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Resumo
A imersão de uma rede de interconexão em outra é uma questão muito importante no desenvolvimento e na análise de algoritmos paralelos. Através destas
imeisões, os algoritmos originalmente desenvolvidos para uma determinada
arquitetura podem ser mapeados pala uma outra arquitetura.

Os resultadosde imersãode un] m-cubor-ária em um hipercubojá são conhecidos na literatura. Neste trabalho, apresei)teremos o método do código de
Grau de Saad e Schultz e o método do doóraíne12lo
rectzrsÍt;oproposto por Sono
e Hamdi para este tipo de imersão.

Este segundo método possui uma proprie--

dade que possibilita a identificação imediata de todos os subcubos menores de
um nl. cubo r-ária.
Nas publicações anteriores sobre o método do dobranlento iecursivo, entretanto, não há exemplos que ilustrem a aplicabilidade e utilidade desta propriedade. h'lostramos neste trabalho que o método do dobramento recursivo pode
ser útil para uma classe de problemas matriciais resolvidos com algoritmos do

tipo divisão-e-conquista.Mais especificamente,apresentaremostrês algoritmos recursivos, para os problemas de obtenção da transposta de uma matriz,
multiplicaçãode matrizes e ordenação por intercalaçãoPar-Impar, propostos
para um m-cubo r-ário que necessitem de todos os subcubos menores.

Abstract
The embedding of one interconnection network in another is an important
question in the design and analysis of parallel algorithms. Through an embedding, algorithms originally designed for a certain aichitecture can be mapped
to another architecture.
Resulta ofembedding of an r-ary m-cube indo the hypercube are already known

in the literature. In this work, we present the Grau rode method of Saad and
Schultz and the ?'ecursjt;e/o/dÍ?zgmethod proposed by Sono and Hamdi foi this
type of embedding. This second method possessesa property that enables the
immediate identification of all the sinaller subcubes of an r-ary m-cube.
In previous publication about the recursive holdingmethod, however, there are
no examples that illustrate the applicability and utility of this property. In
this work we show that the recursive holding method can be useful in a class
of problema using matrices solved by recursive divide-and-conqueralgorithms.
th/coreespecífically, we present three recursive algorithms for the problems of

matiix transpose,matriz multiplicationand Odd-Evcn mergesorting,proposedfor an r-ary m-cabe and that inquire all the smallersubcubes.

Conteúdo
] IntFOdurão
2

Redes de interconexão

4

2.1

4

Definições básicas

2.2 Exemplos de redes de interconexão

2.2.1 Hipercubos

5

2.2.2 Arvores binárias

3

5

6

2.2.3 Grades

7

2.2.4

7

Grades toroidais

2.2.5 Pirâmides

8

2.2.6 X-árvores

9

2.2.7 Malhas de árvores

l0

2.2.8 Borboletas

l0

2.2.9

ll

Ciclos conectados em cubo

Imersão de gratos

13

'l l

13

!.r B J.

n.G . ;,;.

X-r

vl

X l L l\

t&\J

3.2 Imersão em hipercubos
3.2.1 .Arvores binárias

14
14

3.2.2 Grades

15

:3.2.3 Pirâmides

15

3.2.4 X-árvores

16

11

CONTEUDO

3.3

3.4
4

3.2.5 Malhas de árvores

16

3.2.6

16

Borboletas e ciclos conectados em cubo

Imersão do m-cubo r brio no n-cubo binário

16

3.3.1

16

Nlétodo do dobramento recursivo

3.3.2 Método do código de Giay

26

Diferença entre os dois métodos

28

Utilidade do método do dobramento recursivo

30

4.1 Utilização da propriedade

30

4.1.1 Transposição de matriz

31

4.1.2

Nlultiplicação de matrizes

34

4.1.3

Ordenação por intercalação Par-Impar

38

5 Conclusão

49

A Tabelas de parâmetros

51

Bibliografia

54

(:apítulo

l

Introdução
Pesquisasem computaçã.oparalela dentro da Ciência da Computação vêm adquirindo
importância cada vez maior nestas últimas décadas. Os principais motivos pelos quais
isto esteja ocorrendo são: a dificuldade em aumentar o desempenho dos computadores
sequenciais e a disponibilidade cle microprocessadores batatas fabricados em massa, que
permite conectar um grande número destes comporlentes em um computador paralelo de
maneira económica. Assim, várias máquinas paralelas estão ganhando prestígio e vêm
sendo rlluito utilizadas atualmcnte
A computação paralela caracteriza-se pela presença de vários processadores trabalhando simultaneamente para resolver um mesmo problema. Neste trabalho, consideramos máquinas paralelas de memória distribuída. Os processadoresestão ligados entre si
segundo uma topologiaatravés de uma /ede de ;rzlercorzezão.Essa fede pode ser repre
sentada por um grato, onde os vértices são os processadores e as arestas são os canais de
comunicação. Desta forma, os processadores comunicam-se entre si através do envio de
mensagens por esses canais.

Devido às diversas tipologias existentes para interconectar os processadores, um conceito importante é o de imersão (emóeddíng) cleum grifo em outro chamado grato hospedeiro. A imersão nada nazis é do que um mapeamento um a um entre os vértices do
grato a ser imerso e os vértices do grato hospedeiro, (lue satisfaz a propriedade de (lue
dois vértices adjacentes no grato imerso estão relacionados a outros dois vértices do grato
hospedeiro que possuam algum caminho entre si. Então, supondo cinehaja um algoritmo
desenvolvido em uma determinada arquitetura e que a tipologia desta arquitetura possa
ser imersa em uma outra, um algoritmo correspondentena segundaarcluiteturapode ser
obtido sem grande esforço. Uma imersão pode ser consideradaboa, segundo a medida de

qualidadechamada(7í/aZação,
se cada par de vérticesadjacentesdo grifo a ser imersoé
levado a um par de vértices vizinhos no grato hospedeiro.
l
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O hipercubo (n-cubo binário) vem se destacando como uma das mais populares redes
de interconexãopara máquinas paralelas. Ele é utilizado nas seguintes máquinas: Intel
iPSo, :çCube e Connection N'lachine,por exemplo. Esse destaqueé devido, entre outras
razões. a seu pequeno diâmetro e grau (log n. onde n é o seu número de nós), a facilidade
de loteamento e a sua capacidade de simular eficientementeoutras arquiteturas parale
las. .Além disso, o hipercubo pode ser totalmente dividido em subcubos permitindo a
implementação

de algoritmos do tipo diz; são-e-cona?zÍsfa.

Na literatura, há uma série de resultadosconhecidossobre imersõesem algumasdas
tipologias mais comuns. Utilizando medidas de qualidade de imersão, como d;/alazão,
e=parzsãoe congesZÍonamenlo,
mostramoscomo é possívelimergir no hipercubogratos
como árvores binárias, grades, pirâmides, entre outros.

Neste trabalho, estamos interessados na imersão de um m-cubo z'-ária no hipeicubo.
Sabemos que o n-cubo binário contém (lualquei m-cubo r-ário, com o mesmo número de
nós, se r for uma potência de 2 ICha88, CC88, CC193,Lei92, SS881. Estes métodos de
imersão são baseados no código de Gray. Entretanto, utilizaremos aqui uma construção
diferente para este tipo de imersão chamada de método do (/oóramenZorecursÍoo proposto
por Sono e Hamdi IHS96, Son941. Neste caso, doóranzosrecursivanlenteo hipercubo tal
que a disposição final contém o m-cubo r-ária. Esta disposição, chamada de r(r,m),
possui a seguinte propriedade: Todos os subcubos, formados pelos nós com os mesmos
primeiros Êm bits, para l $ Ã < log r, também estão dispostos em 7n-cubos (r/2t)-ários.
O método de imersão do dobiamento recursivo possibilita a identificação imediata de todos
os subcubos menores de um m-cubo r-ário. Isto não se verifica no método do código de
Grau
Clamo nos trabalhos anteriores sobre o método do dobramento iecursivo não há exem
pios (lue ilustrem a aplicabilidade e utilidade desta propriedade, apresentaremosnesta
clisseitaçãotrês algoritmos recursivos propostos para um m.-cubo r-brio que necessitem
de todos os subcubos menores. Assim, se implementarmosestes algoritmos no hipercu-

bo utilizando a disposiçãoT(r,m) pocleniosobter de maneira fácil os endereçosdestes
subcubos através da mencionada propriedade

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira.
No capítulo 2, apresentaremos inicialmente definições básicas sobre gratos que serão
utilizadas no resto da disserta.ção. A seguir, exibiremos algumas das principais redes cle
interconexão para máquinas paralelas, acompanhadas de suas medidas de desempenho, o
diâmetro e o grau máximo.

O assunto principal do capítulo :3 é a imersão de grifos. Começamos este capítulo
apresentandoa definiçãode imersãode uma rede de interconexãoem outra e suas me
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dadas de qualidade, di/alazão, e pensão e corzgesfionamenlo.Enl seguida, mostraremos
resultados conhecidos na literatura para imersões de algumas pedesde interconexão em
um hipercubo. .Ainda nestecapítulo, descrevemosos métodosdo dobramentorecursivo
IHS96, Son941e do código de Gray, proposto por Saad e Schultz ISS881,para imersão de
um m-cubo r-ária no n-cubo. Finalizando este capítulo, apontaremos uma diferença entre
estes dois métodos.

No capítulo 4, apresentaremostrês exemplos de aplicações concretas que podem tirar

proveitoda propriedadedo clobramento
recursivo. Os exemplossão três algoritmosrecursivos, para os problemas de obtenção da transposta de uma matriz, multiplicação de
matrizes e ordenação por intercalação Par-Impar, propostos para um m-cubo r-ário que
necessitem de todos os subcubos menores.
Finalmente, no capítulo 5 faremos os comentários finais sobre a dissertação
No apêndice A, apresentaremosduas tabelas. A primeira tabela mostra algumas das
principais redes de interconexãoe seus parâmetros de desempenhoe a segunda tabela
apresenta resultados conhecidos de imersões no hipercubo.

Capítulo
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Redes de interconexão
A computação paralela caracteriza-se pela presença de vários processadorestrabalhando
simultaneamente para resolver um mesmo problema. Numa máquina paralela de memória
distribuída, os processadores estão ligados entre si segundo uma topologia através de uma
rede de ;nlerconezão. Essa rede pode ser representada por um grato, onde os vértices são
os processadores e as arestas são os canais de comunicação. Dessa forma, os processadores
comunicam-se entre si através do envio de mensagens através desses canais.
Na seção 2.1, definiremos alguns conceitos básicos sobre gratos que serão utilizados
no decorrer deste trabalho. Na seção 2.2, apresentaremos exemplos de algumas redes de
interconexãomais comuns e suas características.

2.1

Definições básicas

Esta seção é baseada no livro de Borldy e À'lurty

IBN176j

Um grifo não-orientado G' é uma tripla (L'b, EC, d,G), onde UC é o conjunto de vértices
de G, Ea é o conjunto de arestas de G' e d,c é a função de incidência que associa a cada
par de vértices um par não-ordenadode vértices de G (não necessariamentedistintos).
Se e é uma aresta do grato G e Úa(e) = (ü, u), {tz,u} C th, então dizemos que tl e u
são extremos de e e que e incide em t( (e em t,). Se u e u são extremos cle uma aresta e,
então dizemos (lue u é a(Üacenfe a u e (lue ti e I' são vértices adjacentes. Duas arestas com
um extremo em comum são chamadas adjacentes.

A ordenade um grato G' é o númerode vértices de G. O gratade um vértice ü num
grato G, gC(u), é o nomeio de arestas cine incidem em u. Um grato G é Ã-regtz/arse
4
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gG(u) = k, pala todo u C Vb
Um camÍnÀo em um grato é uma seqüência finitae não-vazia, C =(uo, ei, ui, . . . , eJ;, ux;),
cujos termos são alternadamente vértices ui e arestas ej, tal que: para todo í, l 5; i $ k, os
extremos de e{ são ui.l e of e todos os vértices são distintos. Dizemos que C' é um caminho

de uo a uk e que os vértices I'o e ok são a origem e o término de C'. respectivamente. O
inteiro À é o comprÍmenlo de C'

Sejam tl e u vértices de um giafo G. A djsfáncia cle tt a u em (7, denotadopor

distância(zl, u), é o comprimento de um caminho mais curto de u a p em G. Se não existe
um caminho de tz a u, então definimos que distância(u, u) como sendo infinito.

Um grato // é um süógra/ode um grato G, se UmÇ Uc, .'lH Ç .4C e para toda aresta
de // seus extremos em .f/ são também seus extremos em G.
Um grato G é conexose para todo par de vértices distintos tz, u em G, existe um

caminho

de zz para u.

2.2

Exemplos de redes de interconexão

E comum modelar uma rede de interconexão por meio de um grato finito dão-orientado
onde os nós representam os processadorese as arestas, os canais de comunicaçãobi
direcionais entre os mesmos.

Serão utilizadoscomo medidas de desempenhode uma rede de interconexãoo se..
diámefro e o seu grau má={.m.o.O dÍámelro é a distância máxima entre dois nós quaisquer
na rede de interconexão e o gr'azzmázímo é o número máximo de arestas que incidem
em um nó da rede de interconexão. Estes parâmetros são importantes, pois o dÍámefro
fornece um limite inferior para o tempo de comunicação entre quaisquer dois nós da rede,
enquantoo grata m(í mo de um nó da fede descreveo maior número de conexõesfeitas
simultaneamente em um único processador.
As definições das próximas seções são baseadas em IN'lS88bj

2.2.1

Hipercubos

O /zÍperczióocle dimensão n, a ser denotado por Q(n), é também conhecido como lz-cubo
binário. Esta rede pode ser representada por um grato cujos nós são rotulados por cadeias
lsfrángs) binárias de comprimento n, cujas arestas ligam dois nós com rótulos (lue diferem
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em apenas uma posição cle bit. Cada bit do rótulo colresponclea uma climensã.o
do
hipelcubo.

Veja na Figura 2.1 como podemosrepresentar um hipercubo de dimensão3
100

010

101

011

101

010

011

110

111

Figura 2.1: 3-cubos binários
Um hipercubo de dimensão n possui 2" nós n2"'i arestas, diâmetro igual a n, grau
máximo igual a rz e é n-regular.

#

Arvores binárias
A árvore ólnái';a como/eZade altura n, B(n), é o grato cujos nós são representadospor
cadeias binárias de comprimento no máximo rz e cujas arestas ligam cada cadeia i de
comprimento

i (0 $ { 5; n) com todas as cadeias

ia,

a C {0, 1}, de comprimento

; + l.

O nó e, onde e é uma cadeia vazia de comprimento0, é a raiz de B(n). Um nó .z:está
no nível i, ; ? 0, em B(n), se z é uma cadeia cle comprimentoi. Unia árvore binária
anão necessariamentecompleta) é um subgrafo conexo de Z?(n), pala algum n 2 0. .X
Figura 2.2 ilustra um exemplode árvore binária completa clealteia igual a 2.
Uma árvore binária completa de altura lz possui 2"+t
diâmetro e grau máximo igual a 3.

l nós. 2'+t

-- 2 arestas.

2rz de
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Figura 2.2:

.Arvore

binária

completa

cle altura

2

2.2.3 Grades
A grade de dimensão n ou grade n-dimensional ao x ai x . . . x a«-i, denotado por lao x
al x . . . x a«-il, onde a, é um inteiro positivo para 0 $ i< n, é um grato cujos nós são
todos n-tuplas

de inteiros não-negativos

(;o, zi, . . . ,z«-i),

onde 0 $ z{ < ai pala todo i

(0 5; i < n), e cujas arestas conectam n-tuplas que diferem em uma, e só uma, coordenada
e o valor absoluto da diferença dessas coordenadas é de uma unidade. Veja a Figura 2.3.
0

1

2

Figura 2.3: Grade

3

l3 x 41

Uma grade de dimensão n possui aoai.. . a.-l nós,(ao -- l)ai
aoai...a«-2(a.-i
- 1) arestas,(ao- l)+(al)+...+(a.-máximo igual a 2n, para af ? 3.

2.2.4

"«

+

«o(«-

-

1)

. . . «.

+

1) de diâmetro e grau

Grades toroidais

A grade Zoroida/ de dimensão n, 7'jao x ai x . . . x a..il,

de inteiros não-negativos (:o,:i,.

dois nós z e z' são adjacentesse
:01

. .,z.-l),

.'l , . . . , Zt)

é um grifo cujos nós são Tz-duplas

onde 0 $ ;í < ai para todo { (0 $ í < nl, e

' ' . ) ;n--l

)

l;o, :l, . . . , 3{:L Imod ai,.. . , ;.-i),

2 Redes de ;ntercoilexão

Figura 2.4: 3-cubo4-ária
para todo { 10 5; i < n)

O n-cubo r-ária é uma grade toroidal com n dimensões e r nós em cada dimensão. O
número de nós iV, dimensão n e o parâmetro r estão relacionados pela equação
N = r" ou ]z = log, ]V

Nas dimensões

menores,

usaremos

também

i,.j, . . . no lugar de zo, zi, . . .. No 2-cubo

r-brio, por exemplo,o nó (i,.j) é adjacenteaos nós (i,.j :L l mod r) e (i:L l mod r,.j).
Como exemplo, a Figura 2.4 ilustra um 3-cubo 4-ário.

Uma grade toroidal de dimensão n possui aoai . . . a..i

nós, (anal . . .a.-i)n

arestas

[!!J2iL]
+ r 2 ] + . . . + f!!!!:t.=1]
dediâmetro
e graumáximo
igua]a 2n,paraai? 3.

2.2.5 Pirântides
A párámÍdede altura n, P(n), é um grifo cujos nós são representadospor três inteiros
não negativos(i,z,g), onde 0 $ i$ rz e l$ z,y 5; 2', e cujas arestas ligam um nó(i,r,y)
com os nós C {(i + l,u,u)lu C {2=,2z -- 1} e t; C {2y,2y -- 11} e com todos vértices
({,a,ó), tal que(=,y) e(a,b) são adjacentesna malha l2' x 2'l para todo í(0 $ i $ n) e
todo

#,y

(l $ 3,y

$ 2:).

A Figura

2.5 ilustra

uma

pirâmide

Uma pirâmidecle altura n possui 4(4"+1 -- 1) nós, 4"+'
diâmetro e grau máximo igual a 9, para zz 2 3 ILVV001.

de altura

2.

2"+2 arestas, 2n -- l de

2 Redes de interconexão

Figura 2.5: Pirâmide de altura 2

2.2.6 X.-árvores
A .V-árt;ore de altura n, X(n), é um grato cujos nós são representados por cadeias binárias

de comprimento no máximo n e cada aresta liga uma cadeia z de comprimentoi a uma
cadeia

za,

a C {0,1},

de comprimento

i + 1, e quando

ó nár o(=)

< 2i -- 1, i é li-

gado com sücessol'(z), onde a função Z,inárÍo(a) calcula o inteiro z representadoem
notação binária e stzcess07(a')
denota a única cadeia binária de comprimentoi tal que
b traria (sucessor (=))= binário-+ \ .

Informalmente, X-árvore é uma árvore binária completa com arestas adicionais ligando
nós consecutivos que estão em um mesmo nível. Veja um exemplo de uma rede X-árvore
de altura igual a 2 na Figura 2.6.

o0

01

10

11

Figura 2.6: R.ecleX-álvote de altura 2

Uma X-árvore de altura il possui2"+i

l nós e 2"+2 --lz

4 arestas. O seu diâmetro

2 Redes de íllterconexão
é igual a 2n

2.2.7
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l e o seu grau máximo é igual a 5, para rz ? 3

Malhas de árvores

A «za/Aa de ardores de dimensão n, MT(n), é o grato cujos nós são pares (=, y), onde = e y
são cadeias binárias de comprimento no máximo n, com pelo menos uma das coordenadas

com o comprimentoexatamenten e cujas giestas ligam (#, g/)com (za, y), quando l#l < n,
ou ligam (z,y) com (=,ya), quando IWI< n, onde lsl é o comprimento da cadeia binária
s e a C {0, 1}. A Figura 2.7 ilustra uma malha de árvores cledimensão 2.

Figura 2.7: À/falha de árvores cle dimensão 2

Uma ma//zade ardores de dimensão n é construída a partir de uma grade 2" x 2".
adicionando alguns nós e arestas a fim de que sejam formadas árvores binárias em cada
linha e em cada coluna da grade ILei921.
Urna malha de árvores cle dimensão n possui 2"+'(2"+' -- 2''' -- 1) nós, 2'+2(2" -- 1)
arestas, diâmetro igual a 4n e grau máximo igual a 3, para lz ? 2.

2.2.8 Borboletas
A óoróo/efa(óz'lfe/Wy) de dimensão n, l?F'(n), é um grato cujos nós são pares (to, i), onde
ié o nível ou dimensãodo nó (0 $ i < n) e to é um número binário de comprimento rz
que corresponde à linha em (lue o nó está posicionado.

2 Redes de ;llterconexão
Dois nós, (w,í) e (w'. i'), estão ligados por uma aresta se, e só se, í' = í + l mod n e
1. to e zo' são idênticos (aresta direta), ou

2. w e tt;' diferem exatamente no(i+

l)-ésimo bit(aresta transversal)

Veja na Figura 2.8 uma borboleta de dimensão 3
ooo

001

010

011

100

101

110

111

Figura 2.8: Borboleta de dimensão3
Uma borboleta de dimensão n, n Z 2. possui rz2" nós, n2"+t arestas, diâmetro igual a
n + l?J, grau máximo igual a 4 e é 4-regular, pala rz 2 2.

2.2.9

Ciclos conectados eni cubo

A estrutura de cíc/os cancelados em czzóode dimensão n, C'C'C'(n), é construída a partir
de um hipercubo de dimensão lz, onde cada nó clo hipercubo é substituído por um ciclo
de lz nós no C'C'C'(n). A aresta de dimensão í que incide em algum nó no hipercubo está
conectada ao {-ésimo nó clo ciclo correspondente no C'C'C'(n).
Cada nó no C'C'C'(rzl é representado por um par (to, i), onde í (l $ i $ n) é a posição
do nó dentro do ciclo e to é uma cadeia binária cle comprimento n que representa o rótulo
do nó clohipeicubo que coriespoiide ao ciclo.
Dois nós, (tu, i) e (to', ;'), estão ligados por uma aresta se, e só se

1. tu

.t.o'e i -- i'

:LI mod n (aresta

de ciclo),

ou

Red es de iní;erconexão
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e to difere de tu' precisamente no í-ésimo bit (atesta clo hipercubo).
Veja na Figura 2.9 unia estrutura de ciclos conectados em cubos de dimensão 3
f)nn

nnl

nln

nll

lnn

ini

iin

iii

Figura 2.9: Ciclos conectados em cubos cle dimensão 3.

Um C'C'C'(n) possuin2" nós, 3n2"'t arestas, grau máximoigual a 3 e é 3-regular. O
diâmetro de um C'C'(:(n) é igual a 6, se n = 3, senão 2n + l71 -- 2, se n ? 4 IFnL971.

Capítulo 3
Imersão de gratos
A imersãode uma rede de interconexãoem outra é uma (questãomuito importante no

desenvolvimerLtoe na análise de algoritmos paralelos. Através destas imersões, algoritmos
originalmentedesenvolvidospara uma determinada arquitetura podem ser mapeados para
uma outra ar(luitetura.

Na seção 3.1, definiremoso que é uma imersão de gratose as suas medidasde qua-

lidades, dã/afação, expansão e congesZiorzamenZo.Na seção :3.2, apresentaremos alguns
resultados já conhecidos sobre imersões de algumas redes de interconexão em seu hipercubo ótimo. Na seção 3.3, apresentaremosdois métodos de imersãode um m-cubo r-brio

no hipercubo, o método do dobramentoiecursivo IHS96, Son941e o métododo código
de Giay ISSS81. Finalizando, na seção :3.4, apontaremos uma diferençaentre estes dois
métodos.

3.1

Definição

Considere lml grato finito não-orientado denoininaclo gzzesl, G' = (yG, EG), e um grifo

anito não-orientadoàosl, # = (UH, EH), onde V e E são os respectivosconjuntosclenós
e arestas do grato.

Uma ímers(io < a,y > de G em H é um mapeamentoa um-para-umdos nós de G

aos nós de H

t,'c--!b l,'H,
juntamente cona um mapeamento ? das arestas cle (.; a caminhos de /7
Ea --!e-+Cu .
13

14

3 Imersão de grados
sendo C'X conjunto de caminhos cle # tal que se e
caminho de H com extremos a(u) e c-(u).

lu, «), e C EC, e«tão ?(.)

é «m

A qualidade de uma imersão < a,g > pode ser dada pela sua d /afação, expansãoe

congeszion mento jl'iGGl<i941.

A dí/afegão é a distância máxima no grato H entre as imagens de nós adjacentes de

G Em outras palavras,

dilatação = max(,,deE. {distância(a(a), c-(g/))},
onde distância (a, b) denota o comprimento de um caminho mais curto em # entre os nós
a e b. Ela representa o custo (te comunicação após a imersão.
A expansãoé a razão entre o número de nós de H e o número de nós de G
exparlsão

= 11#ÍI

Intuitivamente, ela mede a utilização do processador
O congesf orzamer?Zode uma aresta e' C EH é dado por le C EC
corzgeslÍorzamenlo
da imersão < a, p > é definido como:
congestionamento

e' está no caminho ?(e)

max.,CE.{je c Ec: .' está no c«minha g(e)l}

O congestionamentocaracteriza o tráfego que flui através das arestas de EH

3.2

Imersão em hipercubos

O /zípercuóo(n-cubo binário) é uma das mais versáteis e eficientesredes de interconexão
para computação paralela. Uma das grandes razões para a popularidade clo hipercubo é a

sua capacidade de simulameficientemente muitas arquiteturas paralelas. Apresentaremos
a seguir alguns iesultaclosde imersões de algumas redes de interconexãono seu hipercubo
ótimo. O hipercubo ótimo para um grato G é o menor hipercubo que possui pelo menos
o mesmo número de nós (lue G.

3.2.1

P

Arvores binárias

A á.rvorebinária completaB(n), que possui 2"+t -- l nós, pode ser imersa no seu hipercubo ótimo Q(n + l), (lue possui 2"+' nós, com dilatação 2. De fato, B(n) pode ser
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imersaem Q(n + 1), de maneira que exatamente uma de suas arestas corresponderá a um
caminho cle distância 2 no hipercubo e as demais arestas ligação os nós correspondentes
com distância l IBCLR86, B185, Hav84, Neb741.
Não é possível realizar a imersão de uma árvore binária completa B(n) em seu hipercubo ótimo Q(n + 1) com dilatação igual a 1, pois B(n) não é um subgrafo de C?(n + l),
para todo n > 1 INIS88al.
Imeisões de árvores binárias arbitrárias em hipercubos com dilatação pequena também
têm sido estudadas. Monien e Sudborough IN'lS88aldescreveram uma técnica que permite a imersão de árvores binárias arbitrárias em seus respectivos hipercubosótimos cona
dilatação 5 e expansão l.

3.2.2 Grades
Uma grade de dimensão n, jai x a2 x
ótimo se, e só se, [logail

[BS86, CC88].

+ floga21 +

x a«l, é um subgrafo conexo do seu hipercubo

+ flor««]

Ioga-+log.:+ ... +log««]

Todas as grades de dimensão 2 podem ser imersas em seus respectivos hipercubos
ótimos com dilatação 2 ICha881. Em ICiC931, Chan e Chín descrevem um algoritmo que,
dado a dimensão da grade, permite (lue cada nó do hipercubo determine em tempo constante que nó da grade que ele irá simular.

3.2.3 Pirâmides
.A pirâmide P(n), para todo n > 0, pode ser imensa em seu hipercubo ótimo Q(2n+ 1) com
dilatação 2 e congestionamento 2 IÀ/ILSSSI. A imersão é descrita recursivamente IN'lS88bl.
4s pirâmides P(1), P(2) e P(:31 possuem graus máximos 5, 7 e 9, respectivamente,
enquanto que seus hipercubos ótimos, Q(3), Q(5) e Q(7), possuem graus máximos iguais

a :3. .5e 7, respectivamente.Portanto, o congestionamento2 é necessáriopala qualquer
imersão destas pirâmides em seus hipercubos ótinlos. .Ainda não se sabe se é possível
realizar imersõesde P(7z) em Q(2lz+l), para lz > 3, com dilatação 2 e congestionamento l.
No entanto, clualquer imersão de uma pirâmide em seu hipercubo ótimo deve possuir
dilatação pelo menos 2, pois as pirâmides possuem ciclos de tamanho ímpar ILW901.
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3.2.4 X-árvores
A imersão de uma X-árvore .X'(n) em seu hipercubo ótimo Q(n + 1), pala todo n > 0,
pode ser feita com dilatação 2 e congestionamento2. A técnica de imersão é descrita
recursivamente IMS88bl.

3.2.5

Malhas de árvores

A imersão de uma malha de árvores M7'(n) em um hipercubo Q(2n + 2) com dilatação 2
é facilmente descrita utilizando uma imersão com dilatação 2 de uma árvore binária completa .B(n) no hipercubo (2(n + 1) e observando que a A/T(n) é um produto de duas destas
arvoi'es.

3.2.6

Borboletas e ciclos conectados em cubo

A borboleta Z?F(n) e a estrutura cleciclos conectados em cubo C'C'C'(n) podem ser imersas
com dilatação l + (n mod 2) em seus hipercubos ótimos Q(n + [logTzl), isto é, BF'(n) e
C'C'C(n) são subgrafos de Q(n + flognl) quando as suas dimensões forem par ICHR901.

3.3

Imersão do m-cubo r-brio no n-cubo binário

Nesta seção, serão descritos o método do Doó-ramenío Rec?zrs;l'o IHS96, Son941e o método

do C(íd go de (.?rayISSõ81para imersãoclom-cubo r-brio no /z-cubobinário.

3.3.1

Método do dobramento recursivo

Consideremoscomo grifo G o m-cubo r-ário e como grato # o n-cubo binário de igual
número N cle nós. Suporemos ainda que z' é uma potência de 2. I' = 2', com inteiro s > 1.
Temos
N =2n

n = sm ou

lz =

17z logo

Vamos mostrar uma imersão do grato G em .f/ com dilatação l Como os dois grifos
têm igual número cle nós, temos obviamente expansão igual a l.
Consicleiemosos nós do grato H, ou seja, do rz-cubobinário

0, 1,2, . . . , 2' - 1

3 Imersão de gratos
em sua representação binária

oo:..oo,,oo...01,

...

n

,11...10,11...

11

Vamos dispor essesnós numa matriz m-dimensionalI' x r x .. x r. denotado por
T(r, m). Os elementosde T(r, m) são números binários de m logo bits cada.
Sem perda de generalidade, vamos considerei a seguir o caso m = 2. O caso geral
gei será
tratado em seguida

Caso 7n= 2
Os nós do grato H. 7z-cubobinário, são dispostos numa matriz quadiaclar x I' denotado

por

/'

rk,D-«:J-

Zoo

l *l'
\ f,-l,o

onde 0 $i,.j

< r, r = 2'/2

ecada

foi

...

Ío,,-i

\

'l' I'' ':':-'
Z,-i,i

...

Z,-i,,-t

,/

fij é um númerobínárioden

= 21og7' bits.

Para a imersão de G em H usaremos o seguinte mapeamento a:

nó (!,.j) de G --=} nó tij de H.
Vamos mostrar que, com a definição de 7'(7',2) a ser dada, a imersão dada pelo mapeamento a acima tem dilatação l.

Notação 3.3.1 0e«.temo. p., 007'(',2) = (t:j) .«d. t;j = 00f.j, fst. é, 00 s.g«{d"
do; óÍls 'z' t.j. E«, o"*", /,«/"««, oor(«,i) ? « «.«f,í; r(,,2) .«jo. ./em.«f« .,'',
precedidos por 00.

00T(z 2)

Dolo,,--

\

00t,.t,,-i

,/

l

i,o

...

,4««/og««..«/',
/.«.« Olr(«, 2), 107'(,',2). 11r(«,2).
Os óils que p7'acedem T(r,2) são dÍZos óÍfs concatenados .z T(r,2).

]8
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Notação 3.3.2 Sda
foo

r(,, 2)

toi

fO.r-

l

fio

Cr-l

t,-t,o fr-l.l

'..,-,...-(
.1,
)
foJ

': - ( f;.

t;:

Usarevnos Q seguinte notação

+r(-, 2) = r(,, 2)

'+rk,q - (.,--

.

«

)

*,',,:,
-(';i'
)
4- r(,,

21

Na Notação 3.3.2, a seta vertical indica o sentido de crescimento (de cima para baixo
ou de baixo para cima) do índice { de fij. A seta horizontal indica o sentido de crescimento
(da esquerda para direita ou da direita para a esquerda) do índice .j de tíj.

Definição 3.3.1 Manos de#nÍr 7'(r,2) por meio da sega nle recorrência

r(2, 2)

r(,, 2)

?s?i) ,

l ?s{;ii::i ii 4r($, 2

oi 4-r(S, 2

r > 2
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Observemosna definição acima o seguinte. Tomando como sentido rzorma/de crescimento dos índices como -b(isto é, índice í de cima pala baixo e índice .j da esquerda para
a direita), podemosnotar que cada bit concatenadocorrespondea uma dimensão,com 0
indicando o sentido considerado rzorma/ e l o sentido inverso.

Teorema 3.3.1 Seja G o g-cwóor-ária, com r = 2' e seja .f/ o n-cuboóinárÍo, com
n = 21ogr.

Com a De$nÍção

3.3./ de 7'(r,2)

e rasando o rnapeam.enfo

nó (i,j) de G --=+ nó tij de H,
teremos alma i-versão de G em H de ditat.ação 1, ou seja, nós adjacentes de G, u e u, são
«.«p«d« « «ó; «Ü«««f« de H, a(u) . a(u).

Prova
Por indução sobre r

Para r = 2,

?:?!)

'':,:,-lí:= í::

Os paresde elementosde T(2,2), na horizontale na vertical,são adjacentespois

diferem de um bit.

Vamos supor válido o teorema para o caso l; Vamos mostrar que o teorema vale para

r(,, 2).

Pela hipótesede indução,temosem T($, 2) ou -br(Í, 2),
lij e fiJ:i «.a {,j são adjacentese
Zi.ie Zi,jJ:i ..a : são adjacentes.

Isso tambémvale para 4r($,2), +T($,2) e 4-r(Í,2), uma vez que a inversãodas
linhas ou colunas não altera as características de adjacência.

Assim, cada um dos +T(ã,2),

( k )-ano.

4 r($,2),+r($,2)

e q-7'($,2) forma um 2-cubo

Consideremos
r(«, 2)

oo -br(},2) oi +-r(},2) À
io '»z'($,21 1i +-r(Í,2) /
r primeiro
\. terceiro

quadrante
quadrante

segundo quadrante
quatro quadrante

\
./
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Figura 3.1: Disposição do 6-cubo binário por T(8, 2)

Cada um dos quadrantes constitui um subcubo, cujos nós possuemos mesmos2 bits
iniciais. Conforme visto, essessubcubos formam 2-cubos (8)-brios. Basta mostrar, portanto, que os quatro quadrantes estão ligados pelas suas bordas (inclusive as bordas loroidaás
entre os lados superior e inferior e entre as extremidades esquerda e direita).
Clonsideremosa última linha cloprimeiro quadrante e a primeira linha do terceiro quadrante. Os elementos correspondentes destas duas linhas diferem apenas no seu primeiro
bit, uma vez que a última linha cle +T(ã, 2) é idêntica a primeira linha de :l:>r($, 2), por

definição. Assim, eles estão interligados. Do mesmomodo, a última linha do segundo

quadrante e a primeira linha do quanto quadrante diferem apenas no segundo bit e estão
interligadas. .\nalogamente, mostramos a interligação das outras bordas.

n
Temos assim um método de arranjar os nós de um n-cubo binário de modo blueeles
formam um 2-cubo r-brio. .\ Figura 3.1 é obtida diretanaenteda definiçãode T(r,2)
e é instrutivo observa-lacom cuidado. Esta figura mostra r(8,2). No centro de cada
quadrante, representamosos 2 primeiros bits dos elementospertencentesao quadrante.
Cada quadrante, poi sua vez, é dividido em quatro quadrantes, cujos centros contêm os
2 bits seguintes dos elementos a eles pertencentes e assim sucessivamente.

2]
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Figura 3.2: Disposição dos nós do 6-cubo binário por T(8,2)

[ [ =[ [
[ [ [ [ [ [ [
[ [ [ L= [ H
n= L H n

r r
nnF nnr
r nnn= r n

nn = = = n H
Figura

2-cubo 8-ái'io
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Na Figura :3.2, mostramosa disposição dos nós do 6-cubo binário segundo T(8,2)

Obviamente, ele contém o 2-cubo 8-ário, Figura 3.3.

Claso m = 3
O que foi visto pode ser generalizadopara o m-cubo r-ário, com qualquer m > 2. E
instrutivo estudar o caso m = 3, que ainda pode ser ilustrado de maneira adequada.
Consideremos um n-cubo binário e um :3-cubor-ária, r = 2', com lz = 3 1ogr. Analogamente ao caso anterior, temos a definição de 7'(r, 3), conforme a Figura 3.4. T(r, 3) =(1ijk)

é uma matriz 3-dimensional
r x r x r de númerosbináriosde :31ogr bits.

T(r, 3) é obtido a partir de duas cópias de T(r, 2), uma das (duaisprecedidade 0 e a
outra de 1. .4 dimensão adicional é representada por uma seta adicional, denotado por
,'a ou e''', que representa o sentido cle crescimento do novo índice É de tíjk, conforme o bit
concatenado.

Caso geral m qualquer
Agora, podemosdar a definiçãogeral de T(r, m). Para ajudar a sua compreensão,o leitor
poderá decorrer aos casos mais simples de m = 2 e m = 3.

T(2,m) é uma matriz 7}?-dimensional com tamanho 2 ao longode cada dimensão,

denotado por (f«,..,-.,....

), onde um elemento geral l.....

,.....

é definido como:

== eO) el9 ' . . 9 em--l

com cada eí igual a 0 ou l
T(r, m) = (f«,..,...,.... ) é uma matriz m-dimensional com tamanho r ao longo de cada
dimensão, onde cada eí está entre 0 e r -- l.

Dada certa matriz 7' = (f.,..,...,....),
denotemos por Td''d-....,dm-' uma nova matriz
derivada de T: onde alguns dos índices ao longo de cleterminaclas dimensões estão invertidos. Quando di é 0, não há in\:ersão a longo da dimensão i. Quando (/i é 1, há então uma
inversão ao longo da dimensão ;. N,leis especificamente, podemos definir o seguinte:

To-o«.«o- 7'

Tdo,.--,d.-i,l,di+i,.-.dm-l.
a matriz obtidaa partir de 7'do.'-.di-l,o,d.+i,...,d"-i
depoisda in-

versão dos índices ao longo da dimensão í.
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100

101

lll

r(2, 3)
010

011

000
J#T({ , a)

001

110

#T({ , 3)

#

r(,, 3)

r({.3)

Figura

Definição cle T(r, l?t) para caso m=3
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Relembrando o caso m

por Tt'o.

2. Com esta notação 4 T pode ser denotado por To'i e -»7'

Conforme visto anteriomente, dada T = (t.,..,...,....
), dodi d..: T denota uma nova
matriz com bits dodi . . . d..i concatenadosaos elementosde T
dod- . . .d«--7'

(dod:

d«-:f",'., ,....)

Apoia, estamos pronto para definir T(r, zn)
Primeiro, vamos paiticionar T(r, m) =(f«,..,...,....)
em submatrizes Ta.,a.,...,a... , onde
cada di é 0 ou 1. Cada submatriz corresponde a uma partição cle T(r, m.) e os índices di
indicam a faixa de ei, como segue:
df

dí

para i - 0, 1,

,m

0 corresponde à faixa (0 $ ei < ;)

l corresponde
à faixa(: $ ef < r))

l

Cada submatriz será definida pela concatenação dos bits dod:
r'''

,'"-'(Í,

d...i ao elementos
de

m), como seg«e:

Ta.,ú.....ú...

= dod. . . . d«..r'''-«'"-'

(;, m),

para todo (/i = 0, 1.

Teorenaa 3.3.2 Sela G üm r71-ctlóo r-ária, com r = 2' e sela H ?zm n-cilóo óÍn(irão, com
«
log,. c.«. r(,,«-) ««.,z,«ü" "«o «.{"''" . «««'í' ' "''«p""''.«'' '-'
nÓ (eo,ei

, e«--)

d. G -q «ó t....

,e.... de H.

teremos lemaimersão de G em H de dilatação 1, com dós adjclcentes,ILe u, de G mareados
«os «ós «Ü«c.«l« d. H, a(«) . o(«).
Prova:

A prova é similar ao teorema 3.3.1, por indução em r

Para r

2, r(2, m)

(f...:

.. ), onde cada

=
com cada ei igual a 0 ou l

Os paresde elementosde r(2, m)

elemento

eO, el9 ' . . 9 em--l
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t''eO,el ,...9eiÜI mod 2,...,em--l

são obviamente adjacentes, uma vez que eles dífelem em exatamente um bit

Vamos supor que o teoremaé válido para T(}, m ) Mostraremos que ele vale também

pa-' r(,, m).

Consideremos os pares elementoscle rl}, m)

r''''

''(:

, ,n) ,

+

t'eo,el ,...8efÜI mod {!'''9em--l

pala algum í (0 $ í < m). Pela hipóteseda indução, estes elementossão adjacentes
Isto é verdade também pai'a todos Tdo'.-.,d---, com di = 0, 1, visto que a mera invei'são
dos índices não altera a propriedade de adjacência. Todos da forma 7'a',-.,am--formam
então m-cubos (i)-árias.
Consideremos T(7', m) definida em termos de submatrizes de acordo com a seção anterior. Cada uma das subnlatrizes, definida como TÚ',--,a"-'(5,m), forma um nz-cubo
( Í)-ário. Consideremos quais(querduas submatrizes da forma
7''',...,a..-,',''+-

,...,'"-'(

:,

«.)

'

r''' ,'..-.','.--' ,...'"-:( Í , m).
Os elementosda primeira submatriz da forma
feoP.-.,ei -- l, { -- l ,ei+l ,..«em--l

são idênticos aos elementos correspondentes da segunda matriz da forma
ZI

eO ,...9ei-- l IOlei+ l ,...tem--l

por causa cla inversão dos índices na posição ;. Devido aos })its concatenados a estas sub

matrizes(respectivamente (/o,...,dí-i,0,(/l+t,...,d«-t
e (/o,....dí-t,l,di+t,...,d..t)
estes elementos corresponder)tessão adjacentes, pois eles diferem en] exatamente lim bit
Provanlos então que o teorema é válido pala 7'(r, m)
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Pelo que foi visto temos imediatamente o seguinte corolário
Corolário

3.3.1 Se os ,zós de lz«zn-ctlóo óinár o estão dispo.eloscon.»r«ze T(r, m), enfio

todos os sttbcabos,

.formados

pelos nós com os mesmos

estão dispost.os em m-cubos Çrj2k )-árias.

3.3.2

primeiros

km bits, para 1- $ k < \og r,

Método do código de Gray

Inicialmente, definiremos o que é o código de Giay e uma maneira que ele pode sel gelado
O código cle Gray n-bit é representado por uma seqiiência de todos os números binários

de n bits, tal que quaisquerdois números sucessivosdiferemem somenteuma posição cle
bit ISS8SI.

O códigode Gray pode ser gerado de diversas maneiras, mas o melhormétodo é o do

código de Gray refletido, que pode ser descrito do seguinte modo.

Vamos iniciar com uma sequência de dois números de um bit, 0 e 1, a qual corresponde
ao código de Gray l-bit. Para construirmos o código de Gray 2-bit, tomamos a mesma
sequência e colocamos um bit 0 no início de cada ntímero, então consideramos a seqüência
inicial na ordem reverso e acrescentamosum bit l no início de cada numero. Assim. temos
a sequencia:
G',

00, 01, 11, 10}

Repetimos o processo pala construir o código de Gray 3-bit, tomando a sequência
acima e inserindo o bit 0 no início de cada número, e tomando a seclüênciareverso correspondente e inserindo o bit l no início de cada número.

G,

{ooo, 001, O11, 010, 110, 111,101, 100}

Definindo (-7f como sendo a se(liiência ieversa cle Gi e 0Gi(ou. IGí) a seqiiência obtida
pela inserção do bit 0 (resp., o bit 1) no início de cada ntímeroda sequênciaGi, então o
código de Gray lz-bit pode ser gerado pela seguinte recursão:

G'«

06'«--, 1Gt...}
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O códigode Gray permiteo mapeamentode gradesde d-dimensão,lai x a2 x . . . x a:fl,
em um n-cubo binário,

onde n = floKat]

+ floga2]

+ . . . + [logaal.

Podemos

obserx:ar

queo m-cubo r-ária é um caso particular de uma família de grade de dimensãod descrita
anteriormente

Vamos considerar uma grade l8 x 41, isto é, d = 2, n = [log81 + [log41 = 3 + 2 = 5.
Um rótulo .4 de um nó qualquer do 5-cubo pode ser considerado como se consistisse de
duas partes: seus 3 primeiros bits e seus 2 últimos bits, podemosescrevê-loda seguinte
forma:
'4 :: óib2ó3cic2,

onde bi e cj são bits 0 ou l
Escolhendo o código de Giay 3-bit pa.ia a direção =z:e o código cle Gray 2-bit pala
direção y, ao ponto (zf, y.f) da grade é atribuído o nó óib2b3cic2,onde bió2b3é o código de
Gray 3-bit para #{ e cic2 é o código de Gray 2-bit para yj. O mapeamentoestá ilustrado
na Figura :3.5.onde o número binário do nó de qualquer ponto da grade é obtido pela
concatenaçãoda coordenada binária z com a coordenada binária #.

ooo 001 011 010 110 111 101

100

Figura 3.5: códigoplay 2-D para uma grade l8 x 41.
Uma subsecltiênciacleum código de Giay é chamada de seqiiênciade Gray, podemos
notar que qualquer coluna de pontos da grade forma uma seqtiêiiciade Gray, assim como
qualquer linha de pontos cla grade. Portanto, chamaremos o código gerado acima como
código de Grau, 2-D.
Generalizando, uma grade de dimensão d, lai x a2 x . . . x adl, pode ser imersa em um
n-cubo

binário.

onde

n =

flogall

+ [loga21

+ .. . + f]ogaa].

A numeração

dos nós da

grade é unia numeração qualquer, tal (lue sua restrição para cada i-ésima variável sqa
uma se(lÍiênciade Gray.
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Diferença entre os dois métodos

O método do dobramento recursivo possui uma característica importante em relação ao
métodode código de Gray:

Após aplicar o método do dobramentoiecursivo, todos os subcubosformados pelos nós quando os primeiros km bits são mantidos constantes, para
l 5; É < logr, também estão dispostos em m-cubos (r/2t)-ários.

Vamos ilustrar isso através do caso da imersão do 2-cubo8-ário no hipercubo. 0

mapeamento -r(8, 2) arranja os nós como se segue:
oooooo
oo0010
001010
001000
101000
101010
100010
100000

ooo001
oo0011
001011
001001
101001
101011
100011
100001

o00101
o00111
001111
001101
101101
101111
100111

100101

o00100
o00110
001110
001100
101100
101110
100110
100100

010100
010110
011110
011100
111100
1111 lO
110110
110100

010101
010111
011111
011101
111101

lll ll l
110111
110101

010001
010011
011011
011001
111001
111011
110011
110001

010000
010010
011010
011000
111000
111010
110010
110000

Vamos fixar os primeiros dois bits (k = 1), por exemplo em 01. Então os nós resultantes
que iniciam com 01 estão arranjados como um 2-cubo 4-ária, correspondenteao quadrante
superior direito cla figura acima, conforme ilustrado abaixo:
010100
010110

011110
011100

010101
010111
011111
011101

010001
010011
011011
011001

010000
010010
011010
011000

Se fixarmos agora os primeiros quatro bits (k = 2), digamos em 0101, então de novo os
nós resultantes que iniciam com 0101 estão arranjados como um 2-cubo 2-ário (binário),
conforme a figura seguinte:

010100 010101
010110 010111

Agora, vamos mostrar blueo método de código cleGiay não possui esta propriedade
Para o caso do 2-cubo 8-ário, o método de código de Giay arranja os nós clo hipercubo
como se segue (em que os primeiros 3 bits cle cada nó constituem-se numa sequência de

Gray, assim como os últimos 3 bits).
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001
011

010
110
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101

100
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000

001

011

oooooo
001000
011000
010000
110000
111000
101000
100000

010

110

11 1

101

100

ooo001
001001
011001
010001
110001
111001
101001
100001

oo0011
001011
011011
010011
110011
111011
101011
100011

oo0010
001010
011010
010010
110010
111010
101010
100010

o00110
001110

o00111
001111
011111
010111
110111

o00101
001101
011101
010101
110101
111101
101101
100101

o00100
001100

011110
010110
110110
111110
101110
100110

l l l l ll
101111
100111

011100
010100
110100
111100
101100
100100

Vamos agora fixar os dois primeiros bits, digamos em 01 conforme feito antes Note-se
que isso gera o seguinte.

011000 011001 011011 011010 0
010000 010001 010011 010010 010110 010111 010101 010100
Não se obtém portanto um subcubo menor listo é, um 2-cubo 4-ária como antes)
Caso fixarmos os primeiros quatro bits, digamos em 0101 como antes, obteríamos

010110 010111 010101 010100

Capítulo 4
Utilidade do método do dobramento
recursivo
e

A imersão de uma rede de interconexãoem uma outra é muito importante no projeto e
análise de algoritmos. Através de uma imersão, algoritmos projetaclos originalmente para
uma arquitetura podem ser diretamente mapeados para outra arcluitetura.

O método de imersão do dobramento recursivo possibilita a identificação imediata de
todos os subcubos menores de um m-cubo r-brio. Assim, este método pode ser muito útil
para implementar algoritmos propostos para um m-cubo r-brio que necessitem de todos
os subcubos menores.
Trabalhos anteriores preocuparam-seem apontei a propriedade sem, no entanto, apresentei exemploscine ilustrem a aplicabilidade e utilidade desta propriedade. Neste tra-

balho, apresentamostrês algoritmos recursivos propostospala um m-cubo r-brio que

necessitam de todos os subcubos menores. Assim, se implementarmos estes algoritmos no
hipercubo utilizando a disposição 7'(r, m), podemos obter de maneira fácil os endereços
destes subcubos através da mencionada propiieclade.
Na seção 4.1, apresentaremos

os algoritmos

recuisivos

de /ra?zs/)os ção de matriz,

rntz/-

[ip/ícação de maZrÍ:es e arde/loção por in]erca/anão Par-/rapar. Estes algoritmos roíam
projetados pala um m-cubo r-ário e apresentam a característica citada acima.

4.1

Utilização da propriedade

O objetivo deste trabalho é mostrar (lue a propriedade apontada acima pode ser útil para
utilização de algoritmos do tipo dÍoísão-e-conqttislaprojetados para um m-cubo r-ária no
:30
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hipercubo através da técnica de imersão do clobramentorecuisivo

Clonsidereum algoritmo recursivo para uma determinada aplicação projetado para
um m-cubo r-ária e que necessitede todos os subcubos menores. Na implementaçãodo
algoritmo precisamos identificar de maneira fácil todos os subcubos menores. O método
do dobramento iecursivo permite a obtenção imediata dos endereços desses subcubos
menores conforme visto anteriormente

Mostraremos nesta seção que o método do dobramento recursivo pode ser útil para
classe de problemas matriciais do tipo diujsão-e-conqülsfa. Para ilustram isso, utilizaremos
três algoritmos recursivos:
8 Transposição de Matriz

e N'multiplicação
de Matrizes e
B Ordenação por Intercalação Par-Impar

4.1.1

'lYansposição de matriz

A transposta

de uma matriz

Á = (afj),

n x n, é uma matriz

.47' = (a?l)

de mesmo

tamanho, tal que al" = aji, para 0 $ i,.7 < n, isto é, as linhas de .4r são as colunasde Á.
No processode transposição de matriz, todos elementosabaixo da diagonal principal são
deslocados para posições simétricas (em relação à diagonal principal) acima da diagonal
principal e vice-versa.
Seja Á uma matriz quadrada n x n

«-ll::=:i:::l,
onde .4í,j são submatrizes t x $. Podemos calcular a transposta da matriz ,4 trocando
inicialmente os elementos correspondentes das submatrizes Áo,i e Ái,o entre si, conforme a
Figura 4.1, c então transpondo recursivamentee em paraleloos elementosdentro de cada
submatriz .Aí.j. Este algoritmo foi baseado no texto de l<umar et al. jl<GGl<94j.

Supomosque a matriz Á esteja armazenadaem uma grade in x nl, ou seja, 2-cubo

n-brio, de modo que cada processador aimazene um único elemento da matriz. Supomos
que n é uma potênciade 2.
Baseado rla descrição acima, temos um algoritmo recursivo chamado 'l.Yansposta
(Algoritmo 4.1.1) que, dados uma matriz Á, a ordem n desta matriz e a coordenada (a, y)
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Figura 4.1: Áo,i {--->Ái,o
clo elementoque se encontra no canto superior esquerdo (veja a Figura 4.2), obtemos
a matriz transposta de ,4, .4r. Assim, a primeira chamada deste algoritmo deve ser o
seguinte: 'l.Yansposta(.4, n, 0, 01.

(r,y)

Figura 4.2: Entrada do Algoritmo 4.1.1
Algoritmo

4.1.1

ErzZrada

e zzmamülriz Á,
e a ordem de Á, n

e

b a coo-rdenadü do canto s\tperiot esquerdo da mcttri.

Sctída:

.4 /naZrí=Iransposlade .{, .4r
'lYansposta(J

begin

, n, = ,y )

if ?z # l then

begin

4, (z,y),'
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'no'a(Á, {, «, y + t, ' + t, g);
parbegin

b'ansposta(Á,

{,

i,

y);

'nansposta(Á,{, i, Z/+ t);
'l.»ansposta(Á,t, 3 + f, y);
parend

end

end

'nansposta(Á,{, z + t, g/+ ?)

Os comandos (separados por ;) colocados entre parbegin e parend são executados
em paralelo.
O algoritmo 'lFansposta, por sua vez, faz a chamada do procedimento 'l'roca, Algoritmo 4.1.2. Este procedimento executa a troca tios elementos da submatriz do segundo
quadrante (quadrante superior direito) pelos do terceiro quadrante (quadrante inferior
esquerdo), Figura 4.1. Como entrada deste procedimento temos a matriz ,4. a ordem m
das submatrizes em questão, as coordenadas do canto superior esquerdo do segundo e do
terceiro quadrantes, respectivamente (seg,, seg,) e (terc,, te7'c,). Veja Figura 4.3.

Figura 4.3: Entrada do Algoritmo 4.1.2
Algoritmo

4.1.2

e a malrÍz

E7zfrada

.4

b Q ordem das subtnatrizes em q\tostão,m
b

a coordenada (lo caítto superior esq\tet'do da submatri= que se er\cona.ra ita seg\ut(to
luüdlante,

seg,

e sega e

4
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B Q coordenada do canto superior esquerdo do terceiro q\tadl'ctnLe,
terá, e tercu;
Saída: A troca entre os atem,entescorrespondentes do segundo e terceiro qxüdrantes

'moca(,4, m , seg,

parbegin

, sega , terc.

. t erc. )

doall seg, 5; í < m + seg,
doall seg. $ .j < m + seg,

mover o dado de P..j, m linhas para b,i-

m colunas para esquerda (.j -- m)

({ + m) e

endoall
endoall:
doall fere, $ i < m + le7'c,

doall fere, $ .j < m + fere.
mover o dado de P,,j, m linhas para cima (i -- m) e

parend

m colunaspara direita (.j + m)
endoall
endoall

Usamos doall para indicar laços sem dependência entre iterações permitindo a exe.
cução de todas as iterações em paralelo.

O movimentodos dados nos dois doa/rs acima deve ser feito de modo síncrono
O algoritmo de transposição recursivo pala uma matriz 8 x 8 está ilustrado na Fiou
ra 4.4

4.1.2

Multiplicação de matrizes

Dadas duas matrizes quadradas Á e B de ordem n, onde .4 = (aij) e B = (bij), para
0 $ {,J

< n,

deseja-se

cij = EE;d aÍk x Z'tj.

calcular

a matriz

produto

C' =

,4 x 1?, onde

C' =

(c{.i),

Sejam .4, B e C' matrizes quadradas cte ordem n x n, com n potência de 2

'- l:i::=:1::l,«- líi::=z:::
l,.- ls::=
onde Ái,j, Bi,j, Cf,j são subnlatrizes { x l}

tal que

4
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(0,0)

(0,1)

(0,2)

(0.3)

t0,4)

(o,s)

(o,õ)

(o,z)

li,o)

(çi')

(i,2)

(i,3)

(1,4)

(1,5)

(1,6)

(1,7)

(2,0)

; (2,1)

(2,2)

(2,3)

(2,4)

(2,5)

(2,6) . (2,7)

(2,0):

(2,1)

(3,0) ! (3,1)

(3,2)

(3,3)

l3,4)

(3,5)

(3,6) 1 (3,7)

(3,0)

(3,1)

(4,0)

: (4,1)

(4,2)

(4.3)

(4,4)

(4,5)

(4,6)

(5,0)

(5,1)

(5,2)

(5,3)

IS,4)

(s,s)

(5,6) ; (s,r)

l6,0)

(6,i)

(6,2)

(6,3)

(6,4)

(6,s)

l.6;õ)

(6,7)

(2,4)1

(2,5)

(7,0)

(7,1)

(7,2)

(7,3)

(7,4)

(7,5)

(7,6)

(7,7)

(3,4)

(3,5)

: (4,7)

(,)
(o,o) .(o,l)

(2.0)

o,'J

p,'6

t0,2) .,(0,3)

(2,2)

,(2,1)

.,(2.3)

(5,1)

=

t0,4) ,(0,5)

l2,4) ,(2,5)

(4,4)

.,( 4,5)

u,g

P,;

H.4'i

(5,5)

(1,5)

l0.6) ,(0,7)

o,'$

,(2,7)

'i=

l4,6)

(0.3)

(i,2)

l (i,3)

::;.....
=:

l4,2)

(4,3)

IS,2)t (s,3)

::::..;
::::
:::;...-':
:
=:::.-..
'::
'::::';
::: = .::::..;
:::
(0,6)

(0,7)

l4,õ)

(4.7)

(i,6) l (i,7)

(5,6)l

(5,r)

.,(6,1)

(o,o)

li,o)

l2,0)

(3,0)

(4,0)

IS,o)

lõ,o)

lr,ol

(7,1)

to,t)

( 1,1)

(2,1)

(3,1)

(4,1)

(5,1)

l6,1)

(7,1)

(0,2)

li,2)

l2,2)

l3,2)

(1,2)

(6,2)

lr,2)

(0,3)

li,3)

l2,3)

(3,3)

(4,3)

l5,3)

l6,3)

lr,3)

(6,4). .,(6.5)

t0,4)

(1,4)

l2,4)

(3,4)

(4,4)

(5,4)

lõ,4)

lr,4)

(7,q'

(0,5)

ll,s) l2,s)

l3,s)

(4,5)

(5,5)

(6,5)

lr,s)

(0,6)

ll,õ)

l2,6)

(3,6)

(4,6)

l5,6)

lõ,6)

Cr,6)

(0,7)

(1,7)

l2,7)

l3,r)

(4,7)

IS,7)

lõ,7)

lr,z)

P,'$

(4,2) .,(4,3)

p,ã

(1,3)

(0,2)

jb)

(4,0) .,(4,1)
(5,0)

35

(5,3)

,(4,7)

.,(6,3)

p,ã

(6,6)

(7,3)

(7,5)

,(6,7)

P,n p,'J H,n P,q F,a
(.)

Figura 4.4: Transposição de uma matriz 8 x 8

(d)
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Queremos multiplicar as matrizes Á e B e o resultado desta operação sqa armazenado

na matriz C', isto é, C' = ,+ x B. Assim, temos que:
C'o,o

0o.i
C'i,o

C't.:

,4o,oBo,o
+ Áo,iBi,o,
Áo,oBo,t + .4o,iBi,i,
,4i,oZ?o,o
+ Ái,iBt,o,
Ái,oBo,i + ÁI.iBi,i-

Considere que as matrizes Á e Z? estão arranjadas em uma grade P = in x nl, como
mostra a Figura 4.5.
Inicialmente, suponhamos blue cada processador pi,j cle P armazene os elementosaf,j
e bi,j, 0 $ i,.j

< n.

,'io ,oBo ,o

Áo,iBo,l

Ái,oBi,o

4i,iBi,i

Figura 4.5: Disposição das matrizes Á e É? na grade
Podemos descrever o algoritmo de multiplicação de matrizes nos seguintes passos
ISan921. Primeiramente, trocamos as submatrizes Bo.i e BI,o de lugar, conforme a Figura 4.6. Bo,i, isto é, os elementosda matriz B que se encontram na submatriz do quadrante superior direito, desliza para o canto inferior direito, enquanto Bt,o, elementosde B
que estão no quadrante inferior esquerdo, desliza para o canto superior esquerdo. Então,
Bo,t desliza para o quadrante inferior esquerdo, enquanto Bi,o desliza para o quadrante
superior direito. Para executarmos este passo é necessárioa utilização de iegistradores
extras

No próximo passo, aplica.mos o algoritmo de multiplicação de matrizes simultanea-

mente entre as submatrizes de .4 e B que se encontram armazenadas em cada um dos
quadrantes.
A seguir, devemos transferir e somar os resultados obtidos no passo anterior, cle acordo

com a Figura 4.7, a fim de calcular Co.o e C't,t.

4
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,4o.oZ?o.o

Áo,tBt,o

Ái.oZ?o,i

,4i.iBi,i

Figura 4.6: Bo,i H Bi.o
(Jo,o
,4o,oBo,o

4o,i Bt ,o

,'li,oBo,i

4t,iBt.l

Figura 4.7: Cálculo de Oo,o e C't.i

No passo da Figura 4.8, devemosfazer a troca entre as submatrizesBo.oe Bo.i concorrentementeà troca de Bi,i e Bi,o. E assim, calculamossimultaneamente
os produtos
de cada submatriz de .4 e B contidas no mesmocluadrante,aplicandorecursivamenteo
algotitmo de multiplicação cle matrizes.

C'o,o

LJ LJ

Áo.oBo,i

,'lo,iBt,i
C't,i

.4 t,oBo ,o

,4t.iBi,o

Figura4.8: Bo.oH Bo,ie Bi,t H Bi,o
Finalmente, transferimos e somamos os resultados obtidos no passo anterior, de acordo

com a Figura 4.9, pala calcularCo,i e C'i,o.

Para que as submatrizes A e B fiquem em suas posiçõesoriginais, basta fazer alguns

4
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C'o,o

Co,:

,4o,oBo,i

4o,iZ?t.i

C'i,o

C't,i

Á i,oBo ,o

4t,iBi.o

Figura 4.9: Cálculo de Co,i e C'i,o
roteamentos

4.1.3

Ordenação por intercalação Par-limpar

Este algoritmo de ordenação por intercalação Par-Impar em grades quadradas foi proposto
por Ullman IUl1831.Inicialmente, apresentaremoso algoritmo de ordenação Par-lmpai
para listas linearespropost.opor Batcher.

Algoritmo de ordenação por intercalação Par-Impar
Originalmente, este algoritmo foi descrito como uma rede de comparadores de tamanho
O(n log' n) pala ordenar 1?elementosem tempo O(logon) IBat68, 1':nu731.Entretanto, o
algoritmo também pode ser usado como um procedimento de ordenação em uma máquina
paralela. Neste caso, haverá, em geral, menos processadoresque o número de elementos
na entrada.
Uma ordenação por intercalação (merye) é baseada na seguinte idéia: particionamos

uma lista de 2n elementosem duas sublistas de comprimenton, ordenamo-lasrecursivamente e então inteicalamos estas listas já ordenadas.
Consideremos duas listas ordenadas de n números (n é uma potência de 2), .4
ai,...,a.
e Z? : ói,...,ó.. af $ af+i e bi $ ói+i para todo l 5; í < rz. Queremosintercalar estes númerosem uma lista ordenada 1, de tamanho2n. Um naodopala fazer
isto é utilizando um algoritmo recursivo chamado Par-Impar.

Se n = 1, entãobasta colocarai e bi em ordemcrescente.Para intercalar..l e B.
primeiro particionamo-las eill sublistas com os elementos(lue ocupam as posições ímpares
e pares, isto é:

4
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'4ímpar

(ZI ) (Z3)

. . . 9 (Zn--

'4par
Bpar

l

bi, b3,.. . , ó,. .

Bímpar
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(Z2} (Z4} . . . } (IZn

b2, b4, . . . , (&,}

Observe que estas sublistas também estão ordenadas, uma vez que A e Z? estavam

ordenadas.

A seguir, intelcalamos recursivamente.-limpar com Z?ímpar a fim de formar uma lista
ordenada C' e ,4pai com Z?par para formar uma outra lista ordenada Z). A primeira vista,
parece que a formação de C' e D não traz algum progresso desde que temos ainda que
intercala-las para obter L. Entretanto, a tarefa de intercalar C e D é muito mais fácil que
a tarefa de intercalar

.4 e B.

Particularmente,

C' = c., . . . , c. e Z) = di, . . . , d. podem ser

intercaladasda seguintemaneira. Primeiro construímos:
L' = ct,dt,c.z,da.

,c.,d.

então comparamos cada ci com di.t, i ? 2 e trocamo-los se eles estiverem fora de ordem
A lista resultante

está ordenada.

Isto pode ser formalizado

no seguinte

lema IUl1831.

Lema 4.1.1 C'olzsacre queÁ : ai,...,a. e Z? : bi,...,ó. são /{slasorderzadas.
C'
CI,...,Cn
e a /{sfa ordenada oóf da da ;lzZerca/anão de .Azmpar : al,a3,...,an.l
com
3ímpar

:

: bt,ba,...

,b.-\

e D

l d\....

.d.

é a lista

ordenadÚobtida

da intercatação

de

/4p(zr (12)(z4) )an c077z E?P(Zr : ó2)Z)4l'--)Z)n /ÇTZfaO OS rZtZ77ZeTOS al)...,an)Z)l)...)Z)n
poder"tser encontra,dos e-m \Lmaseq'Üênci.aoi'aCHada,pelos seguintes passos:

1. Embarall\a'rC : cl.
g

, c. coralD '. (l\.

,d« pai'a obter L' l cx,d\,ca,da,

c.,d.

Campa-rar cada ci com di-t e troca-tos entre si, se eles estiverem fora de ordem, isto
é, se di.i

> cf.

Prova
Para simplificar,supomosbluetodos os elementossão distintos. Certamente.se o
algoritmo funciona (quandoos elementossão distintos, funcionará quando eles nào forem.
Nlostraremos que cada c. pertence, ou imediatamente antes, ou imediatamente depois
de d«-t na seqüência ordenada. Sem perda de generalidade, vamos considerar que c.
pertence à lista .4, c. = a2f+i, e entre cl, . . . . c,..i há exatameilte k elementos pertencentes
à lista ,É?, que devem

ser bt, ó3, . . . , ó2k-i-

4
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+.i+l

a2Í+l

Figura 4.10: Intercalação de ímpares e pares

Vamos supor que na lista intercalada c. = a2i+i está entre di+j e di+j+l, conforme
Figura 4.10. Então entre os primeiros (i+ .j) d's deve haver exatamenteí a's, denotados
por a2) a4, . . . } a2{, porque eles são exatamente os a's pares que precedem a2i+i

Devemos deduzir qual o valor de .j, isto é, (quantosó's pares precedem a2{+i. Certamente a2i+i sucede pelo menos k -- l b's pares, decotados por ó21ó4,. . . , b2t.2, uma vez que
a2í+i sucede b2x;.i, o (dualpor sua vez sucede estes b's. Contudo, a2i+l não pode suceder
mais que k 6's pares, porque a2f+i precede b2x:+l,o qual precede todos os ó's pares exceto

02) 049 ' . . ) 02k.

Assim,J é ou É -- l ou A, visto que m = {+k+

1, agorasabemosque c. = a2{+ideve

ficar ou entre d«-2 e d«-i (se .j = Ê -- 1) ou entre d«-i e d« (se .j = k).
decidir onde c« deve ficar, precisamos somente compara-lo com d..i.

Assim, para

0
Exemplo

4.1.1

; C'onsjder'e as senti files /estas orderzadas

A : 1 5 16 23
B : 2 3 4 6
Vamosparticionar est.aslistas em sublistas ímparese pares, e intercalado-!as,apta
cardo o algoz'itmoPcLr-imparrecursiuamente.
4Ú"P«'

BÚ"P'"

1 16
2 4

4
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.ll:::l:': - -,' ":.
«

5 23
3 6

'4par'

:l1:,:1;.' - ,''":,
«

C)atendoassim as listas C e D. Agorct, embüralhümos estas tisl,as e temos

Z' = 1 3 2 5 4 6 16 23
Finalmente, trocamos as posições pares caIR o seu próximo ímpar se eles estiverem

fora de ordem. Este passo cotrespor\de
ao passo 2 do Lema 4.l.t.

L - 1 2 3 4 5 6 16 23
Ordenação por intercalação Par-Impar numa grade quadrada
Nesta seção, mostraremos como implementar o algoritmo de ordenação por intercalação
Par-Impar de n números em uma grade V/ã x V/ã.
Dizemos que a grade «ã x vã está ordenada quando os y'ii menoreselementosaparecem ordenados na primeira linha, os próximos v/ã menores elementos estão na segunda
linha e assim por diante.
O algoritmo recursivo de ordenaçag está.ilustrado na Figura 4.11. A grade é dividida em (lustro

quadrantes

menores

(]g

x ]g),

os quais

simultaneamente, como indicado na Figura 4.11(a).

são ordenados

recursivamente

e

r\ssim,os cloigquadrantesda esquerdasão intercaladospor uma implementação
cla

intercalação Par-Impar; ao mesmo tempo, os dois quadrantes da direita são intercalados

4
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(b)
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(.)

Figura 4.11: Algoritmo de ordenaçãorecursiva
da mesma maneira, o resultado está ilustrado na Figura 4.11(b). Finalmente, os dois
ietângulos são intercalados de modo similar.
O passoda intercalaçãoPar-Impar recursivo está ilustrado na Figura 4.12. Para partir

da Figura 4.12(a) para Figura 4.12(b), separamosos elementosdas posiçõesparesdos

das posiçõesímpares das listas .4 e B, movendo os elementosdas posiçõesímpares para
esquerda, enquanto os pares para direita.

O passo da Figura 4.12(b) para Figura 4.12(c) é direto. Bímpar, o quadrante inferior

esquerdo na Figura 4.12(b), desliza para o canto superior esquerdo, enquanto Á..,, o quadrante superior direito, desliza para o canto inferior direito. Naturalmente, são utilizados
registradores extras para executar estes movimentos. Então, a lista Bímna. se move para
o quadrante superior direito, enquanto Ápar desliza pala o quadrante inferior esquerdo.

4
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A

''limpa

4par

'4ímpa

B

Bímpa

Bpar

Ápar

(-)

Bímpa

Bpar

(.)

(b)
C

D

(d)

(.)

Figura 4.12: Algoritmo de intercalação Par-Impar
A transformação claFigura 4.12(c) para Figura 4.12(d) envolvea aplicaçãosimultânea

do algoritmoPar-Imparpara intercalarÁímpar com Bímpar e '4par com Z?par Então
para atingir o passo da Figura 4.12(e), as listas resultantesdo passo anterior, C' e Z)

do Lema 4.1.1, são embaialhadas. Se a altura do retângulo C'D é igual a 2m, então a
í-ésima linha de C' é movida i -- l linhas pala baixo e a i-ésimalinha de Z) é movida
para cima m + 1 -- i linhas. Então as ;-ésimas linhas das duas sublistas, as quais estão
fisicamente locaclas na mesma linha de processadores, são embaralhaclase distribuídas na
linha 2í -- l e na linha 2{. E então comparamos cada cf com d{ i, se estiverem fora de
ordem trocamo-los de lugar.

4
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Exemplo 4.1.2 ; Cores der'e a segzé nfe grade. vamos arderá-ta tttilizartdoo algoritmo
de ordenação Par-Impar para grades.
5

2

4

16 7

12

14

15 3

6

13

8

ll

10

9

Iniciülmertte, dividimos Q grade em quatro quadrantes e ordenámos estes recursiua
mente e monco rrentemertte.

5 12

=
Então ucLmos intercalar,

16

7

15

3

8

10

utilizando o algoritmo Pat-Impar,

1

EJ
11

4

9

os dois quadrantes da es

querelae os dois da direita cancorrentemente,passoÇa)dü $glra 4.il.

T

L

4 Ut;.l;Jade do método do dobrameilto recuos;v0
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Agora, seta.íamosos elementosdas posiçõespares dos das empa-res
e e=ecztamosQ
passo (t)h --+ Çc) (ta $g\tra 4.t2 do algoritmo de intercatação Pat-Impar.

J
'lo passo

seguinte,

intetcalarmos

os elementos

ímpares,

F
(AÍmpar

+"--+ BÍmpat),

elementospares, (Arar Ç--'} Bpar), passo Figura 4.12(c) ---} Figura 4.í2(.a).

=
Obtemos assim as li.sins C e D, Figurct 4.lo-Çd]

C

=

D

C

r

e os
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Blmbaralhamos os elementos das lista C com os da lista D e então cornpal'amos os

elementos
ci com os di-t, se elesestiveremfora de ordem, trocamo-tos
de lugar, Figura .Í.]2(e).

25 38 114 69

2

/
/
7
/
3

lo

is 7 i6iolli3ii i4i2
Agora e:cecztamos o passo Çb] da Figura, 4.li

5

4

/
9
/
15 1} ll
13
/
8

6

16 ll 12

14

do atgoritmo de ordenctção recursiua,

Intercalámos os dois retârlgutosutilizando o ülgoritmo de intercalação Par-Impar.
4

2

3

5

7

6

9

8

10

ll

12

15 16 l 13
2

4

3

7

6

9

8 1 io l ii l i2
15 l 16 l 13 l 14

14

mpar l par

'mpail par
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3

5

6

8

11

'r
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ímpar l ímpar l par

par

9

lO 12

15 13 16 14

l

2

3

4

5

6

7

9

8

ll

lO

12

13 15 14

3

5

7

810
13

14

16

9

' 4
6
11

12

8 --''To

ll

12

1516

13 --''l4

15

16

4
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Obtemos jinatlnente a grade com os elementos ordenados

Notamos que os algoritmos recuisivos apresentados neste capítulo utilizam uma grade
e todas as suas subgrades. Se mapearmos esta grade em um hipercubo utilizando o método
clo dobiamento recursivo, podemos identificar facilmente as suas subgraclesem cada passo

da recursão. .assim, obtemos sem grande esforço os algoritmos correspondentespara o
hipercubo.

Capítulo 5
Conclusão
A imersão de uma rede de interconexão em uma outra é uma questão muito importante
no projeto e análise de algoritmos. Através de uma imersão, algoritmos projetados originalmente pala uma arquitetura podem ser diretamente mapeados para outra arquitetura.
Iniciamos este trabalho apresentando algumas redes de interconexão mais populares,
como árvores binárias, grades, pirâmides, borboletas, entre outras. Em seguida, exibimos
os resultados já conhecidos das imersões destas redes em seus respectivos hipercubos
ótimos.

Neste trabalho, descrevemosdois métodos que permitem a imersão de um m-cubo
r-ário em um hipercubo de mesmo número de nós com dilatação 1, o método do dobramento iecursivo IHS06, Son941 e o do código de Gray ISS881.

O método do dobramento recursivo possui uma propriedade adicional não encontra-

da no métodoclocódigode Gray. A disposiçãodos nós de um hipercubodada por
T(r,m), conforme a seção 3.3.1, possui uma propriedade desejável expressa pelo Corolário 3.3.1: Todos os subcubos, formados pelos nós com os mesmos primeiros km bits,
pala l $ k < logo, também estão dispostos em m-cubos

(r/2t)-árias.

Este método possi-

bilita a identificação imediata de todos os subcubos menores de um m-cubo r-ário mapeado
no hipercubo.

O principal objetivo de nossa dissertação foi a apresentação de aplicações concretas (lue
podem tirar vantagem da propriedade citada acima, pois nas publicações anteriores sobre o
método do dobramento recuisivo não há exemplos que ilustrem a aplicabilidade e utilidade

desta propriedade. À'mostramos
neste trabalho (lue o método do clobramentorecursivo
pode ser útil para uma classe de problemas matriciais resolvidos com algoritmos do tipo
ditJisão-e-conquista. N'lais especificamente, apresentamos três algoritmos recursivos, para
49
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os problemasde obtençãoda transpostade uma matriz, multiplicaçãode matrizese

ordenação por intercalação Par-Impar, propostos para um nz-cubo r-ária que necessitem
de todos os subcubos menores. Estes algoritmos recursivos foram projetados para uma
grade (2-cubo r-ária) que utilizam todas as suas subgrades. Usando a disposição r(r,2)
fazemos uma imersão da grade no hipercubo. O método de imersão do dobramento
recursivo permite identificar todas as subgrades de maneira imediata. Assim, obtemos
facilmente o correspondente algoritmo para o hipercubo.
Devemos observar que não estamos sugerindo que estes algoritmos para os problemas específicos sejam bons a.lgoritmos para hipercubos, pois sabemos que existem outros
melhores. Entretanto, um dos objetivos cla imersão de outras redes de interconexãono

hipercuboé o de permitira utilizaçãode algoritmosoriginalmente
desenvolvidos
para
estas redes no hipercubo. Isto geralmente implica numa subutilização do hipercubo. Ten-

do isto em mente, as aplicaçõesapresentadasnesta dissertação ilustram tão somentea

aplicabilidade da propriedade clo método do dobramento recursivo no aproveitamento de
algoritmos propostos para grades no hipercubo.

Apêndice A
'll'abelas de parâmetros
Neste apêndice,apresentamosduas tabelas. .A primeira tabela mostra algumasdas principais redes de interconexãoe seus parâmetros de desempenhoe a segunda apresenta
resultados conhecidos de imersões no hipercubo.
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N

fY"\

Xi

cl)

cq

AI

AI

c\l

AI

: ' ã ãã ããã"
;lc'

+

1

*:l li: :;
n

H

/..\

P4

+
E

d

'':

..,+4

'=:

j

rR

õ

0

0

l $g 1i
CU

13
C)

Tabela A.l: Exemplos de redes de interconexão e seus parâmetros de desempenho
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Redes de
Interconexão

Hipercubo
Otimo

Arvore Binária

Q(n + l)

Grade

Q( [log «o] + . . .

+ []og ««--])

Grade Bidimensional

Q(llog «oJ + llog «:J + i)

Pirâmide

Q(2n + l)

X-Arvore

Q(n + l)

Malha de árvores

Q(2n + 2)

Borboleta

Q(n + Florn] )

Ciclos conectados

Q(n + [logn] )

em cubo

Dllnt,,;.

Tabela A.2: Resultados da imersão de algumas iectesde interconexão em seus respectivos
hipercubos ótimos.
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