Os den)ais algoritmos apresentam
uma ociosidade próxima a 10% pala matrizes de ordeill 10 e decai até pouco nICHos de
1% para matrizes de ordem 100. O algoritmo QR-Cllolesky não apresenta processadores
ociosos. A oscilação destes valores para o algoritnlo de Csanky é causzlda pela resolução
do sistema triangular inferior 7'p = --t como já observamos na seção (5.2.1 . IJnl gráflc.o de
barras destes dados pode ser visto no apêndice C.

Tabela 6.4: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando o
número total de operações realizadas por cada algolitnlo para cada valor de l}

Se observarmos a porcentagem de zeros considerando cada operação separadamente,
vemos que na adição o algoritmo (2l?-Cllolesky não apresenta processadores ociosos, o
algoritmo C?R-Givens apresenta uma porcentagein de 55% de processadores ociosos para
n = 10, decrescendo até cerca de 50% para 1} ' 100. O algoritmo de (Jsanky apresenta
porcentagens oscilando entre 53% e 64% de processadores ociosos.

  Algoritnlo
  Gauss G-ss(P) Gauss-.Jordall QB-(;ivens Q R-Cl] olesky Csanky

  9,000 9,000 9,000 7,727 o,ooo 19,800
20 4,750 4,750 4,750 3,810 o,ooo 19.97;3

30 3,222 3,222 3,222 2,527 o,ooo 6,659
40 2,438 2,438 2,4:38 1,890 o,ooo IÇ).996

l se 1,960 1,960 1,960 1,509 o,ooo 27,997
60 1,639 1,639 1,639 1,257 o,ooo 6,666
70 1,408 1,408 1,408 1,076 o,ooo 8,571

80 1,234 1,234 1,234 0,94] o,ooo  
90 1,099 1,099 1,099 0,836 o,ooo  

    0,990 0,990 0,752 o,ooo  
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6.3 Utilização dos Processadores 

Para se ter uma noção empírica da utilização dos processadores obtivemos a porcentagem 

de processadores totalmente ociosos e a porcentagem de processadores que executaram 

menos operações que a média de operações por processador. Estas medidas não são 

significativas se tomadas isoladamente, mas podemos ter uma noçã.o de utilização dos 

processadores comparando os valores em cada algoritmo . 

6.3.1 Porcentagem de Processadores com Carga Nula 

No total de operações o algoritmo de Csanky é o que apresenta maior ociosidade. Apesar 

de, teoricamente, o número de processadores ser O(n4
), utilizamos, na implementação 

deste algoritmo, n4 /2 processadores, que são suficientes . Os demais algoritmos apresentam 

uma ociosidade próxima a 10% para matrizes de ordem 10 e decai até pouco menos de 

1 % para matrizes de ordem 100. O algoritmo Q R-Cholesky não apresenta processadores 

ociosos. A oscilação destes valores para o algoritmo de Csanky é causada pela resolução 

do sistema triangular inferior Tp = -t como já observamos na seção 6.2.1 . Um gráfico de 

barras destes dados pode ser visto no apêndice C. 

Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-.Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 9,000 9,000 9,000 7,727 0,000 19,800 

20 4,750 4,750 4,750 :3,810 0,000 19,97:3 

30 3,222 3,222 3,222 2,527 0,000 6,659 

40 2,438 2,438 2,438 1,890 0,000 19,996 

50 1,960 1,960 1,960 1,509 0,000 27,997 

60 1,639 1,639 1,639 1,257 0,000 6,666 

70 1,408 1,408 1,408 1,076 0,000 8,571 

80 1,234 1,234 1,234 0,941 0,000 

90 1,099 1,099 1,099 0,836 0,000 

100 0,990 0,990 0,990 0,752 0,000 

Tabela 6.4: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando o 

número total de operações realizadas por cada algoritmo para cada valor de n 

Se observarmos a porcentagem de zeros considerando cada operação separadamente, 

vemos que na adição o algoritmo QR-Cholesky não apresenta processadores ociosos, o 

algoritmo Q R-Givens apresenta uma porcentagem de 55% de processadores ociosos para 

n = 10, decrescendo até cerca de 50% para n = 100. O algoritmo de Csanky apresenta 

porcentagens oscilando entre 53% e 64% de processadores ociosos. 
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Tabela 6.5: Tabela das porcentagens de processadores totalillente ociosos collsidera.ndo o
número de adições executadas por cada algoritmo en] relação às ordens das matrizes.

Tabela 6.6: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando o
número de subtrações realizadas por cada algoritmo para cada valor de n

  Algoz itnlo .
« 1 Gauss G-ss(P) (.; auss - .J ordan q H-Liiven s y n- t,noiesiçy l

  lO,ooo lO,ooo lo,ooo 97,955 ilJ,uuu l
20 ' 5,000 5,000 5,000   }J) f ou l

[io 3,333 3,333 3,3:j3 !JbJ,ZZU D ,=) {)t)

40 2,500 2,500 2,500 !) }J ,4UI) 4 ,}J .}Õ

50 2,000 2,000 2,00U !Jy,bZU 5 ,}J DU

60 1,667 1,667 1,667 !J !J , l) !J 'Í .J,.)UO

  70 1,429 1,429 L,429 !J !) ,b :) :3 z,õ.)f

  80 1,25Q 1,250 1,250 !J !) ,blJ :) Z,4Õ4

  90   l ,l l l l ,l l l !Jy,'ÍZÕ z,Zlu

  100 l i,ooo l,ooo i,uuu l utJ,íüü l !!!!y

T  
QR-Givens Q R-Cltolesky (Jsanky l

  55,000 o,ooo 59,820 l
20 52,500 o,ooo õu,u'rõ l
30 51,666 o,ooo 53,32b
40 51,250 o,ooo  
50   o,ooo (j :3 , !)S) '/
60 50,833 o,ooo 5 :J , :j :3 2
70 50,714 o,ooo b4,285

  80 l 50,625 o,ooo  
  90 s9éW. o,ooo  
  100 50,500 o,ooo  
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Algoritmo 

n QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 55,000 0,000 59,820 

20 52,500 0,000 59,975 

30 51,666 0,000 53,326 

40 51,250 0,000 59,996 

50 51,000 0,000 63,997 

60 50,833 0,000 5:3,3:32 

70 50,714 0,000 54,285 

80 50,625 0,000 

90 50,556 0,000 

100 50,500 0,000 

Tabela 6.5: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considera.nela o 

número de adições executadas por cada algoritmo em relação às ordens elas matrizes . 

Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky 

10 10,000 10,000 10,000 97,955 19,000 

20 5,000 5,000 5,000 98,869 9,750 

30 3,333 3,333 3,33:3 99,220 6,556 

40 2,500 2,500 2,500 99,405 4,9:38 

50 2,000 2,000 2,000 99,520 :3 ,960 

60 1,667 1,667 1,667 99,597 3,:306 

70 1,429 1,429 1,429 99,65:3 2,837 

80 1,250 1,250 1,250 99,695 2,484 

90 1,111 1,111 1,111 99,728 2,21 0 

100 1,000 1,000 1,000 99,755 1,990 

Tabela 6.6: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando o 

número de subtrações realizadas por cada algoritmo para cada valor ele n 
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A subtração apresenta cerca de 1 0% de processadores ociosos para matrizes de ordem
10 chegando a cerca de 1% de ociosidade pala matrizes de ordem 100 nos algoritmos
de Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-.Jordan, cair)do ])ela naetade cada vez que n
dobra de valor. O algoritnlo QR-Cho]esky apresenta 19% de ociosa(Jade para matrizes de
ordem 10, atingindo uma porcentagem de cerca de 2% para 1} ' 100. O algoiitmo QX-
Givens apresenta uma ociosidade próxima a 100% para esta operação, isto ocorre porque
esta operação é executada somente na solução do sistema triangular superior, utilizando
substituições recorrentes.

Na multiplicação o algoritmo QR-Clloleslçy não a])iesenta processadores ociosos. Os
algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-.Jotdan con)portam-se como na sub-
tração, no algoritmo C?R-Givens obtemos os mesmos valores do algoritlno de Gauss. O
algoritmo com maior ociosidade é o algoritino de Csanky cona valores entre 6% e 28%.

Tabela 6.7: Tabela das porcentagens de processadores totalnlei)te ociosos considerando o
número de lnultiplicações realizadas por cada algotitnlo ])ara cada valor de ll

A divisão é a operação menos utilizada. O algoritnlo QR-Cliolesky tem uma porcen-
tagem de ociosidade abaixo de 20% atingindo cerca de 2% para ?} ' 100. O algoritmo
(2R-Givens apresenta ociosidade abaixo de 90%, todos os demais apresentam ociosidade
acima de 90%, chegando a quase 100% para lz ' 100.

A ociosidade dos processadores na operação raiz quadrada é alta, acima de 90% para
os dois algoritmos que a utilizam atingindo ociosidade próxima a 100% para matrizes de
ordem 100. Isto é causado pela baixa utilização desta operação.

Na operação comparação, a porcentagem de processadores cona carga nula está acima
de 95%, atingindo mais de 99% para n = 100.

  [ ritmo
n Gauss Ga«ss(P) Gauss-.Jordm} QR-C;iven s QR-Clioleslçy (Jsanky
10 lO,ooo lO,ooo lO,ooo lO,ooo o,ooo 19.800

20 5,000 5,000 5,000 5,000 o,ooo 19,973
30 3,333 3,333 3,3=33 3 ,:3 3:3 o,ooo 6.659

40 2,500 2,500 2,500 2,500 o,ooo ]9,996
50 2,000 2,000 2,000 2,000 o,ooo 27.997

60 1,667 1,667 1,667 1,667 o,ooo 6,666
70 l í,429 1,429 1,429 1,42$) o,ooo 8,571

80 1,250 1,250 1,250 1,250 o,ooo  
90 l ,l l l l ,l l l l ,l l l l ,l l l o,ooo  

l ioo },ooo l,ooo l,ooo l,ooo o,ooo  
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A subtração apresenta cerca de 10% de processadores ociosos para matrizes ele ordem 

10 chegando a cerca de 1 % de ociosidade para matrizes ele ordem 100 nos algoritmos 

de Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-Jordan, caindo pela metade cada vez que n 

dobra de valor. O algoritmo QR-Cholesky apresenta 19% de ociosidade para matrizes de 

ordem 10, atingindo uma porcentagem de cerca de 2% para n = 100. O algoritmo QR
Givens apresenta uma ociosidade próxima a 100% para esta operação, isto ocorre porque 

esta operação é executada somente na solução do sistema triangular superior, utilizando 

substituições recorrentes. 

Na multiplicação o algoritmo QR-Cholesky não apresenta processadores ociosos. Os 

algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação e Gauss-Jordan comportam-se como na sub

tração, no algoritmo QR-Givens obtemos os mesmos valores do algoritmo de Gauss. O 

algoritmo com maior ociosidade é o algoritmo de Csanky com valores entre 6% e 28%. 

Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 10,000 10,000 10,000 10,000 0,000 19,800 

20 5,000 5,000 5,000 5,000 0,000 19,973 

30 3,333 3,333 3,333 :3,:3:3:3 0,000 6,659 

40 2,500 2,500 2,500 2,500 0,000 19,996 

50 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000 27,997 

60 1,667 1,667 1,667 1,667 0,000 6,666 

70 1,429 1,429 1,429 1,429 0,000 8,571 

80 1,250 1,250 1,250 1,250 0,000 

90 1,111 1,111 1,111 1,111 0,000 

100 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 

Tabela 6.7: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando o 

número de multiplicações realizadas por cada algoritmo para cada valor de n 

A divisão é a operação menos utilizada. O algoritmo Q R-Cholesky tem uma porcen

tagem de ociosidade abaixo de 20% atingindo cerca de 2% para n = 100. O algoritmo 

Q R-Givens apresenta ociosidade abaixo de 90%, todos os demais apresentam ociosidade 

acima de 90%, chegando a quase 100% para n = 100. 

A ociosidade dos processadores na operação raiz quadrada é alta, acima de 90% para 

os dois algoritmos que a utilizam atingindo ociosidade próxima a 100% para matrizes de 

ordem 100. Isto é causado pela baixa utilização desta operação. 

Na operação comparação, a porcentagem de processadores com carga nula está acima 

de 95%, atingindo mais de 99% para n = 100. 
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Tabela 6.8: Tabela das percentagens de processadores totalmente ociosos considerando o
número de divisões realizadas pol cada algoritnlo para cada valor de l}.

Tabela 6.9: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando o
número de raízes quadradas realizadas por cada algoiitnlo para cada valor de n.

  Algoritinol
) Gauss G-ss(P) Gauss- .J ordan OX- (;iven s QX- (; 1] olesky C;sanky

10 90,000 90.000 90.000 85,455 17.000 98.000
20 95,000 95.000 95.000 86.369 9.250 99.500
30 96,666 96.666 96,666 8(j,720 6,33:3 99.778
40 97,500 97.500 97.500 86.905 4,81:3 99.875

50 98,000 98.000 98.000 87.020 3,880 99,920
60 98,333 98.333 98.333 87.097 3,250 99.944

70 98,571 98,571 98,571 87,15;3 2.796 9Ç).959

80 l 98,750 98.750 98.750 87,195 2,45:3  
90 98,889 98.889 98.889 87.228 2,185  

    99.000 99.000 87.255 1.970  

n
Algoritnlo

QR-(;ivens QR-Cholesky

  97,955 90.000
20 98,869 95.000
30 99,220 96.667
40 99,405 97,500
50 99,520 98.000
60 99,597 98,3:3:3
70 99,653 98,571
80 99,695 98.750
90 99,728 98.889
100 99,755 99.000
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Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 90,000 90,000 90,000 85,455 17,000 98,000 

20 95,000 95,000 95,000 86 ,369 9,250 99,500 

30 96,666 96,666 96,666 86,720 6,33:3 99,778 

40 97,500 97,500 97,500 86,905 4,81:3 99,875 

50 98,000 98,000 98,000 87,020 3,880 99,920 

60 98,333 98,333 98,333 87,097 :3,250 99,944 

70 98,571 98,571 98,571 87,15:3 2,796 99 ,959 

80 98,750 98,750 98,750 87,195 2,45:3 

90 98,889 98,889 98,889 87,228 2,185 

100 99,000 99,000 99,000 87,255 1,970 

Tabela 6.8: Tabela elas porcentagens ele processadores totalmente ociosos considerando o 

número ele divisões realizadas por cada algoritmo para cada valor de n. 

Algoritmo 
n QR-Givens Q R-Cholesky 

10 97,955 90 ,000 
20 98,869 95,000 

30 99,220 96,667 

40 99,405 97,500 

50 99,520 98,000 

60 99,597 98,:3:3:3 

70 99,653 98,571 

80 99,695 98,750 

90 99,728 98,889 
100 99,755 99,000 

Tabela 6.9: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando o 

número de raízes quadradas realizadas por cada algoritmo para cada valor de n .. 
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Tabela 6.10: Tabela das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando
o número de comparações realizadas para cada valor de 7z.

6.3.2 Porcentagem de Processadores abaixo da Média

Os algoritmos de Gauss e Gauss cona pivotação apresentam entre 55% e 67% de pro-
cessadores com carga abaixo da média considerando o número total de operações. Nos
algoritmos Gauss-Jordan e QR-Givens entre 50% e 55% traballlanl abaixo da carga n)édia,
com os valores decaindo à medida que lz cresce, e a maior taxa é do algoritnlo de Csanky
com valores entre 66% e 74% de processadores traballlando abaixo da n)édia. O algoritmo
QR-Cholesky mantém seus valores ein torno de 63% de processadores cona carga abaixo
da média. Estes valores podem ser vistos em unl gráâco de l)arras no apêndice (J.

Ao observarmos cada operação separadamente, o algoritn)o QR-Cholesky i)ão apre-
senta processadores trabalhando abaixo da média para a adição. QR-(;iveils apresenta
uma porcentagem destes processadores entre 50% e 55% e (l;sanky entre 72% e 77%.

No caso da subtração os algoritinos de Gauss e Gauss com pivotação apresentam um
pico de 60% de processadores traballlando abaixo da média para matrizes de ordem 20 mas
mantém-se em cerca de 55% para os demais valores de n. O algoritnlo de (;auss-.Jordan
tem um valor inicial próximo de 46% chegando a pouco menos de 50% de processadores
com carga abaixo da média para matrizes de ordem 100. C?R-Cholesky apresenta esta
porcentagem entre 63% e 64,5% e QR-Givens atinge quase 100% de processadores su-
butilizados para esta operação, isto causado pela baixa quantidade de subtrações deste
algoritmo.

Nas multiplicações, (2R-Givens tem 10% dos processadores traballlando abaixo da
média inicialmente, esta percentagem chega a 1 % caiu o crescimento de n. (l;auss e Gauss

  Algoritmo
G-ss(P)

  95,000
20 97,500

l 30 98,333
40 98,750
50 99,000
60 99,167
70 99,286
80 99,375
90 99,444
100 99,500
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Algoritmo 
n Gauss(P) 

10 95,000 
20 97,500 
30 98,333 
40 98,750 
50 99,000 
60 99,167 
70 99,286 
80 99,375 
90 99,444 
100 99,500 

Tabela 6.10: Tabela das porcentagens ele processadores totalmente ociosos considerando 

o número de comparações realizadas para cada valor de n. 

6.3.2 Porcentagem de Processadores abaixo da Média 

Os algoritmos de Gauss e Gauss com pivotaçâo apresentam entre 55% e 67% de pro

cessadores com carga abaixo da média considerando o número total de operaç.ões. Nos 

algoritmos Gauss-Jordan e Q R-Givens entre 50% e 55% trabalham abaixo da carga média, 

com os valores decaindo à medida que n cresce, e a maior taxa é do algoritmo de Csanky 

com valores entre 66% e 74% de processadores trabalhando abaixo da média. O algoritmo 

QR-Cholesky mantém seus valores em torno de 63% de processadores com carga abaixo 

da média. Estes valores podem ser vistos em um gráfico de barras no apêndice C. 

Ao observarmos cada operação separadamente, o algoritmo QR-Cholesky não apre

senta processadores trabalhando abaixo da média para a adição. QR-Givens apresenta 

uma porcentagem destes processadores entre 50% e 55% e Csanky entre 72% e 77%. 

No caso da subtração os algoritmos de Gauss e Gauss com pivotação apresentam um 

pico de 60% de processadores trabalhando abaixo da média para matrizes de ordem 20 mas 

mantém-se em cerca de 55% para os demais valores de n. O algoritmo de Gauss-Jordan 

tem um valor inicial próximo de 46% chegando a pouco menos de 50% de processadores 

com carga abaixo da média para matrizes ele ordem 100. Q R-Cholesky apresenta esta 

porcentagem entre 63% e 64,5% e Q R-Givens atinge quase 100% ele processadores su

butilizados para esta operação, isto causado pela baixa quantidade ele subtrações deste 

algoritmo. 

Nas multiplicações, QR-Givens tem 10% elos processadores trabalhando abaixo da 

média inicialmente, esta porcentagem chega a 1 % com o crescimento de n. Gauss e Gauss 
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Tabela 6.11: Tabela das porcentagens de processadores cona carga abaixo da média do
total de operações por processador.

com pivotação apresentam uma porcentageill de subutilizztção de 56% apioximadan)ente,
este valor chega a 60% somente para matrizes de Olden) 20. QR-(lJllolesky tem uma
porcentagein entre 63% e 65% dos processadores com caigzt abaixo da média para esta
operação. O algoritmo de Gauss-Jordan tem iniciam)ente uma porcentagenl de 46%, esta
porcentagem chega a pouco menos de 50% para 1} ' 100. O algoritnlo de (l;sanky tem
entre 59% e pouco mais de 77% dos processadores cona número de multi])ligações abaixo
da média.

A divisão é uma operação pouco utilizada pelos algoritn)os. Os algoiitmos de (l;auss,
Gauss com pivotação e Gauss-Jordan apresentam valores, inicialmente, próximos a 90%
chegando a quase 99% com o crescimento de 11. Csanky nlanténl seus valor.es acima de
98%. QR-Givens tem uma porcentagem de divisões abaixo da média entre 85% e 88%.
O algoritmo QR-Cholesky apresenta valores entre 59% e 64% de processadores com carga
abaixo da média de divisões.

A raiz quadrada apresenta percentagens de subutilização acitna de 90% para ambos
algoritmos uma vez que é uma operação de pouca utilização.

A percentagem de processadores com carga abaixo da média de comparações por
processador é a mesma da percentagem de processadores com caiba nula. Esta operação
é pouco utilizada e necessária somente na determinação do pivâ.

  Algoz itnlo
) Gauss G-ss(P) Gauss-Jordan Q R- (.;iven s Q H- (J holesky (.;sanky

10 67,000 67,000 55,000 55,000 63,000 66,000
20 59,750 59,750 52,500 52,500 6:3,250 71,000
30 57,111 57,111 51,666 51,666 6 :3 ,33 :3 73,555

  58,813 58,813 51,250 51,250 6:3,625 72,000
50 57,320 57,320 51,000 51,000 6:3,520 71,040

  56,333 56,333 50.833 50,833 63,500 74,000
70 57,449 57,449 50,714 50,714 (j :3 ,67:3 7:3,714

80 l 56,672 56,672 50,625 50,625 (j :3 ,60Ç)  
  47,362 47,362 50,556 50,556 6:3,568  
    52,109 50,500 50,500 a:3,680 l
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Algoritmo 
n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 67,000 67,000 55,000 55,000 63,000 66,000 

20 59,750 59,750 52,500 52,500 6:3,250 71,000 

30 57,111 57,111 51,666 51,666 6:3,333 7:3,555 

40 58,813 58,813 51,250 51,250 6:3,625 72,000 

50 57,320 57,320 51,000 51,000 6:3,520 71,040 

60 56,333 56,333 50,833 50,833 63,500 74,000 

70 57,449 57,449 50,714 50,714 6:3,67:3 7:3,714 

80 56,672 56,672 50,625 50,625 6:3,609 

90 47,362 47,362 50,556 50,556 6:3,568 

100 52,109 52,109 50,500 50,500 6:3,680 

Tabela 6.11: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo da média do 

total de operações por processador. 

com pivotação apresentam uma porcentagem de subutilização de 56% aproximadamente, 

este valor chega a 60% somente para matrizes de ordem 20. Q R-Cholesky tem uma 

porcentagem entre 63% e 65% dos processadores com carga abaixo da média para esta 

operação . O algoritmo de Gauss-Jordan tem inicialmente uma porcentagem de 46%, esta 

porcentagem chega a pouco menos de 50% para n = 100. O algoritmo de Csanky tem 

entre 59% e pouco mais de 77% dos processadores com número de multiplicações abaixo 

da média. 

A divisão é uma operação pouco utilizada pelos algoritmos. Os algoritmos de Gauss, 

Gauss com pivotação e Gauss-Jordan apresentam valores, inicialmente, próximos a 90% 

chegando a quase 99% com o crescimento de n. Csanky mantém seus valores acima de 

98%. QR-Givens tem uma porcentagem de divisões abaixo da média entre 85% e 88%. 

O algoritmo QR-Cholesky apresenta valores entre 59% e 64% de processadores com carga 

abaixo da média de divisões. 

A raiz quadrada apresenta porcentagens de subutilização acima de 90% para ambos 

algoritmos uma vez que é uma operação de pouca utilização. 

A porcentagem de processadores com carga abaixo da média de comparações por 

processador é a mesma da porcentagem de processadores com carga nula. Esta operação 

é pouco utilizada e necessária somente na determinação do pivô. 
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Tabela 6.12; Tabela das porcentagens de processadores cona caiba al)eixo da média do
número de adições por processador.

Tabela 6.13: Tabela das porcentagens de processadores cona carga abaixo da média do
número de subtrações por processador.

  Algoritnto
QR-Givens C?B-Cllolesky Csanky

10 55,000 o,ooo 72.000
20 52,500 o.ooo 74.000
30 51,666 o,ooo 74,222
40 51,250 o,ooo 75.000
50 51,000 o.ooo 74,560
60 50,833 o.ooo 74,667
70 50,714 o,ooo 76,816
80 50,625 o,ooo  
90 50,556 o,ooo  
100 50,500 o,ooo  

  Algoritmo
  Gauss G-ss(P) G auss - .J ordan C?R- (;iven s QR-Cllolesky

  56.000 56.000 46.000 97.955 64.000

20 60.000 60,000 47,750 98.869 64.500

  57,222 57,222 48,444 99,220 6 :3 ,55 ({
40 55,688 55.688 48.81:3 99.405 6 :3 .81 :3
50 57,400 57.400 49.040 99.520 64,000

l 60 56,389 56.389 49,194 99,597 63.611

70 55,633 55.633 49.306 99,65:3 63.776
80 56,719 56.719 49,391 99,6Ç)5 63.89]
90 56,111 56,111 49,457 99,728 63.641
100 55,610 55.610 49.510 99,755 63.750
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Algoritmo 
n QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 55,000 0,000 72,000 

20 52,500 0,000 74,000 

30 51,666 0,000 74,222 

40 51,250 0,000 75,000 

50 51,000 0,000 74,560 

60 50,833 0,000 74,667 

70 50,714 0,000 76,816 

80 50,625 0,000 

90 50,556 0,000 

100 50,500 0,000 

Tabela 6.12: Tabela das porcentagens ele processadores com carga abaixo da média do 

número de adições por processador. 

Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky 

10 56,000 56,000 46,000 97,955 64 ,000 

20 60,000 60,000 47,750 98,869 64,500 

30 57,222 57,222 48,444 99,220 6:3,556 

40 55,688 55,688 48,81:3 99 ,405 6:3,81 :3 

50 57,400 57,400 49,040 99,520 64,000 

60 56,389 56,389 49,194 99,597 63,611 

70 55,633 55,633 49,306 99,653 63,776 

80 56,719 56,719 49,391 99,695 63,891 

90 56,111 56,111 49,457 99,728 63,641 

100 55,610 55,610 49,510 99,755 63,750 

Tabela 6.13: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo da média elo 

número de subtrações por processador. 
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Tabela 6.14: Tabela das porcentagens de processadores com cat'ga abaixo da méLliâ do
número de inultiplicações por processador.

Tabela 6.15: Tabela das porcentagens de processadores cona carga abaixo da média do
número de divisões por processador.

  Algoritmo
n   G-ss(P) Gauss- .J oi dan QR-Givens QH-Cholesky L;sanl<y

  56,000 56.000 46.000 lO.ooo 65.000 59.920

20 60,000 60.000 47.750 5,000 6:3.500 59.988

30 57.222 57,222 48.444 i.3:33 63.889 73.2Ç)6

4o 55,688 55.688 48.81:3 2.500 64.125 b9.998

  57,400 57.400 49.040 2,000 6=3.640 67,989

l 60 56,389 56.389 49,194 1.667 63.833 7:3.324

70 55.633 55.633 49.306 1,429 6 :3 .S) 5 $) 77,1:34

80 56,719 56.719 49.391 1.250 6:3.672  
90 56,111 56,111 49.457 l ,l l l 6:3.71)0  

    55.610 49.510 l,ooo 6:3,890  

   
Lt] Gauss G-ss(P) Gauss-Jordan QR- (; ivelis Q /Z- (; 1] oles l<y (;sanky l

  90.000 90.000 90,000 85.455 5Ç).000 98,000
20 95.000 95,000 95,000 86.:369 61.500 9Ç),500

30 96.666 96,666 96,666 86.720 62.556 !)Ç).778

40 97,500 97,500 97.500 86.905 62.375 Ç)9.875

l se 98,000 98.000 98.000 87.020 62.880 !)Ç) ,Ç) 2 0

60 98,333 98,333 98.333 87.097 6:3.167 1)9.S)44

70 98,571 98.571 98.571 87.15:3 62.959 S)Ç) .959
80 98,750 98.750 98.750 87.195 6:3.172  
90 98,889 98,889 98,889 87,228 6:3.358  

l ioo l 99,000 99.000 99.000 87.255 6;3.190  
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Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-.Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 56,000 56,000 46,000 10,000 65,000 59,920 

20 60,000 60,000 47,750 5,000 6:3,500 59,988 

30 57,222 57,222 48,444 3,333 63,889 73,296 

40 55,688 55,688 48,813 2,500 64,125 59,998 

50 57,400 57,400 49,040 2,000 6:3,640 67,989 

60 56,389 56,389 49,194 1,667 63,833 7:3,324 

70 55,633 55,633 49,306 1,429 6:3,959 77,134 

80 56,719 56,719 49,391 1,250 63,672 

90 56,111 56,111 49,457 1,111 6:3,790 

100 55,61 O 55,610 49,51 O 1,000 6:3,890 

Tabela 6.14: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo da média do 

número de multiplicações por processador. 

Algoritmo 

n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 90,000 90,000 90,000 85,455 59,000 98,000 

20 95,000 95,000 95,000 86,:369 61,500 99,500 

30 96,666 96,666 96,666 86,720 62,556 ~)9,778 

40 97,500 97,500 97,500 86,905 62,375 99,875 

50 98,000 98,000 98,000 87,020 62,880 99,920 

60 98,333 98,333 98,333 87,097 6:3, 167 99,944 

70 98,571 98,571 98,571 87,15:3 62,959 99,959 

80 98,750 98,750 98,750 87,195 6:3,172 

90 98,889 98,889 98,889 87,228 6:3,:358 

100 99,000 99,000 99,000 87,255 6:3, 190 

Tabela 6.15: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo ela média do 

número de divisões por processador. 
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Tabela 6.16: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo da média do
número de raízes quadradas por processador.

95,00010

97,50020

98,33330

98,75040

99,00050

l® 99,167

MI70

Tabela 6.17: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo da média do
número de comparações por processador.

: Algoiitnlo
QR-Givens QX-Cll olesky

10 97,955 90,000
20 98,869 95,000
30 99,220 96,667
40 99,405 97,500
50 99,520 98,000
60 99,597 98,3:33
70 99,65:3 98,571
80 99,695 98,750
90 99,728 98,889
100 99,755 99,000
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Algoritmo 
n QR-Givens QR-Cholesky 

10 97,955 90,000 
20 98,869 95,000 
30 99,220 96,667 

40 99,405 97,500 

50 99,520 98,000 
60 99,597 98,3:33 

70 99,653 98,571 
80 99,695 98,750 

90 99,728 98,889 

100 99,755 99,000 

Tabela 6.16: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo da média do 

número de raízes quadradas por processador. 

Algoritmo 
n Gauss(P) 

10 95,000 
20 97,500 
30 98,33:3 
40 98,750 
50 99,000 
60 99,167 
70 99,286 
80 99,375 
90 99,444 
100 99,500 

Tabela 6.17: Tabela das porcentagens de processadores com carga abaixo da média do 

número de comparações por processador. 
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6.4 Erros

Ao executarmos as implementações dos algoritmos nos preocupamos en] obter talTll)én] os
erros na determinação das soluções. Foran} geradas illatiizes de coeficientes que estão des-
critas no apêndice B. Os três tipos de sistemas foram: Binomial, de Hilbert e Tridiagonal,
cujas soluções são velares formados de uns. A análise teóric.a dos entes destes algoritmos
pode ser obtida em l6, 17, 22, 23, 38, 48, 401.

O algoritmo QR-Givens não pede ser utilizado pala matrizes de coeficientes esparsas
uma vez que são realizadas divisões cujos quocientes são ol)tidos pela adição cle dois
elementos da matriz. Por este motivo fizemos unia pequena adaptação nos sistemas de
Hilbert para que a matriz gerada fosse triangular inferior e não triangular superior. Este
algoritmo não foi executado para matrizes tridiagonais pelo illotivo que acaban)os de
expor. Uma variação deste algoritnlo pala este tipo de nlatiizes pode sei obtido ein
Sameh e Kuck 1401.

Na tabela 6.18 apresentamos os erros utilizando sisteillas Binomiais. Estes testes
acabaram sendo muito restritos uma vez que o vetou de teinlos independentes apresenta
valores muito elevados cona o crescimento da ordem dínnati iz.

Tabela 6.18: Tabela dos erros na solução dos sistemas Binonliais pala cada um dos al-
goritmos. As posições marcadas com representam algolitmos que não apresentaram
erro para aquela ordem de matriz. As posições marcadas com # representar) erros muito
grandes (na casa das unidades).

Na execução utilizando sistemas de Hilbert obtivemos os erros mostrados na tabela 6.19

Os sistemas tridiagonais não apresentaram erros nos algoritn)os executados, à exceção
do algoritmo de Clsanky cujos erros estão descritos na tabela 6.20.

Os algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação, (l;auss-Jordan e (2R-Giveils têm o
mesmo comportamento numérico das suas correspondentes versões sequenciais, pois nas

Alggritmo

Ordem
10 20 ;30 40 50 60

Gauss           +

Gauss com pivotação : 10-* =      
Gauss-.Jordan            
QR-Givens   10-s #      
(?R-Cholesky   +        
Csanky   +        
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6.4 Erros 

Ao executarmos as implementações dos algoritmos nos preocupamos em obter também os 

erros na determinação das soluções . Foram geradas matrizes de coeficientes que estão des

critas no apêndice B. Os três tipos de sistemas foram: Binomial, de Hilbert e Tridiagonal, 

cujas soluções são vetores formados de uns. A análise teóricél dos erros destes algoritmos 

pode ser obtida em [6, 17, 22, 23, :38, 48, 49]. 

O algoritmo QR-Givens não pôde ser utilizado para matrizes de coeficientes esparsas 

uma vez que são realizadas divisões cujos quocientes são obtidos pela adição de dois 

elementos da matriz . Por este motivo fizemos uma pequena adaptação nos sistemas de 

Hilbert para que a matriz gerada fosse triangular inferior e não triangular superior. Este 

algoritmo não foi executado para matrizes tridiagonais pelo motivo que acabamos de 

expor. Uma variação deste algoritmo para este tipo de matrizes pode ser obtido em 

Sameh e Kuck [40]. 

Na tabela 6.18 apresentamos os erros utilizando sistemas Binomiais. Estes testes 

acabaram sendo muito restritos uma vez que o vetor de termos independentes apresenta 

valores muito elevados com o crescimento da ordem da matriz. 

Ordem 

Algoritmo 10 20 :30 40 50 60 

Gauss - - - - - * 
Gauss com pivotação - 10-8 * 
Gauss-Jordan - - - - - * 
QR-Givens - 10-8 * 
Q R-Cholesky - * 

Csanky 10-7 * 

Tabela 6.18: Tabela dos erros na solução dos sistemas Binomiais para cada um dos al

goritmos. As posições marcadas com - representam algoritmos que não apresentaram 

erro para aquela ordem ele matriz . As posições marcadas com * representam erros muito 

grandes (na casa das unidades). 

Na execução utilizando sistemas de Hilbert obtivemos os erros mostrados na tabela 6.19 . 

Os sistemas tridiagonais não apresentaram erros nos algoritmos executados, à exceção 

do algoritmo de Csanky cujos erros estão descritos na tabela 6.20 . 

Os algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação, Gauss-Jordan e QR-Givens têm o 

mesmo comportamento numérico das suas correspondentes versões seqüenciais, pois nas 
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Tabela 6.19: Tabela dos erros na solução dos sistemas de Hall)ert para cada um dos
algoritmos. As posições n]arcadas cona # representam erros nlliito grandes (na casa das
unidades).

Tabela 6.20: Tabela dos erros na solução dos sistemas tridiagonais pai'a o algoritnlo de
Csanky. As posições marcadas cona 'F representam) erros 111uito grandes (na c.asa das
unidades).

implementações paralelas a quantidade total de o])erações e o ti])o de operações sobre
os elementos são os mesmos dos algoritmos seqüelic.tais, a diferença está na exec.ução
simultânea de algumas tarefas.

6.5 Ganho

Tendo o número máximo de o])erações dos algoiitnlos, podemos obter o ganho. (l;on)o
vimos, o ganho (SP(n)), teoricamente, é dado pela razão entre a complexidade do melllor
algoritmo sequencial (T(n)) e a complexidade do algoritnlo paralelo. Ao trabalharmos
com os dados numéricos, optamos por utilizar T(n) = n3. Os resultados estão dis])oníveis
no gráfico da figura 6.15. Este gráfico nos dá un)a idéia n)elhor do ganho destes algoritnlos,
pois comparamos o número de operações máximo de cada un] deles com um illesnlo valor
para o caso sequencial.

Observamos que o melhor ganho é do algoritmo de Csanky, pois ele apresenta o menor
número máximo de operações. Por outro lado, o algoritmo QR-Cllolesky é o que apresenta
menor ganho, obviamente por causa do seu número nláxinlo de operações maior.

Algoritmo
Ordem

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gauss 10-õ 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4

Gauss (pivot.) 10-s 10-s 10-s 10-õ 10--' 10-4 10--' 10--4 10--4 10 '
Gauss-Jordan 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-4 10--=' 10-a 10 ' 10--4

QR-Givens 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-4 lO ;' 10--4 10--4 10--a

QR-Cholesky 10-s 10-s 10-s 10-s 10-4 10-' 10--u 10 '    
Csanky   10-2 +              

R;:::::=: O i dei) l

  20 30

Csanky   10-4 #
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Ordem 

Algoritmo 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Gauss 10-s 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 

Gauss (pivot.) 10-s 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 

Gauss-Jordan 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-4 10-3 10-4 10-4 10-4 

QR-Givens 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-4 10-:3 10-4 10-4 10-4 

Q R-Cholesky 10-s 10-s 10-s 10-s 10-4 10-4 10-3 10-4 * 
Csanky 10-s 10-2 * 

Tabela 6.19: Tabela elos erros na soluç.ão dos sistemas de Hilbert para cada um dos 

algoritmos. As posições marcadas com * representam erros muito grandes (na casa das 

unidades). 

Ordem 
Algoritmo 10 1 20 1 30 

li Csanky li 10- 10 1 10- 4 1 * li 

Tabela 6.20: Tabela dos erros na soluç.ão dos sistemas tridiagonais para o algoritmo de 

Csanky. As posições marcadas com * representam erros muito grandes (na. casa das 

unidades). 

implementações paralelas a quantidade total ele opernç.ões e o tipo de operaç.ões sobre 

os elementos são os mesmos dos algoritmos seqüenciais, a diferenç.a está na execuç.ão 

simultânea de algumas tarefas. 

6.5 Ganho 

Tendo o número máximo de operaç.ões dos algoritmos, podemos obter o ganho. Como 

vimos, o ganho ( Sp( n)), teoricamente, é dado pela razão entre a complexidade do melhor 

algoritmo seqüencial (T( n)) e a complexidade do algoritmo paralelo. Ao trabalharmos 

com os dados numéricos, optamos por utilizar T(n) = n3
• Os resultados estão disponíveis 

no gráfico da figura 6.15. Este gráfico nos dá uma idéia melhor do ganho destes algoritmos, 

pois comparamos o número de operações máximo de cada um deles com um mesmo valor 

para o caso seqüencial. 

Observamos que o melhor ganho é do algoritmo de Csanky, pois ele apresenta o menor 

número máximo de operações. Por outro lado, o algoritmo QR-Cholesky é o que apresenta 

menor ganho, obviamente por causa do seu número máximo ele operaç.ões maior. 
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C;a«ho (S,(n))
3500

Gauss
Gauss pivotação

Gauss-Jordan
QR-Givens

QR-Cholesky
Csanky

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 10 20 30 40 50 60
Ordem da matriz

70 80 90 100

Figura 6.15:
(r(n)= n')

Gráfico do ganllo dos algoritnlos en] função da ordem das matrizes
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Ordem ela matriz 

Figura 6.15: Gráfico do ganho dos algoritmos em função da ordem das matrizes 

(T(n) = n3
). 
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Obtivemos, também, o ganho (SP'(n)) através da i'azão entre o llún)ero de operações
total do algoritmo utilizando um único processador e o ilúnlero nláxinlo de operações.
Estes dados estão apresentados no gráfico da figura 6.16.

Novamente, o melhor ganho é do algoritino de Csanky, pois o número de operações
deste algoritmo utilizando um único processador é grande, e o número máximo de operações
é o menor dentre os algoritnlos estudados. Os illenores gat)hos são dos algoritnios de (-;auss
e Gauss com pivotação, pois o número de operações utilizando un] único ])rocessador é
pequeno (ver tabela C.13), mas o núlllero n)áxinlo de operações é o segundo maior.

6.6 (1;inclusão

Através dos resultados das ímplementações mostrados neste ca])ítulo, pudemos avaliar o
comportamento dos algoritinos.

Considerando o número total de operações, o algolitnlo de Csanky é o n)elllor dos
algoritmos estudados, comprovando o que já havia sido visto teoricamente. O algoritnlo
de Gauss-Jordan apresenta um desempenho nlelllor que o algoritmo de (;auss no caso
paralelo, invertendo a situação que existia no caso seqüencíal. Os algoritmos de (;auss
e QR-Givens tem um número de operações muito próximo e o algoritnlo de (;auss com
pivotai;ão apresenta um número de operações un] pouco nlaioi (ltie estes dois, por causa
da determinação do pivõ. O algoritmo (2R-Cliolesky é o que apresenta maior núillero de
operações, por causa da versão do algoritmo que utilizamos.

O número médio de operações por processador mostra a utilização dos processadores.
Neste caso acontece uma inversão nos gráficos dos algoritnlos (;auss com pivotação e
Gauss-Jordan, este passa a ser o segundo pior algoiitmo e o algoiitmo de (;auss com
pivotax;ão acompanha o crescimento dos algoritmos de (l;auss e QR-(;ivens.

As duas medições acima foram feitas pala cada operação separadamente para mostrar
a utilização dos processadores por cada uma delas.

Ao mostrarmos a utilização dos processadores, determinando as porcentagens de pro-
cessadores que não efetuaram operações e as porcentagens de piocessadoies com carga
abaixo da média de operações por processador, cliegalllos a valores abaixo de 10% para os
algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação , Gangs-Jordai} e QR-(-;ivens. QR-Cholesky
não apresentou processadores ociosos por causa da utilização total dos processadores. Os
maiores valores são obtidos no algoritnlo de Csanky. Na porcentagem de proa.essadores
com carga abaixo da média os valores aumentam. Os melhores algoritmos são os algorit-
mos QR-Givens e Gauss-Jordan. Csanky é o que apresenta os maiores valores, e os outros
três apresentam valores intermediários entre os dois primeiros e o algoritnlo de Csanky.
Estas medições também foram feitas para as operações separadas)ente, pala termos unia
noção da utilização dos processadores por cada uma delas.
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Figura 6.16: Gráfico do ganho dos algoritmos en] função da ordem das matrizes (T(n) é
o número de operações do algoritmo, utilizando un] único processador).
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Figura 6.16: Gráfico do ganho dos algoritmos em função da ordem das matrizes (T(n) é 

o número de operações do algoritmo, utilizando um único processador). 
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Na determinação dos erros, os mais significativos foram obtidos pelo algoritmo de
Csanky. Dos sistemas padrão utilizados, os sistemas de Hilbert foram os que possibili-
taram uma visualização melhor dos erros cometidos. As menores diferenças ocorrem nos
algoritmos de Gauss e Gauss com pivotação, com uma leve melllora no segundo. Os outros
algoritmos apresentaram erros entre 10-3 e 10-s. Os algoritmos (2R-Cholesl<y e Csanky
apresentaram erros muito grandes (na casa das l-nidades).

O melhor ganho, nas duas formas mostradas (S.(n) e S;(1})), foi do algoritnlo de
Csanky, por causa do número máximo de operações pequeno; no caso de SP'(n), o número
de operações do algoritmo utilizando un] processador é grande.

Com estes resultados lllostramos que realmente o melllor algoritmo é o de Csanky con-
siderando o número de operações máximo e médio por processador, mas apresenta valores
altos nas porcentagens de utilização dos processadores causados pelo número elevado de
processadores. A instabilidade numérica deste algoritnlo é muito grande. Dessa forma, a
utilização prática deste algoritmo é muito restrita e pouco conlpeilsadoia, servindo mais
como resultado teórico do que uma alternativa para a solução de sistemas lineares

Na prática, o algoritmo de Gauss com pivotação é amplamente utilizado. Nos resul-
tados pudemos observar que os erros cometidos por este algoritmos são os menores. Na
utilização dos processadores observamos que este algoritnlo mantém unia boa quantidade
de processadorestrabalhando.

Os outros algoritmos apresentam algum)as particularidades, sendo que sua utilização
é justificada quando se deseja explorar as características inerentes a cada um deles.
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Capítulo 7

Conclusões

Neste trabalho, analisamos algoiitmos paralelos diremos para a solução de sistemas line-
ares densos de ordem n. Nas fatorações LU e (2R, deteiminan)os sistemas triangulares
equivalentes ao sistema original, que são facilmente resolvidos, utilizando substituições
recorrentes. O algoritmo de Csanky obtém a inversa de unia matriz dada. A solução de
um sistema .4# :: b, utilizando a inversa da matriz ,4 dos coeficientes é dada por z = .4'ib.
A descrição do algoritmo de Sameh e Brent 1381, no livro de Lakslnnivarallan e Dllal1 1281
apresentou alguns erros de sinais nas definições das matrizes utilizadas pelo algoritmo,
que foram corrigidos.

Utilizamos a forma algebricalnente menos formal do algoritnlo da fatoração LU, o
algoritmo de Gauss. Este algoritmo, utilizando pivotação parcial, é aillplamente utilizado.
Apresentamos o algoritnao de Gauss-Jordan, que é unia variante do algoritn)o de (;auss
e que, na versão sequencial, executa mais operações que o algoritmo de (;auss, mas en]
paralelo é mais rápido.

Os algoritmos da fatoração QR são unia opção à pivotax;ão do algoritnlo de C;auss. Qa-
Givens tem uma descrição bastante simples e utiliza rotações planas pala fatorar a matriz
dos coeficientes no produto (2a. Já o algoritino QR-Cllolesky oferece un} resultado teórico
importante utilizando o método de Csanky para algumas operações, porém preferimos
utilizar, na implementação, uma versão nunlericainente n)ais estável e que envolve menos
processadores. A demonstração do algoritnao da decomposição de Cllolesky apresentava
alguns índices errados no texto original de Datta j161, que estão corrigidas no presente

O algoritmo de Csanky é o mais rápido algoritino para a inversão de matrizes co-
nhecido. Com o surgimento deste algoritnlo obtivemos a inclusão deste problema e do
problema da solução de sistemas lineares na classe de complexidade paralela NC2. O
algoritmo de Csanky apresenta apenas un] importante resultado teórico.

Com a execução das implementações dos algoritlllos observalllos que o algoritn)o de

texto
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Csanky é o algoritmo que apresenta menor número nláxitno de operações. O algoritmo de
Gauss é pior que o algoritmo de Gauss-Jordan, o inverso do que ocorre no caso sequencial.
O algoritmo QR-Givens apresenta valores muito próximos aos obtidos com o algoritmo
de Gauss e o algoritmo de Gauss com pivotação apresenta valores un] pouco maiores. Os
valores mais altos são obtidos no algoritino QR-Cholesky.

No caso do número médio de operações po; processador, os algoritmos de Gauss,
Gauss com pivotação e C2R-Givens apresentam valores bastante próximos. O algoritino
de Csanky apresenta os menores valores. O algoritmo Gauss-Jordan é o segundo pior e
C?R-Cholesky é o que apresenta os maiores valores.

A porcentagem de processadores com carga nula esteve abaixo de 1 0 pontos, chegando
a 1%, nos algoritmos de Gauss, Gauss com pivotação, Gauss-.Jordan e QR-(;ivens. O
algoritmo QR-Cholesky não apresentou processadores ociosos e o algoritnlo de Csanky
apresentou os maiores valores.

Os a]goritmos QR-Givens e Gauss-.Jordan tiveram os menores valores ])ara a porcenta-
gem de processadores abaixo da média. Os maiores valores foram obtidos cona o algoritmo
de Csanky.

Utilizamos os sistemas Binoinial, de Hilbert e Tridiagollal, descritos ilo apêndice B,
na obtenção de erros numéricos na solução. Os erros n)ais significativos foram obtidos
no algoritmo de Csanky. Os sistemas de Hilbert ofereceram uma n)elllor visualização dos
erros. Os menores erros para estes sistemas foram obtidos nos algoritmos de (;auss e
Gauss com pivotação.

O melhor ganho, apesar de não ser ótinlo, é obtido no algoritmo de (Jsanky.

Com os resultados gerados pelas implenlentações confirmainos o número de operações
mais baixo no algoritmo de Csanky. Apesar disto, os erros numéricos obtidos foram
grandes conârmando a instabilidade deste algoritnlo.

Os experimentos indicam que o algoritnlo de (;auss cona pivotação é um l)ona algoritmo
em aplicações. O algoritmo QR-Givens poderia ser uma opção. Entretanto, ao aplicar-
mos uma rotação em uma matriz, alterámos a estrutura de duas linl)as desta matriz,
enquanto na eliminação gaussiana, apenas uma linha é alterada. O algoritino de (;auss-
Jordan, apesar de apresentar menos operações, não apresenta opções para o controle de
multiplicadores muito grandes .

A compilação das implementações dos algoritn)os, utilizando o con)pilador GNU CC,
geraram programas executáveis cujos tamanhos, em bytes, estão mostrados na tabela 7.1 .

A solução de sistemas lineares utilizando algoritinos paralelos é uln problema que pode
ser amplamente estudado. A descrição e o conaportalnento dos algoritmos muda conforme
o modelo que está sendo utilizado. Em um modelo de nlenl(ária distribuída a forma de
armazenamento dos dados e a topologia escolhida influem no desenvolvimento do algo-
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Tabela 7.1 : Tabela dos tamanhos (ein bytes) dos programas executáveis dos algoritmos

ritmo e no seu desempenho. Pode-se resolver este problema iterativanlente ou alterar-se
o número de processadores, analisando o desen)penllo dos mesmos e a colllplexidade do
algoritino. Os algoritlnos da fatoração QX tanll)énl são utilizados para resolver problemas
de autovalores. Os algoritmos aqui apresentados foram estudados para matrizes densas,
variantes destes algoritmos podem ser estudados para matrizes esparsas, por exemplo,
blocadas ou tridiagonais. As idéias e algoritnlos contidos neste traball)o podem ser apro-
veitados em outros problemas de álgebra linear, em outros n)odelos e utilizando outras
quantidades de processadores.

Algoritino Tamanho
Gauss  
Gauss com pivotação 44.776
Gauss-Jordan 36.432

QR-Givens 44.950
QR-Cholesky 44.986

Csanky 69.8:38
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Tabela 7.1: Tabela dos tamanhos (em bytes) dos programas executáveis dos algoritmos 
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o número de processadores, analisando o desempenho dos mesmos e a complexidade do 
algoritmo. Os algoritmos da fatoração Q R também são utilizados para resolver problemas 
de autovalores. Os algoritmos aqui apresentados foram estudados para matrizes densas, 
variantes destes algoritmos podem ser estudados para matrizes esparsas, por exemplo, 
blocadas ou tridiagonais. As idéias e algoritmos contidos neste trabalho podem ser apro
veitados em outros problemas de álgebra linear, em outros modelos e utilizando outras 
quantidades de processadores. 





Apêndice A

PVM

Neste apêndice será mostrada uma visão geral do funcionamento da PVM e os principais
comandos para a linguagem C. Maiores detallles do funcionamento da PVM podem ser
obtidos em l31.

A.l Conceitos Básicos

A PVM (Param/eJ Virtua/ .ll/acAine) é un] pacote que permite a computação concorrente em
uma rede heterogênea de computadores paralelos ou seqiienciais, cllainados e/Cimentos de
processamento. Estes elementos de processanaento são acessados por aplicações via uma
biblioteca de rotinas de enter:face padrão. Estas rotinas permitelll a iniciação e finalização
de processos através da rede, bem como a colnunícação e a sincronização entre processos.

Os programas de aplicação são formados de com/)oilez)tes que são subtaiefas em uin
nível alto de granularidadel. Durante a execução, {7}stá7&cias múltiplas de cada compo-
nente podem ser iniciadas. A PVM é vista pelos programas de aplicação colho um recurso
geral e flexível que suporta um modelo de computação de troca de mensagens.

A PVM consiste de duas partes: un] processo daemo?} que qualquer usuário pode
instalar em uma máquina, e uma biblioteca de usuário que contém rotinas para iniciar
processos em outras máquinas, para con)unicação entre processos, e para sincronização de
processos.

O daemon, chamado pvmd, que reside em todos os computadores da fede é ])rojetado
de tal forma que qualquer usuário da rede pode instala-lo enl unia máquina. Quando uln
usuário executa uma aplicação PVM, ele executa um dos /)vnlds instalados o qual inicia
um subconjunto de pvmds instalados. Esta coleção de pvnlds enl execução definem uma

iA granularidade mede a relação entre a quantidade de dados e o número de processadores [311
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configuração PVM para aquele usuário.

Para utilizarmos a PVM devemos configurar um conjunto de máquinas. Inicialmente
deve-se criar um arquivo contendo o nome dos mestres, um por linlla. O mestre onde
será executado o pvmd deve ser o primeiro. A PVM é ativada, cona o comando pvmd
nome-arquivo. Isto fará com que um pvn)d se inicie en] cada unia das outras máquinas.

A partir disto, pode-se executar os programas PVM. Para interromper-se a PVM deve-
se matar o processo, que interrompera todos os outros pvnlds e todos os processos nesta
P v R4

A.2 Biblioteca de Comandos

A segunda parte da PVM é formada pela biblioteca de rotinas. Na tabela A.l descrevemos
as rotinas de comunicação e de {nte7:face PVM para a linguagem C.

Em uin modelo mestre/escravo o programa mestre é iniciado e aciona os programas
nos escravos, que são executados. A PVM não é restrita a este n)odeio, sendo possível
iniciar-se um processo em uma máquina a partir de un] processo PVM. No capítulo 3
utilizamos o modelo mestre/escravo. O mestre aviva enrollO pala permitir o uso da PVM
e a comunicação entre os processadores. Utiliza-se snd0 e rcv0 para passar n)ensagens
entre os processadores.

Ao âm da execução dos programas PVM, deve-se atival leave0, que permite à PVM
desconectar-se dos processos e acompanhar quais processos ainda estão sendo executados.

Na PVM, o bte#er mantém-se válido até a próxima clianlada a initsendO. Assim, a
mesma mensagem pode ser enviada várias vezes. Ao final do recebimento, o processador
está ocioso (ou bloqueado) até que chegue unia nlensagenl satisfazendo os requisitos de
chegada e esta é copiada para um buHer. O piogran)a não terminará se un} con)ando
rcv0 nunca for satisfeito com uma mensagem de chegada do tipo correio. Mais ainda,
somente a área do tipo distingue diferentes [nensagens na PVM. Un] erro con]un] é a não
utilização de tipos distintos suficientes nos comandos sndO e rcv0 para diferenciar men-
sagens diferentes nos programas. Este tipo de erro leva a un] conlportan)ento imprevisível
do algoritmo.
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configuração PVM para aquele usuário. 

Para utilizarmos a PVM devemos configurar um conjunto de máquinas. Inicialmente 
deve-se criar um arquivo contendo o nome dos mestres, um por linha. O mestre onde 

será executado o pvmd deve ser o primeiro. A PVM é ativada com o comando pvmd 
nome-arquivo. Isto fará com que um pvmd se inicie em cada uma das outras máquinas. 

A partir disto, pode-se executar os programas PVM. Para interromper-se a PVM deve
se matar o processo, que interromperá todos os outros pvmds e todos os processos nesta 
PVM. 

A.2 Biblioteca de Comandos 

A segunda parte da PVM é formada pela biblioteca de rotinas. Na tabela A.l descrevemos 
as rotinas de comunicação e de interface PVM para a linguagem C. 

Em um modelo mestre/escravo o programa mestre é iniciado e aciona os programas 
nos escravos, que são executados. A PVM não é restrita a ·este modelo, sendo possível 

iniciar-se um processo em uma máquina a partir de um processo PVM. No capítulo 3 
utilizamos o modelo mestre/escravo. O mestre ativa enroll() para permitir o uso da PVM 
e a comunicação entre os processadores. Utiliza-se snd() e rcv() para passar mensagens 
entre os processadores. 

Ao fim da execução dos programas PVM, deve-se ativar leave(), que permite à PVM 
desconectar-se dos processos e acompanhar quais processos ainda estão sendo executados. 

Na PVM, o buffer mantém-se válido até a próxima chamada a initsend(). Assim, a 
mesma mensagem pode ser enviada várias vezes. Ao final do recebimento, o processador 
está ocioso ( ou bloqueado) até que chegue uma mensagem satisfazendo os requisitos de 
chegada e esta é copiada para um buffer. O programa não terminará se um comando 

rcv() nunca for satisfeito com uma mensagem de chegada do tipo correto. Mais ainda, 

somente a área do tipo distingue diferentes mensagens na PVM. Um erro comum é a não 
utilização de tipos distintos suficientes nos comandos snd() e rcv() para diferenciar men
sagens diferentes nos programas. Este tipo de erro leva a um comportamento imprevisível 
do algoritmo. 
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Tabela A.l Rotinas eil] C da PVM

int enroll(char +component-naipe)
registra o processo na PVM e retorna o núncio da instância (20) em
caso de sucesso ou < 0 caso contrário.

int getttipo]([fipo] +z, int num)
obtém num valores do tipo lfipol das mensagens recebidas e os associa a
z. Retorna -l se o blH#er está vazio. lt;pol deve sei 7 i }t, nPoaf, íz(ZWoat,

ncplz, ndcplz, stHng, ou bates.
int initiate(char +arqu;vo-objeto, char +arq)

inicia uin novo processo e retorna o número da instânc.ia (?0) ein caso
de sucesso ou < 0 caso contrário. Se a ai'quitetura (arq) é NULL, então
a PVM escolhe uma arquitetura.

voi.d initsendo
inicíaliza o bu#br de envio.

voi.d leaveo
saída dos processos da PVM.

int put]t;po]([tipo] +ptr, int num)
insere num valores começando enl ptr no btl#br de envio. Retorna -l se
houver falha. lt;pol deve ser nilit, Ti#oat, n(ZWoat, llcpb, 7}dcpZz, string,
ou bules.

int rcv(int msgtipo)
recebe uma mensagem do ti])o especificado ou clualquer unia se
insgfipo=-1. Retorna o tipo de mensagem con'ente.

int rcvinío(int +bytes, int +msgt;po, char 'pcolliponente, i.nt +;nstánc;a)
retorna o comprimento, tipo e remetente do último rcv. Retorna -l se
rcv não foi chamado.

int snd(cear +componente, int ;nstánc;a, i.nt insgt;po)
envia mensagem do btil#br de envio para a instânc;a de componente es-
pecificada. Se ;nstânc;a=- 1, então é distribuído para todas as instâncias.
Retorna < 0 em caso de erro.
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int enroll(char *component..name) 
- registra o processo na PVM e retorna o número da instância (2:0) em 

caso de sucesso ou < O caso contrário. 
int get[tipo] ( [tipo] *X, int num) 

- obtém num valores do tipo [ tipo] das mensagens recebidas e os associa a 
x. Retorna -1 se o buffer está vazio. [tipo] deve ser nint, nfloat, ndfloat, 
ncplx, ndcplx, string, ou bytes. 

int initiate(char *arquivo_objeto, char *arq) 
- inicia um novo processo e retorna o número da instância (2:0) em caso 

de sucesso ou <Ocaso contrário. Se a arquitetura (arq) é NULL, então 
a PVM escolhe uma arquitetura. 

void initsend ( ) 
- inicializa o buffer de envio. 

void leave() 
- saída dos processos da PVM. 

int put[ tipo] ( [tipo] *ptr, int num) 
- insere num valores começando em ptr no buffer de envio. Retorna -1 se 

houver falha. [ tipo] deve ser nint, nfloat, ndfloat, ncplx, ndcplx, string, 
ou bytes. 

int rcv ( int msgtipo) 
- recebe urna mensagem do tipo especificado ou qualquer urna se 

msgtipo=- l. Retorna o tipo de mensagem corrente. 
int rcvinfo ( int *bytes, int *msgtipo, char *componente, int *instâ,ncia) 

- retorna o comprimento, tipo e remetente do último rcv. Retorna -1 se 
rcv não foi chamado. 

int snd(char *componente, int instância, int msgtipo) 
- envia mensagem do buffer de envio para a instância de componente es-

pecificada. Se instância=- l, então é distribuído para todas as instâncias. 
Retorna < O em caso de erro. 

Tabela A.1: Rotinas em C da PVM. 





Apêndice B

Sistemas Lineares para Verificação
dos Erros

Neste apêndice apresentaremos a descrição dos sistemas lineares de ordem 1} utilizados nos
testes para a determinação dos erros. Estes siste])]as tens conho solução un] vetor cujos
elementos são unitários. Cada sistema esta descrito pela sua matriz dos coeficientes .4 e
pelo vetor de termos independentes b. Estes sistemas foram obtidos ein 1421.

8 Binomial

.4 = (aij), aij =

e Hilbert

Á = («.j), i/(i +.j - 1), ó; }: l/(í +.j
lJ

1), 1 $ i$ n, l $J' $ n

e Tridiagonal

" -(«J,'.- l : ':-l& para :'':,«,
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Apêndice B 

Sistemas Lineares para Verificação 
dos Erros 

Neste apêndice apresentaremos a descrição dos sistemas lineares ele ordem n utilizados nos 
testes para a determinação dos erros. Estes sistemas tem como solução um vetor cujos 
elementos são unitários. Cada sistema esta descrito pela sua matriz elos coeficientes A e 
pelo vetor de termos independentes b. Estes sistemas foram obtidos em [42) . 

• Binomial 
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• Hilbert 

71 

A= (aij), aij = 1/(i + j - 1), b1 = L 1/(i + j - 1), 1 ~ i ~ n, l ~ j ~ n 

• Tridiagonal 
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Apêndice C

Tabelas e Gráficos

Neste apêndice apresentaremos as tabelas dos núnleios de operações n)áxin)o e médio por
processador de cada uma das operações elementares e da raiz quadrada, e a tabela do
número de operações total dos algoritinos utilizando uni único processador.

Tabela Tabela do número máximo de adições

137

n
Algoritmo

QR-Givens QR-Cllolesky Csanky
    21 33

20 20 41 49
30 30 61 53
40 40 81 68
50 50 101 73
60 60 121 73
70 70 141 88
80 80 161  
90 90 181  

100 100 201  

Apêndice C 

Tabelas e Gráficos 

Neste apêndice apresentaremos as tabelas dos números de operações máximo e médio por 

processador de cada uma das operações elementares e da raiz quadrada, e a tabela do 

número de operações total dos algoritmos utilizando um único processador. 

Algoritmo 
n QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 10 21 33 
20 20 41 49 
30 30 61 53 
40 40 81 68 
50 50 101 73 
60 60 121 7:3 
70 70 141 88 
80 80 161 
90 90 181 

100 100 201 

Tabela C. l: Tabela do número máximo de adições. 
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Tabela C.2: Tabela do núinelo nláxin)o de subtrações

Tabela C.3: Tabela do número máximo de multiplicações

  Algoritnlo
n Gauss Gauss P   Gauss-Jordan QR-(;ivens QR-CI)olesky

    18 10 9 36
20 38 38 20 19 76
30 58 58 30 29 116
40 78 78 40 39 156
50 98 98 50 49 196

60 118 118 60 59 236
70 138 138 70 69 276
80 158 158 80 79 316
90 178 178 90 89 356

100 198 198 100 99 :396

  Algoritmo
n Gauss G««(P) Gauss-Jordan QR-Givens QR-Cholesky Csanky

    18 10 19 76 9

20 38 38 20 39 156 1 1

30 58 58 30 59 236 12

40 78 78 40 79 316 13

50 98 98 50 99 396 14

60 118 118 60 119 476 14

70 138 138 70 139 556 15

80 158 158 80 159 636  
90 178 178 90 179 716  

100 198 198 100 199 796  
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Algoritmo 
n Gauss Gauss{P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky 

10 18 18 10 9 36 
20 38 38 20 19 76 
30 58 58 30 29 116 
40 78 78 40 39 156 
50 98 98 50 49 196 
60 118 118 60 59 236 
70 138 138 70 69 276 
80 158 158 80 79 316 
90 178 178 90 89 356 

100 198 198 100 99 :396 

Tabela C.2: Tabela do número máximo de subtrações. 

Algoritmo 
n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 18 18 10 19 76 9 
20 38 38 20 39 156 11 
30 58 58 30 59 236 12 
40 78 78 40 79 316 13 
50 98 98 50 99 :396 14 
60 118 118 60 119 476 14 
70 138 138 70 139 556 15 
80 158 158 80 159 636 
90 178 178 90 179 716 

100 198 198 100 199 796 

Tabela C.3: Tabela do número máximo de multiplicações. 
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Tabela Tabela do número n)áxinlo de divisões

Tabela C.5: Tabela do número máxin)o de raízes quadradas

  Algoritmo
n   Ga«ss(P) Gauss-Jordan QR-Givens QR-Cllolesky Csanky

    10 10 6 31 3

l 20 20 20 20 1 1 61 3

30 l 30 30 30 16 9] 3

40 40 40 40 21 121 3

50 50 50 50 26 151 3

60 60 60 60 31 181 3

70 70 70 70 36 211 3

80 80 80 80 41 241  
90 90 90 90 46 271  

100 100 100 51 199 301  

n
Algoritnlo

QR-Givens QX-C liolesl<y
10   l
20 10 l
30 15 l
40 20 l
50 25 l
60 30 l
70 35 l
80 40 l
90 45 l

100 50 l
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Algoritmo 
n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csauky 

10 10 10 10 6 31 3 
20 20 20 20 11 61 3 
30 30 30 30 16 91 3 
40 40 40 40 21 121 3 
50 50 50 50 26 151 3 
60 60 60 60 31 181 3 
70 70 70 70 36 211 3 
80 80 80 80 41 241 
90 90 90 90 46 271 

100 100 100 51 199 301 

Tabela C.4: Tabela do número máximo de divisões. 

Algoritmo 
n QR-Givens Q R-Cholesky 

10 5 1 
20 10 1 
30 15 1 
40 20 1 
50 25 1 
60 30 1 
70 35 1 
80 40 1 
90 45 1 

100 50 1 

Tabela C.5: Tabela do número máximo de raízes quadradas. 
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Tabela Tabela do nún)ero nláxinlo de comparações

Tabela Tabela do número médio de adições por processador en] cada algoritlno

n
Algoritmo
G-ss(P)

   
20 69

30 119
40 177
50 2;37

60 297
70 363
80 433
90 503

100 573

n
Algoritmo

(2R-Givens C2R-Cholesky Csanky
  2,352 21.000 2.259

20 4,863 41.000 2,117
30 7,367 61.000 2,008
40 9,869 81,000 2,055
50 12,371 101,000 2,084
60 14,871 121.000 2,003
70 17,371 141.000 2,088
80 19,872 161.000  
90 22.372 181.000  
100 24.873 201,000  
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Algoritmo 
n Gauss(P) 

10 25 
20 69 
30 119 
40 177 
50 237 
60 297 
70 363 
80 433 
90 503 

100 573 

Tabela C.6: Tabela do número máximo de comparações. 

Algoritmo 
n QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 2,352 21,000 2,259 
20 4,863 41,000 2,117 
30 7,367 61,000 2,008 
40 9,869 81,000 2,055 
50 12,371 101,000 2,084 
60 14,871 121,000 2,00:3 
70 17,371 141,000 2,088 
80 19,872 161,000 
90 22,372 181,000 
100 24,873 201,000 

Tabela C.7: Tabela do número médio de adições por processador em cada algoritmo. 
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Tabela C.8: Tabela do número médio de subtrações poi p]'ocessador en] cada algoritnlo

Tabela C.9: Tabela do número médio de multiplicações por processador en] cada algo-
ritmo.

  Algoritino
)   G-ss(P) Gauss-Jordan QR-(;ivens OR-Cholesky

10   3.750 4,950 0,102 6.600
20 7,125 7,125 9,975 0,11:3 13.300
30 l0,472 l0.472 14,983 0,117 19.978
40 13,813 13.813 19,988 0,119 26.650
50 17,150 17,150 24.990 0,120 33,320
60 20.486 20.486 29.992 0,121 39.989
70 23.821 23.821 34,993 0,121 46.657
80 27.156 27.156 39,994 0,122 53.325
90 30,491 30.491 44.994 0,122 59.993
100 33,825 33.825 49.995 0,12:3 66,660

  Algoritino
n   Ga««(P) Gauss-Jorda!) QR-Givens QR-Cholesky Csanky
10   3.750 4.950 4.807 29.040 2.039
20 7,125 7,125 9,975 9,839 55,773 2,012
30 l0,472 l0.472 14.983 14,851 82.460 2.007
40 13,813 13,813 19.988 19,857 109.137 2,004
50 17,150 17,150 24.990 24,860 135,810 2.003
60 20,486 20.486 29.992 29.86:3 162.480 2.002
70 23,821 23.821 34.993 34,864 189.150 2,002
80 27,156 27,156 39.994 39.866 215.819  
90 30,491 30.491 44.994 44.867 242,487  
100 33,825 33.825 49.995 49.868 269.155  
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Algoritmo 
n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky 

10 3,750 3,750 4,950 0,102 6,600 
20 7,125 7,125 9,975 0,11:3 13,300 
30 10,472 10,472 14,983 0,117 19,978 
40 13,813 13,813 19,988 0,119 26,650 
50 17,150 17,150 24,990 0,120 33,320 

60 20,486 20,486 29,992 0,121 39,989 

70 23,821 23,821 34,993 0,121 46,657 

80 27,156 27,156 39,994 0,122 53,325 

90 30,491 30,491 44,994 0,122 59,993 

100 33,825 33,825 49,995 0,123 66,660 

Tabela C.8: Tabela do número médio de subtrações por processador em cada algoritmo. 

Algoritmo 
n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 3,750 3,750 4,950 4,807 29,040 2,039 

20 7,125 7,125 9,975 9,839 55,773 2,012 

30 10,472 10,472 14,983 14,851 82,460 2,007 
40 13,813 13,813 19,988 19,857 109,137 2,004 

50 17,150 17,150 24,990 24,860 135,810 2,003 

60 20,486 20,486 29,992 29,863 162,480 2,002 

70 23,821 23,821 34,993 :34,864 189,150 2,002 

80 27,156 27,156 39,994 39,866 215,819 
90 30,491 30,491 44,994 44,867 242,487 
100 33,825 33,825 49,995 49,868 269,155 

Tabela C.9: Tabela do número médio de multiplicações por processador em cada algo

ritmo. 
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Tabela C.10: Tabela do número ]nédio de divisões por processador en] cada algoritlno

Tabela C.ll: Tabela do número médio de raízes quadradas ])OI processador em cada
algoritmo.

  Algoritmo
n Gauss G-ss(P) Gauss-Jordan QR-Givens QJ?-Clloles ky Csanky
10 0,550 0.550 0.550 0.330 7.800 0.031
20 0,525 0,525 0,525 0,351 14,400 0.008
30 0,517 0,517 0,5]7 0,359 21.044 0,003
40 0,513 0,513 0,513 0,363 27.700 0,002
50 0,510 0,510 0,510 0,365 34.360 o,001
60 0,508 0,508 0.508 0,367 41.022 o,001
70 0,507 0,507 0,507 0,368 47,690 o,001
80 0,506 0.506 0.506 0,369 54,350  
90 0,506 0,506 0.506 0,370 61,015  
100 0,505 0,505 0,505 0,370 67.680  

[ . Algoritmo
QR-Givens QR-Cliolesky

10   o.100
20 0,113 0,050
30 0,117 0,03:3
40 0,119 0,025
50 0,120 0,020
60 0,121 0,017
70 0,121 0,014
80 0,122 0,013
90 0,122 o,Oll

100 0,123 0,010
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Algoritmo 
n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 0,550 0,550 0,550 0,330 7,800 0,031 
20 0,525 0,525 0,525 0,351 14,400 0,008 
30 0,517 0,517 0,517 0,359 21,044 0,003 
40 0,513 0,513 0,513 0,363 27,700 0,002 
50 0,510 0,510 0,510 0,365 :34,360 0,001 
60 0,508 0,508 0,508 0,367 41,022 0,001 
70 0,507 0,507 0,507 0,368 47,690 0,001 
80 0,506 0,506 0,506 0,369 54,:350 
90 0,506 0,506 0,506 0,370 61,015 
100 0,505 0,505 0,505 0,370 67,680 

Tabela C.10: Tabela do número médio de divisões por processador em cada algoritmo. 

Algoritmo 
n QR-Givens Q R-Cholesky 

10 0,102 0,100 
20 0,113 0,050 
30 0,117 0,033 
40 0,119 0,025 
50 0,120 0,020 
60 0,121 0,017 
70 0,121 0,014 
80 0,122 0,013 
90 0,122 0,011 

100 0,123 0,010 

Tabela C.11: Tabela do número médio de raízes quadradas por processador em cada 
algoritmo. 
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Carga nula em % - Total

a Gauss

[] Gauss(P)

Eã Gauss+Jordan

El] QR-Givens

8ã QR-Cholesky

$$ Csanky

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura C.l: Gráfico das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando
o número total de operações realizadas poi cada algoritnlo pala cada valor de l}.

Carga abaixo da média em % Total

Bã Gauss

[] Gauss(P)

gã Gauss+Jordan

Hlã QR-Givens

gg QR-Cholesky

=

Csanky

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura C.2: Grá6co das porcentagens de processadores cona Galga abaixo da média do
total de operações por processador.
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Figura C.l: Gráfico das porcentagens de processadores totalmente ociosos considerando 
o número total de operações realizadas por cada algoritmo para cada valor de n. 
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Figura C.2: Gráfico das porcentagens de processadores com carga abaixo da média do 
total de operações por processador. 
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Tabela C. 12: Tabela do número médio de comparações por processador em cada algoritmo

Tabela C.13: Tabela do número de operações total dos algoritn]os utilizando un] único
processador.

n
l Algoritnlo

G-ss(P)
   

20 0,548
30 0,537
40 0,536
50 0,532
60 0,526
70 0,525
80 0,524
90 0,523

100 0,521

  Algoritlno
b l Gauss Ga«ss(P) Gauss-Jordan OR-Givens Q /Z-C liolesky Csanky

    841 1.045 3.340 6.444 19.650
20 5.910 6.081 8.190 25.480 49.789 318.700
30 19.315 19.721 27.435 84.420 166.034 1.617.150
40 45.020 45.761 64.780 198.160 391.179 5.115.000
50 87.025 88.201 126.225 384.700 761.224 12.492.250
60 149.330 151.041 217.770 662.040 1.312.169 25.908.900
70 235.935 238.281 345.415 1.048.180 2.080.014 48.004.950
80 350.840 353.921 515.160 1.561.120 3.100.759 81.900.400

l 90 498.045 501.961 733.005 2.218.860 4.410.404 131.195.250
100 681.550 686.401 1.004.950 3.039.400 6.044.949 199.969.500
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Algoritmo 
n Gauss(P) 

10 0,550 
20 0,548 
30 0,537 
40 0,536 
50 0,532 
60 0,526 
70 0,525 
80 0,524 
90 0,523 

100 0,521 

Tabela C.12: Tabela do número médio de comparações por processador em cada algoritmo. 

Algoritmo 
n Gauss Gauss(P) Gauss-Jordan QR-Givens Q R-Cholesky Csanky 

10 805 841 1.045 3.340 6.444 19.650 
20 5.910 6.081 8.190 25.480 49. 789 318.700 
30 19.315 19.721 27.435 84.420 166.034 1.617.150 
40 45.020 45.761 64.780 198.160 391.179 5.115.000 
50 87.025 88.201 126.225 384.700 761.224 12.492.250 
60 149.330 151.041 217.770 662.040 1.312.169 25.908.900 
70 235.935 238.281 345.415 1.048.180 2.080.014 48.004.950 
80 350.840 353.921 515.160 1.561.120 3.100.759 81.900.400 
90 498.045 501.961 733 .005 2.218.860 4.410.404 1:31.195.250 
100 681.550 686.401 1.004.950 3.039.400 6.044.949 199.969.500 

Tabela C.13: Tabela do número de operações total dos algoritmos utilizando um único 
processador. 
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