
Síntese de algoritmos paralelos 
para o n-cubo binário 

Siang Vlun Song1 

Tese apresentada ao Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo para o 

Concurso de Livre-Docente junto ao 
Departame11to de Ciência da Cmnputação 

São Paulo , 1991 

1 O auto!' é membro do projeto de pesquisa em Computação Paralela do 1-
ME/ USP, que conta com apoio do programa BID/ USP (Banco Interamericanc 
de Desenvolvimento) - área científi ca (projeto 30.01) e da FAPESP (Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo) - processo número 88/3095-9. Conta 
ainda com uma bolsa de pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico) - processo número 306063/88-3. 



À Ping 



Agradecimentos 

Gostaria de agradecer aos membros da Banca Examinadora, pela sua 
participação e pelo tempo despendido tanto na leitura da tese como durante 
a realização do concurso. Desejo também expressar meus agradecimentos a 
Pierre Fraigniaud, do LIP-IMAG/ENS Lyon (Laboratoire de l'Informatique 
du Parallélisme), e Denis Trystram, do LMC-IMAG/INPG (Laboratoire de 
Modélisation et Calcul), pelo fornecimento de inúmeras referências biblio-
gráficas sobre redes de interconexão. Quero ainda agradecer aos meus cole-
gas do Departamento de Ciência da Computação, principalmente a Carlos 
Humes Junior , Imre Simon e Valdemar Setzer, pelos incentivos. Por fim, 
quero dedicar esta tese, com muito carinho, a minha mulher, Ping, pela sua 
compreensão e constante encorajamento, para que este trabalho, finalmente, 
possa ser concluído. 

11 



Sumário 

Vários computadores paralelos disponíveis hoje no mercado interligam 
seus processadores na forma de um hipercubo de dimensão ii, um grafo de 
2n nós de grau fi. A dificuldade de programar máquinas paralelas justifica o 
desenvolvimento de métodos e ferramentas de síntese de algoritmos paralelos. 
Neste trabalho apresentamos um método para gerar algoritmos paralelos de 
granularidade fina para o hipercubo a partir de um algoritmo especificado por 
um sistema de equações de recorrência uniformes. Para a realização das com-
putações num hipercubo , apresentamos um resultado original de embedding, 
de dilation 1, de um m-cubo r-ário em um hipercubo de dimensão m log r. Da 
demonstração construtiva deste resultado, obtemos algoritmos simples para 
a conversão de endereços dos nós desses dois grafos. Em relação a resultados 
de embedding de matrizes m-dimensionais em hipercubos conhecidos na lite-
ratura, o método aqui apresentado possui uma propriedade adicional, de que 
todos os sub-cubos formados pelos nós com os mesmos primeiros km bits, 
para 1 :::; k < logr, também estão dispostos em m-cubos (r/2k)-ários. Tal 
propriedade pode ser útil para o desenvolvimento de algoritmos paralelos do 
tipo divida-e-conquiste para o hipercubo . O método de embedding propo~to 
pode ter portanto interesse próprio. 
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Abstract 

Several parallel computers available today connect their processors in the 
form of a ri-dimensional hypercube, a graph with 2n nades of degree ii. The 
difficulty to program parallel machines justifies the development of methods 
and tools for the synthesis of parallel algorithms. ln this work we present 
a method to generate fine-grain parallel algorithms for the hypercube, from 
an algori t hm especified by a system of uniform recurrence equations. To 
carry out the computations in a hypercube, we present an original result 
of embedding an r-ary m-cube in a hypercube of dimension m log r, with 
dilation 1. From the constructive proof of this result, we obtain simple 
algorithms to convert the addresses of the nodes of these two graphs. ln 
relation to embedding results of m-dimensional meshes in hypercubes known 
in the literature, the result proposed here possesses an additional property, 
namely, all the sub-cubes formed by those nades with the sarne first km bits, 
for 1 ::; k < logr, are also arranged in (r/2k)-ary m-cubes. This property 
can be useful to develop parallel algorithms of the type divide-and-conquer 
for the hypercube. Therefore the proposed embedding result can be of some 
inte·,·est in its own right. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um método de síntese de algoritmos 
paralelos, de granularidade fina, para computadores paralelos com arquitetu-
ras do tipo ri-cubo binário [35, 36], também conhecido pelo nome de hipercubo 
de dimensão ri. 

1.1 Motivação 
O esquema de interconexão do ri-cubo binário tem-se mostrado adequado 
para interligar um grande número de elementos de processamento. Como 
veremos no próximo capítulo, cada um dos N = 2n nós ou processadores· do 
ri-cubo binário está ligado a log N outros processadores. Essa demanda de 
interconexão é realizável na prática, mesmo para valores de N elevados, da 
ordem de dezenas de milhares. 

Desde a introdução do chamado Cubo Cósmico [35], um protótipo de um 
6-cubo binário cujos nós são processadores Intel 8088, projetado e fabricado 
por C. Seitz na Caltech, inúmeros computadores paralelos baseados no ri-
cubo biná_rio encontram-se hoje disponíveis no mercado. 

A chamada Connection Machine [13], um computador SIMD fabricado 
pela empresa Thinking Machines, possui um máximo de 216 = 65536 proces-
sadores. As 4096 pastilhas de processadores, cada uma contendo 16 proces-
sadores, são interligadas entre si sob a forma de um 12-cubo binário. A Intel 
introduziu o computador paralelo iPSC/2, que utiliza o processador 80386 
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como os nós de um 7-cubo binário. Um novo modelo com o processador i860 
estará disponível em breve. 

Quando um computador com múltiplos processadores é usado para exe-
cutar várias aplicações diferentes e independentes, a sua utilização não difere 
muito da utilização de uma máquina sequencial. Constata-se, entretanto, 
uma grande dificuldade em utilizar uma máquina paralela de muitos proces-
sadores para implementar uma mesma aplicação. O alto grau de paralelismo 
de fina granularidade pode impor uma grande demanda na comunicação entre 
processadores. Em geral, é difícil particionar uma tarefa de maneira adequa-
da entre os processadores de um computador paralelo. Assim, algoritmos 
paralelos têm sido desenvolvidos e concebidos de modo ad hoc, dependendo 
enormemente da engenhosidade e inspiração de seus inventores. 

Se por um lado, com os avanços tecnológicos da Microeletrônica, o barate-
amento do hardware está permitindo a introdução de computadores paralelos 
no mercado, como notado acima, por outro lado, esbarramos na enorme di-
ficuldade de sua utilização. Percebe-se, portanto, que o progresso na área 
de Computação Paralela não deve depender apenas do desenvolvimento do 
hardware, nas sobretudo do desenvolvimento paralelo de métodos que per-
mitem a sua efetiva utilização. Isso pode ser conseguido em parte através do 
desenvolvimento de linguagens mais adequadas para a programação de com-
putadores paralelos, mas principalmente de métodos e ferramentas de síntese 
de algoritmos paralelos. Tais métodos e ferramentas podem de início auxiliar 
e nortear o usuário de máquinas paralelas no desenvolvimento de seus algo-
ritmos. Em última instância, quando possível, eles podem ser incorporados 
em compiladores, ficando transparentes aos usuários. 

1.2 Síntese de algoritmos sistólicos 
Um tipo especial de algoritmo paralelo é o chamado algoritmo sistólico, in-
troduzido no final dos anos 70 por Kung e Leiserson [18]. Algumas boas 
referências sobre algoritmos sistólicos incluem [7, 11, 17, 19, 20, 30, 33]. As 
características de um algoritmo sistólico - regularidade na disposição dos ele-
mentos de processamento e comunicação com elementos vizinhos - permitem 
a sua implementação direta em silício, em forma de pastilhas VLSI. Como 
os outros algoritmos paralelos, os primeiros algoritmos sistólicos têm sido 
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concebidos de maneira ad hoc. 

Desde os primeiros anos da década de 80, tem-se despertado na comu-
nidade acadêmica considerável interesse na pesquisa e desenvolvimento de 
métodos de síntese de algoritmos sistólicos. Os vários esforços de pesquisa 
deram origem a inúmeros trabalhos nessa área, incluindo os trabalhos pionei-
ros de Fortes e Moldovan [9, 10, 22, 23], Quinton e Robert [29, 30], Delosme e 
lpsen [8], Rajopadhye e Fujimoto [31], Nelis e Deprettere [25], Weiser e Davis 
[40], Mirandker e Winkler [21], Cappello e Kenneth [6], Huang e Lengauer 
[14], etc. 

1.3 Geração de código para computadores 
paralelos 

Mais recentemente, estão surgindo alguns trabalhos sobre desenvolvimento de 
métodos para a geração de programas para máquinas paralelas, notadamente 
a máquina Warp, projetada na Universidade Carnegie Mellon [2, 3]. Tais 
esforços, que incluem o sistema Apply e duas teses de doutorado, foram 
motivados principalmente pela dificuldade de programar a máquina Warp, 
através da linguagem de programação W2 [l, 5]. 

O sistema Apply [39] gera um programa em W2, com a utilização de uma 
série de macros pré-definidas, para uma dada especificação de uma aplicação 
de processamento de imagens. Apply encontra seu enorme sucesso pois, par<;L 
uma ampla classe de problemas de processamento de imagens, o particiona-
mento de entrada e saída e computação seguem poucos padrões pré-definidos. 

Os trabalhos mais recentes, na geração de código para a máquina Warp, 
são dois trabalhos de doutorado: as teses de Tseng [37] e de Ribas [3 2] . Am-
bos os trabalhos concentram seus esforços em paralelizar loops encaixados , 
embora diferem totalmente na maneira de abordar o problema. O trabalho 
de Ribas, em particular, teve uma notável repercussão, pelo excelente desem-
penho alcançado, chegando a alcançar 80 % da velocidade teórica de pico da 
máquina, no problema de multiplicação de matrizes 120 x 120. 
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1.4 O presente trabalho 
Este trabalho propõe um método para a síntese de algoritmos paralelos pa-
ra o n-cubo binário. O ponto de partida é a especificação de um algoritmo 
sequencial por um sistema de equações de recorrência uniformes. De posse 
dos vetores de dependências, realiza-se uma transformação das dependências 
por meio de uma função de tempo e uma função de alocação. A transfor-
mação permite a realização das computações do algoritmo sequencial original 
num m-cubo r-ário, que é facilmente implementado por um hipercubo de di-
mensão m log r, através de um método original desenvolvido neste trabalho. 

No Capítlo 2, apresentamos o n-cubo binário e a sua relação com o in-
cubo r-ário, de mesmo número total de nós. No Capítulo 3 apresentamos a 
especificação de um algoritmo por meio de um sistema de equações de recor-
rência uniformes, definimos dependências entre as computações do sistema 
e suas transformações. No Capítulo 4 mostramos como obter o algoritmo 
para cada um dos nós de um ri-cubo binário que realiza as computações em 
paralelo. Finalmente, o Capítulo 5 contém comentários e conclusões. Um 
apêndice final contém os símbolos usados neste trabalho. 
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Capítulo 2 

Embedding de m-cubos 
no n-cubo binário 

, . r-ar10s 

Neste capítulo consideramos os grafos ri-cubo binário e m-cubo r-ano, com 
r = 2s, s > 1. Mostramos um resultado de embedding de dilation 1 1 do rn-
cubo r-ário no ri-cubo binário de igual número de nós. Em outras palavras, 
mostramos que o primeiro grafo é isomorfo a um subgrafo cl'.) segundo. U-
sando a demonstração construtiva desse resultado, apresentamos algoritmos 
para a conversão de endereços entre os nós correspondentes cios dois grafos. 

O método de unbedding e os consequentes algoritmos de conversão de 
endereços são or iginais. Resultados de ernbedding de matrizes (ou meshes) 
m-dimensionais em ii-cubos binários sào conhecidos na literatura. Saad e 
Schultz [34] uti li zam um método chamado código de Gray refletido para 
mostrar o embedding. O método proposto neste capítulo , ent ret anto, pos-
sui uma característica adicional, conforme anunciada no Corolário 2.1. Uma 
vez os nós de um ri-cubo binário estão arranjados na disposiçso T(r, 1n) a 
ser vista, então todos os seus sub-cubos, formados por nós com os mesmos 
primeiros krn bits, também formam m-cubos menores. Tal propriedade não 
se verifica no método mais simples de Saad e Schultz. Embo ra essa proprie-
dade não seja essencial para os resultados do presente traba lho, e la pode ser 
de utilidade para o desenvolvimento de algoritmos para o hipercubo usando 
métodos do tipo divida e conquiste. 

1 Neste trabalho não tentaremos traduzir os termos embedding e dilatio11, os quais serão 
sempre usados em inglês em itálico. 
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Figura 2.1: 2-cubo e 3-cubo binários 

2.1 ri-cubo binário 
Um ii-cubo binário , também conhecido pelo nome de hipercubo de dimensão 
n, possui N = 211 nós, cada um dos quais identificado por um endereço de 
n hits. Cada bit do endereço corresponde a uma dirr.ensão do hipercubo. 
Vamos usar o próprio endereço d= cl0 d 1 ... cl,,- 1 , onde cada d; é O ou 1, para 
denotar um nó de endereço d. 

O nó d é adjacente a todos os nós cujos endereços diferem de d em exa-
tamente um bit. Isto é, nó d é adjacente aos nós 

{ d ifi 21 I O '.S j < ii} 

onde EB representa a operação ou-exclusivo. 

Cada nó de um n-cubo binário, de N nós, é portanto adjacente a n = 
log N outros nós. Ternos portanto um total de Fi 211 - 1 a res tas ou ligações. É 
fácil verificar também que o diâmetro, maior distância entre qua lquer par de 
nós, do n-cubo binário é ii. 

Como exemplos, ilustramos o ~-cubo, o :3-cubo e o 6-cubo binários nas 
Figuras 2.1 e 2.2. 

Podemos também representar o n-cubo binário de algumas outras formas, 
como nas Figuras 2.3 e 2.4. 

O ri-cubo binário é isomorfo a vanos outros esquemas de interconexão 
conhecidos. Por exemplo, a chamada interconex,io borboleta[38], ilust rada ua 
Figura 2.5, nada mais é o 11.-cubo binário, ao fazer-se a correspondência <los 
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Figura 2.2: 6-cubo binário 

Figura 2.3: 2-cubo e 3-cubo binários: outras representações 
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Figura 2.4: 4-cubo binário: outras representações 
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Figura :2.-'>: Interconexão "borboleta" 

nós do ri-cubo com as colunas ela borboleta. Assim, a borbole ta da Figura :2 .. 5 
é isomorfa ao 4-cubo. (Uma descrição dos diversos esquemas de interconexão 
pode ser encontrada em [38].) 

Em particular, o ri-cubo binário pode implementar o m-cubo r-ário, a ser 
visto a seguir. Tal propriedade será de grande valia para o método de síntese 
de algoritmos paralelos para o n.-cubo binário, a ser descrito no capítulo 
seg uinte. 

2.2 n-cubo r-ário 
O ri-cubo binário é um caso particu lar de uma família de n.-cubos r -anos, 
cubos com n dimensões e r nós em cada dimensão. O número de nós N, 
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Figura 2.6: 2-cubo 8-ário 

dimensão ii e o parâmetro r estão relacionados pela equação 

N = ,-n ou n = logr :V. 

Vamos denotar por (e0 , e i , ... , em-d, O < e, < r, os nos de um rh-cubo 
r-ário . Dois nós e e e' são adjacentes se 

e (eo,et,···,ei,···, em-d 
e' (e0 , ei, ... , ei ± 1 mod r, ... , em _i). 

Nas dimensões menores, usaremos também i, j, ... no lugar de e0 , e1 , .... 

~o 2-cubo r-ário , por exemplo, o nó ( i, j) é adjacente aos nós ( i, j ± 1 mod r) 
e (i ± 1 mod r,j). 

Como exemplo, a Figura 2.6 ilustra o 2-cubo 8-ário. O 2-cubo também 
é conhecido pelo nome de toro bi-dimensional. Um 3-cubo 4-ário é ilustrado 
na Figura 2.7. 
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Figura 2. 7: :3-cubo 4-ário 

2.3 Embedding de grafos 
Considerável número de trabalhos têm surgido na literatura. comparando os 
vários esquemas de interconexão. Uma resenha pode ser encontrada em [24]. 
Uma outra boa referência sobre as propriedades de diversos esquemas de 
interconexão pode ser encontrada em [12]. 

C rn conceito importante nesses estudos é o <le embedding de grafos. Sejam 
G = (\,,e , Ec) e H = (Vi1 , E11 ) grafos finitos não orientados, onde V e E sào 
os respectivos conjuntos de vértices ou nós e arestas . G é o grafo a ser 
implementado ou g1iest e H é o grafo hospedeiro ou host. Um embedding <le 
G em H é um mapeamento um-para-um g, dos nós de G aos nós de H: · 

Uma medida <la qualidade de um embedding g é a chamada dila tion do 
embedding, que é a distância máxima no grafo H entre as imagens de nós 
adjacentes de G. Em outras palavras, 

dilation = max{distância(g(x),g(y)) 1 (:r,y) E Ec} 

onde distância(a, b) denota o comprimento <lo caminho mais curto em H 
entre nós a e b. 

Uma outra medida usada é a chamada expansão do embedding, que é a 
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razão entre o número de nós de H e o número de nós de G: 

Obviamente, para qualquer mapeamento g, devemos ter dilation > 1 e 
expansão 2: 1. 

2.4 Embedding do m-cubo r-ário no n-cubo 
binário 

Consideremos como grafo G o m-cubo r-ário e como grafo H o 11-cubo binário 
de igual número N de nós. Suporemos ai nda que r é uma potência de 2, 
r = 2•, com inteiro .s 2: 1. Temos 

N = 2n = rm = 2•m 

n = sm ou 11 = mlogr. 

Vamos mostrar um embedding do grafo G em H com dilation 1. Como 
os dois grafos têm igual número de nós, temos obviamente expansão igual a 
1. 

Cons ideremos os nós do grafo H, ou seja, do ri-cubo binário, 

e111 sua representação binária 

00 .. . 00,00 ... 01, ... ,11. .. 10,11 .. . 11 
i\ 

Vamos dispor esses nós numa matrix m-dimensional r x r x • · • x r de-
,n 

notada por T( r, rn). Os elementos de T(r, m) são números binários de m log r 
bits cada. 

Sem perda de generalidade, vamos considerar a seguir o caso m = 2 e, 
para simplificar a notação, escrever T(r) ao invés de T(r,2) . O caso geral 
será tratado em seguida. 
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2.4.1 Caso m = 2 

Os nós do grafo H , ri-c ubo binário, são dispostos numa matriz quadrada r x r 
denotada por 

T(r) = (t,i) = ( 

too to1 
ta.•- • l t10 tu t l ,r-1 

lr-1 ,0 lr-1 ,1 lr-1:,r-1 

onde O i,j < r, r = 2n/2 e cada t;j é um número binário de fi = m log r 
bits. 

Pa ra o ernbedding de C em H usaremos o segui nte mapeamento g: 

nó (i,j) de C nó t;1 de H. 

Vamos mostrar que com a defi nição de T(r) a se r dada, o embedding dado 
pelo mapeamento g ac ima te m dilation 1. 

Notação 2.1 Denotemos por 00T(r) = (t;1) onde t;1 = 00tij, isto é, 00 
seguidos dos bits de lij· Em outras palavras, 00T(r) é a matri:: T(r) CUJOS 

Flemenlos são precedidos por 00. 

( 

00loo 
00T(r) = : 

00tr-1,0 

00lo,r - 1 

Analogamente ternos 0lT(r), l0T(r) e llT(r). 

Os bits que precedem T(r) são ditos bits concatenados a T (r). 

Notação 2 .2 S eja 

T(r) = ( 
loo to1 to,r-1 

l ( 
lo 

l l 10 [ 11 l 1 ,r -1 li 
( Co C1 ... 

l r -1 ,0 lr- 1,1 lr-1,r-l lr-1 
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onde 

Usaremos a seguinte notação: 

T +(r) = T(r) 

T 4-(r) = [T( r)]T 

onde .v[T denota a trnnsposta da matri:: .vf. 

Na notaçà,o 2.1, a seta vertical indica o sentido de crescimento (de cima 
para baixo ou de baixo para cima) do índice i de tiJ• A seta horizonta l 
indica. o sentido de crescimento ( da esquerda para direita ou da direita para 
a esquerda) do índice j de tir 

Definição 2.1 ViLrnos definir T( r) por meio da seguinte recorrên cia. 

T(2) 

T(r) = 

( 
00 01 ) 
1 O 11 ' 

( 
OOT +(r/2) 
lOT ft(r/2) 

0lT + (r/2) ) 
11T4(r/2) ' r > 2. 

Observemos na definição acima o seguinte. Tomando como sentido nor-
mal de crescimento dos índices como +( isto é, índice i de cima para baixo e 
índice j da esquerda para a direita), podemos notar que cada bit concatenado 
corresponde a uma dimensão, com O indicando o sentido considerado norma/ 
e 1 o sentido inverso . 
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Teorema 2.1 Seja G o 2-cubo r-ário, com r = 2s e seja H o ii-cubo binário, 
com ii = 2 log r. Com a definição 2.1 de T( r) e usando o mapeamento 

nó (i,j) de G nó tij de H, 

teremos um embedding de G em H de dilation 1, ou seja, nós adjacentes de 
G são mapeados a nós adjacentes de H. 

Prova: 

Por indução sobre r. 

Parar= 2, 

T(2) = ( too to1 ) = ( 00 01 ) . 
t10 t 11 10 11 

Os pares de elementos de T(2), na horizontal e na vertical, são adjacentes 
pois diferem de um bit. 

Vamos supor vá.lido o teorema para o caso r/2. Não é difícil mostrar que 
o teoremo vale para T(r). 

Pela hipótese de induçào, ternos em T(r/2) ou T --±-+(r/2), 

l;J e l ; t1 ,nod r,J são adjacentes e 

li1 e l;,1±1 mod r são adjacentes. 

Isso também vale para T + (r/2), T +(r/2) e T 4 (r/2), uma vez que a 
inversão das linhas ou colunas não alteram as caracterís ticas de adjacência. 

Assim, cada um dos T --±-+(r/2), T +t(r/2),T +(r/2) e T 4(r/2) forma 
um 2-cubo (r/2)-ário. 

Consideremos 

T(r) = ( 
OOT --±-+(r/2) 0lT 4-(r/2) ) 
l0T +(r/2) 11 T 4-( r/2) 

( 
primeiro quadrante segundo quadrante ) 
terceiro quadrante quarto quadrante 
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o 2 3 4 5 6 7 

o 00 1 01 01 1 00 00 1 01 01 1 00 

-00 01 01 00-
10 11 11 10 10 11 11 10 

00 01 
2 10 li 11 10 10 11 li 10 

>---10 11 11 10-
3 00 01 01 00 00 OI 01 00 

4 00 01 01 00 00 01 OI 00 

,-----10 11 11 10-
5 lO 11 li 10 10 11 li 10 

10 11 
6 10 li 11 10 10 11 11 10 

-00 01 01 00-
7 00 1 01 01 1 00 00 1 OI OI 1 00 

Figura 2.8: Disposiçã0 dos nós do 6-c11bo binário por T(S) 

Cada um dos quadrantes constit11i 11m ~nb-cubo, c11jos nós possuem os 
mesmos 2 bits iniciais. Conforme visto, esses sub-cubos formam 2-cubos 
(r/2)-ários. Basta mostrar, portanto, que os quatro quadrantes estào ligados 
pelas suas bordas (inclusive as bordas toroidais: entre os lados superior e 
inferior, e ent re a.s extrc111i da<les esquerda e direita). 

Consideremos a. última linha do primeiro quadrante e a primeira linha do 
terceiro quadrante. Os elementos correspondentes dessas duas lin has diferem 
apenas no seu primeiro bit, uma vez que a última linha de T +(r/2) é idêntica 
a primeira linha de T +(r /2), por definição. Assim, eles estão interligados. 
Do mesmo modo, a última linha do segundo quadrante e a primeira linha 
do quarto quadrante diferem apenas no segundo bit e estão interligadas. 
Analogamente, mostramos a interligação das outras bordas. 

o 

Temos assim um método de arranjar os nós de um ii-cubo binário de tal 
forma que eles formam um 2-cubo r-ário. A Figura 2.8 é obtida diretamente 
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Figura 2.9: Disposição do 6-cubo binário por T(6) 

da definição de T(r) e é instrutivo observá-la com cuidado. A figura mos-
tra T(S). No centro de cada quadrante, representamos os 2 primeiros bi•, 
dos elementos pertencentes ao quadrante. Cada quadrante, por sua vez, é 
dividido em quatro quadrantes, cujos centros co ntêm os 2 bits seguintes dos 
elementos a eles pertencentes, e assim sucessivamente. 

Na F igura 2.9 mostramos a disposição dos nós do 6-cubo binário segundo 
T(S ). Obviamente, e le contém o toro ou 2-cubo 8-ário. 

Baseado na construção de T(r ), ternos o Algoritmo 2.1 que, dado ( i, j ), 
obtém o 11ó do ii-cubo binário que é mapeado ao nó (i,j) do 2-cubo por 
T(r). Por exemplo, dado (4,6), o Algoritmo 2.1 obtém 111001. Dado (3,6), 
o Algoritmo 2.1 obtém 011001. Assim, nós adjacentes do 2- cubo prod uzem 
nós adjacentes do 11-cubo binário. (O leitor deve notar que o contrário nem 
sempre é verdadeiro, pois veremos que o 11-cubo binário tem mais arestas que 
o 2-cubo 21112-ário.) 

Algoritmo 2.1 Obtenção de g para o caso in = 2 

obter o nó d= dod1 .. . dn-1, d; = O o-u l, 
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do ii-cubo binário correspondente ao nó ( e0 , ei) do 2-cubo por T( r): 

begin 
info := O; supo := r - 1; 
inf1 := O; sup1 := r - l; 
qo := O; 
q1 := O; 
j := O; 
k := O; 
wh ile j < log r (ou ii/2) <lo 

begin 
if e0 < ( info + sup0 + 1 )/2 then 

begin 
supo := ( info + supo + 1 )/2 - 1; 
lo:= O 
end 

else 
beg in 
info := (info + supo + 1 )/2; 
lo := l 
end; 

if e 1 < ( inf1 + .sup1 + 1 )/2 then 
begin 
sup, := (inf1 + sup1 + 1)/2 - l; 
t, := o 
end 

else 
beg in 
inf1 := ( inf1 + sup1 + l )/2; 
t 1 := 1 
end; 

dk := qo d! lo; 
dk+I := í/1 t.!;1 l1; 
k := k + 2; 
qo := lo; 
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q1 := li; 
j := j + 1 

end 
end 

Temos também o Algoritmo 2.2: 

Algoritmo 2.2 Obtenção de h para o caso m = 2 

obter o nó (e0 ,e 1), O '.S eo,e 1 < r, 

do 2-cubo r-ário correspondente ao nó d do f1,7cubo binário: 

begin 
info := O; ::m po := r - l; 
inf1 :='l;sup1 :=r-1; 
C/o : = O; 
f/1 := O; 
j := O; 
/..::=O; 
while j < log r ( ou n/2) do 

begin 
qo := qo EB dk; 
q1 := q1 EB dk+l; 
if t0 = O then 

supo := (info + sttpo + 1)/2 - 1 
else 

info := (info + supo + 1)/2; 
if t 1 = O then 

supi := (inf1 + supi + 1)/2 - 1 
else 

inf1 := ( inf1 + sup1 + 1 )/2; 
k := k + 2; 
j := j + 1 
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end 

end; 
eo := info; (temos info = supo) 
e1 := inf1; (temos inf1 = supi) 

2.4.2 Caso geral: m qualquer 
O que foj visto pode ser generalizado para o m-cubo r-ano, com qualquer 
m > 2. E instrutivo est udar o caso m = 3, que ainda pode ser ilustrado de 
maneira adequada. 

Consideremos um n-cubo binário e um 3-cubo r-ano, r = 2s, com n = 
3 log r. Analogamente ao caso anterior, temos a definição de T( r, 3 ), conforme 
a Figura 2.10. T(r, 3) = ( t ;1k) é uma matriz 3-dimensional r x r x r de números 
binários de 3 log r bits. 

T(r, 3) é obtido a partir <le duas cópias <le T(r, 2) , uma das quais precedida 
de O e a outra de 1. A dimensão adicional é representada por uma seta 
adicional, denotad . por / ou/, que representa o sentido de crescimento do 
novo índice k de lijk, conforme o bit adicional concatenado. 

Sssa construção pode assim ser estendida para rh qualquer .. \o in\·és de 
usar setas sugestivas do tipo +,etc., que não fazem sentido para dimen sões 
maiores, podemos usar uma notação diferente como, por exemplo, T TT 1 T ... , 
em que cada seta corresponde a uma dimensão e representa um sentido tido 
co mo normal e outro invertido. Temos portanto o segui nte teorema. 

Teorema 2 .2 Seja G mn ,'il-cubo r-cirio, com r = 2s e seja H um ri-cubo 
binário , com ii = ,n log r. Com T(r, rh) construz'da como acima e 11sando o 
mapeamento 

teremos ttm embedding de G em H de dilation 1, com os nós adjacent es de 
G mapeados a nós adjacentes de H. 

Pelo que foi visto temos imed iatamente o seguinte corolário. 
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T(2, 3) = 

T(r, 3) = 

100 101 

010 011 

000 
T *(r/2,3) 

010 
T ~(r/2,3) 

111 

100 
T ;l"(r/2,3) 

00 1 
,,___-, T Jf(r/2,3) 

011 
T Jfl(r/2,3) 

101 
T :;Y-(r/2 ,3) 

111 
T .íf".(r/2 ,3) 

Figura 2.10: Definição de T(r, m) para caso m=3 
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Corolário 2 .1 Se os nós de um ri-cubo binário estão dispostos conforme 
T(r , m), então todos os sub-cubos, formados pelos nós com os mesmos pri-
meiros km bits, para 1 k < log r, estão dispostos em m-cubos ( r /2k)-ários. 

Podemos facilmente generalizar os Algoritmos 2.1 e 2.2 para obter os nós 
correspondentes entre G e H. 

Algoritmo 2.3 Obtenção de g para o caso geral m 2 2 

begin 

obter o nó d = dod1 ... dn-1, d; = O ou 1 : 

for i := O to m - 1 do 
begin 

end ; 
j := O; 
k := O; 

infi := J; 
sup; :=r-l ; 
q; := o 

while j < logr (ou ii/m) do 
begin 
for i := O to m - 1 do 

begin 
if e;< (inf; + sup; + 1)/2 then 

begin 
sup; := (inf; + sup; + 1)/2 - 1; 
t; := o 
end 

else 
begin 
inf; := (inf; + sup; + 1)/2; 
t; := 1 
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end 

end; 
j := j + 1 
end 

end; 
dk := q; EB ti; 
k:=k+l; 
qi := t; 

Algorit mo 2 .4 Obtenção de h para o caso geral m 2: 2 

begin 
for i := O to m - 1 do 

begin 

end; 
j := O; 
k := O; 

inf; := O; 
supi := r - 1; 
t; := o 

while j < logr (ou n/m) do 
begin 
for i := O tom - 1 do 

begin 
t; := t; + dk; 
if t; = O then 

sup; := (inf; + SUPi + 1)/2 - 1 
else 

inli := (inf; + SUPi + 1)/ 2; 
k := k + 1 
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end 

end; 
j := j + 1 
end; 

for i := O to m - 1 do 
ei := infi (temos infi = supi) 

Os Algoritmos 2.3 e 2.4 têm complexidade O(m log r) = O(n) = O(log N). 

2.5 Com entários 

Não é surpreendente o resultado de que o n-cubo binário contenha os m-
cubos r-ários de mesmo número total de nós, com r = 2s e n = m log r, uma 
vez que o ri -cubo binário apresenta mais arestas que o m-cubo r-ário, quando 
s > 2. O 6-cubo binário da Figura 2.2, por exemplo, é isomorfo ao grafo da 
Figura 2.9, obtido por T(S). Tal grafo apresenta mais arestas que o 2-cubo 
8-ário (Figura 2.6). 

Paras = 1 ou r = 2s = 2, temos n = m, o n-cubo binário contém 

n2n nN \EH\= 2 = 2 arestas. 

Paras > 1, o m-cubo r-ário contém 

\Ec\ = mN arestas. 

A relação ent re o número de arestas do n-cubo binário e o m-cubo r-ário 
( s > 1) é, portanto, 

nN 
2 

mN 
1n log r log r s 
--- = -- = - > 1 para s > 2. 

2m 2 2 
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Capítulo 3 

Transformação de 
dependências 

Este capítulo apresenta a especificasão de um algoritmo por um sistema de 
equações de recorrência uniformes, que define o conjunto das computações 
elementares associadas aos pontos de um domínio poliédrico convexo. As 
computações envolvidas no algoritmo, bem como as dependências entre a. 
mesmas, são transformadas por uma função de tempo e uma função de alo-
cação. A fu nção de tempo mapeia cada computação elementar do algoritmo 
a um inteiro positivo que representa o tempo em q ue a mesma é executa-
da; a função de alocação obtém a posição do elemento de processamento de 
um sistema de computação para reali zar a computação. Usando funções de 
alocação adequadas podemos obter uma disposição dos elementos de p~o-
cessamento facilmente implementável por um m-cubo r-ário. Este capítulo 
baseia-se em parte nos trabalhos de Quinton e Robert [29, 30]. 

3.1 Equações de recorrência uniformes 

Seja D o conjunto dos pontos com coordenadas inteiras pertencentes a um 
domínio poliédrico convexo de Rn, isto é, 

onde B é uma matriz m x n e bum vetor m x 1 sobre Z. 
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Chamamos de vértices de D aqueles pontos de D que não podem ser 
expressos como combinações convexas de outros pontos de D. Um ponto zé 
dito combinação convexa dos pontos z0 , z1, ... , Zq-l se ele pode ser expresso 
na forma 

q- 1 

z = 2:µ;z;, 
i=O 

q-1 

com números reais µ; O, L µ; = l. 
i=O 

Para este trabalho, consideraremos domínios poliédricos convexos limita-
dos. 

Definição 3.1 Seja D um domínio poliédrico convexo. Um sistema de e-
quações de recorrência uniformes ERU é um sistema de m equações do tipo 

onde z E D' 0;1' ... ' 0;k são vetores de zn. 
Dizemos que um sistema desses computa as m funções 

Para simplificar a apresentação neste trabalho, sem perda de generalida-
de, vamos também considerar o caso simplificado abaixo que, entre as funções 
computadas, interessa-nos apenas V0 . 

Definição 3.2 Um sistema de equações de recorrência uniformes ERU (sim-
plificado) é o seguinte sistema de m equações. 

Vo(z) 
Vi (z) 

f(Vo(z - 0o), Vi(z - 01), ... , Vm-1(z - 0m-1)), 
Vi(z - 01), 

onde z E D e 0;, O :'.Si < m, são vetores de zn. 
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3.1.1 Grafo de dependências 
Definição 3.3 Seja 0 = { 00 , 01 , ... , 0m-d o conjunto dos vetores 0; de um 
sistema ER U. Os 0; são ditos vetores de dependência do sistema. 

Sejam os pontos z, y E D, dizemos que z é dependente de y, por 0i, se 
existe Oi E 0, tal que 

As dependências podem ser representadas por um grafo orientado chama-
do grafo de dependência do sistema ER U, denotado por (D , 0). Os seus 
vértices são os pontos de D. Se o ponto z é dependente de y por 0; , há uma 
aresta do vértice y ao vértice z. (Ver Figura 3.1.) 

y z 

0· 1 

Figura 3.1: Ponto z dependente de y 

Um sistema ERU pode ser usado para especificar um a lgoritmo [16]. Se 
z E D e z - 0; r/. D, vamos chamar os valores V;(z-0;),0::; i < m de en tradas 
do algoritmo. As instâncias de V;( z) que apenas aparecem no lado direito 
das equações correspondem às saídas do algoritmo. No caso de um a lgoritmo 
especificado por um sistema ERU simplificado, interessa-nos apenas a saída 
V0 , sendo as demais saídas meramente reproduções de entradas do algoritmo. 

3.1.2 Exemplos 
Exemplo 1 O algoritmo para multiplicar duas matrizes N x N, A = ( a;1) 

e B = ( b;1), produzindo a matriz produto C = ( c;1) , c;1 = '5:,~=-0
1 a;kbkj, pode 

ser expresso pelo seg·uin te sistema ER U. 

O ::; i < N, O ::; j < N, O ::; k < N, 
C('i,j , k) = C(i,j, k - 1) + A(i,j - 1, k)B(i - l,j , k) 
A(i,j, k) = A(i,j - 1, k) 
B(i ,j, k) = B(i - l,j, k) 
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Os valores das entradas A(i, -1, k) e B(-1,j, k) são definidos como sendo 
os coeficientes aik e bkj, respectivamente. Os valores das entradas C(i,j,-1) 
são iguais a O. Os valores das saídas C(i,j, N - 1), que aparecem apenas no 
lado direito das equações, fornecem os resultados Cij da matriz produto. 

Os vetores de dependência são 

D é o domínio poliédrico convexo definido por 

com 
-1 o o o 

o -1 o o 
B= o o -1 

b= o 
1 o o N-1 
o 1 o N-1 
o o 1 N-1 

A Figura. 3.2 ilustra o grafo de dependências , com as dependênci as repre-
sentadas por arestas orientadas, para N = 3. 

Exemplo 2 O algoritmo para a resolução da equação de Laplace num espaço 
3-dimensional, pelo método iterativo baseado em diferenças {41 }, pode ser 
descrito pelo seguinte sistema ER U. O algoritmo realiza M iterações. 

O :S t < M, O '.S i < N, O :S j < N, O :S k < N, 
U(t,i,j,k) = [U(t-1,i-1,j,k) + U(t-1,i + l,j,k)+ 

U(t-1,i,j-1,k) + U(t-1,i,j + 1,k)+ 
U(t - 1, i,j, k - 1) + U(t - 1, i,j, k + l)]/6 

Temos os seguintes vetores de dependência. 
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k 

J 

Figura 3.2: Grafo de dependências (N = 3) 

Os valores de U(-1,i,j,k) são considerados como entradas do algoritmo . O 
resultado do algoritmo é a saída U(M-1,i,j,k). 

3.2 Função de tempo T 

Dado um sistema ERU, queremos obter uma função de tempo T que escalona 
as computações associadas aos pontos do domínio D. 

Para um dado z E D, vamos supor que as computações ½(z) são realiza-
das em paralelo, levando uma unidade de tempo. 
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Para poder efetuar as computações de V;( z ), os seus argumentos neces-
sários, naturalmente, devem ter sido computados antes. 

A função de tempo T associa a cada ponto z E D o instante em que 
os valores de V;(z) são computados. Se tal função existir, então diremos 
que o sistema ERU é computável. Notamos informalmente que, para V; ser 
computável no ponto z, ela não deve depender dela mesma no próprio ponto 
z . Por exemplo, os seguintes dois sistemas ERU não são computáveis. Uma 
caracterização da computabiliade de sistemas ERU é dada por Karp, Miller 
e Winograd em [16]. 

OS i < N, 

OS i < N, 

U(i) = f(V(i - 1), U(i)) 

U(i) = g(V(i - 2), W(i - 1)) 
W(i) =- h(U(i + 1)) 

Definição 3.4 Seja x ( I l E D 

Sejam 8 E Z, À = ( ~: ) , Ài E Z. 

Àn-1 

A função de tempo T : zn - Z é a seguinte função linear 

T(x) ÀoXo + À1X1 + ... + Àn-t Xn- 1 + 8 
ÀT X+ Ô 

que satifaz as seguintes duas condições: 
1. T é não negativo sobre D. 
2. Se z depende de y, então T(z) > T(y). 

A primeira condição é por uma questão de convemencia. A segunda 
condição torna possível o escalonamento de computações dependentes. 
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Teorema 3 .1 ( Quinton e Robert [30]) 
Para um dado sistema ERU, com grafo de dependências (D, 0) e com 

conjunto Vo de vértices de D, os parâmetros À0 , À1 , ... , Àn-l e ô definem 
uma função de tempo T se e somente se 

1.\/v;EVo, ÀTv;+82Oe 
2. \/0i E 0, ÀT0i > O, ou seja, ÀT0; 2 1. 

Prova: 

A prova é imediata. 

A condição 1 equivale a ter T não negativo sobre D, ou seja, 

\/v; E Vo, ÀT v; + ô 2 O equivale a \/z E D, T(z) 2 O. 

De fato, se T é sempre não negativo sobre D, em particular T( vi) > O, 
onde v; são vértices de D. Portanto, 

Por outro lado, se >.Tv; + ô 2 O, \/v; E Vo, mostremos que T(z) 2 O, \/z E 
D. 

De fato, qualquer ponto z E D pode ser expresso como uma combinação 
convexa dos vértices de D. Assim, 

Temos então 

v-1 

z = I::µ;v;, 
i =O 

v-1 

µ; 2 o, I:: µ; = 1. 
i=O 

v-1 v-1 

T(z) = ÀT z +ô= L µ;ÀT v; +ô= L µ;(ÀT v; + 8) 2 O. 
i=O i=O 

A condição 2 equivale a exigir que T(z) > T(y) se z depende de y. 

De fato, se z depende de y, então 
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Podemos escrever 

Assim, 

o 

3.2.1 Exemplos 
No exemplo 1 da página 27, 

Uma função de tempo T(x) = À0xo + À1x1 + À2x 2 + 8 que satisfaz às 
condições do Teorema 3.1 deve satisfazer as seguintes restrições. 

Para a condição 1, basta considerar o vértice (O, O, O): 

Para a condição 2, devemos ter 

Assim podemos ter a seguinte função de tempo 

No exemplo 2 da página 28, a aplicação do Teorema 3.1 dará as seguintes 
restrições. 

ô > o, 
Ào + À1 > 1, 
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Ào - À1 > 1, 
Ào + À2 > 1, 
Ào - À2 > 1, 
Ào + ,\3 > 1, 
Ào - ,\3 > 1. 

Uma solução é 

Temos então 
T(x)=xo. 

3.2.2 Interpretação do parâmetro )..T0i 

O Teorema 3.1 requer ,\T0i l, para cada vetor de dependência 0i . 

Seja z dependente de y, por 0i, ou seja, z = y + 0i . Vimos na prova do 
Teorema 3.1 que 

Assim, ,\T 0i expressa a demora ou retardo entre a computação de z e a 
computação de y. O Teorema 3.1 exige que tal demora seja maior ou igual a 
1. 

3.2.3 Funções de tempo ótimas 
O Teorema 3.1 dá as condições que permitem a obtenção de uma fu nção de 
tempo. Uma pergunta natural que se faz é quando uma função de tempo é 
ótima. Vários critérios de optimalidade podem ser adotados. 

Seja um sistema ERU, com grafo de dependências (D, 0). Um critério 
é minimizar a demora entre computações dependentes segundo uma de-
pendência 0k de 0. Queremos assim 

sujeito a 
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Figura 3.3: Vetores de dependência 

Exemplo 3 Seja o sistema ERU 

O i < 13, O j < 7, 
W(i,j) = f (W(i - 1,j - 1), W(i - 1,j - 2), W(i - 2,j - 1)) 

Temos os seguintes vetores de e! ~pendência, representados na Figura 3.3. 

As condições impostas pelo Teorema 3.1 levam às seguintes restrições. 

>.o+ >.1 > 1, 
>.o+ 2>.1 > 1, 
2>.o+>.1 > 1, 

ó > 1. 

Minimizando a demora segundo a dependência 

ou seja, minimizando ,\0 + 2,\ 1 , obtemos 
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Ào 1, 
>.1 O, 

T1 (x) Xo-

Usando essa função de tempo r 1 , o sistema ERU deste exemplo leva 12 
unidades de tempo para ser computado. 

Alternativamente, podemos minimizar a demora segunda a dependência 

obtendo como resultado 

Ào O, 
À1 1, 

T2(x) X1. 

Usando a função de tempo r 2 , o sistema ERU deste mesmo exemplo leva 
apenas 6 unidades de tempo para ser computado. 

Ao invés de usar critérios locais, podemos também adotar um critério 
global, minimizando a maior diferença entre os tempos de computação dos 
pontos de D, ou seja, 

mm1m1zar maxx,yED \r(x) - r(y)\, 

sujeito as restrições do Teorema 3.1. 

Voltando ao exemplo 3, a maior diferença de tempos de computação o-
corre nos pontos x = (12,6) e y = (0,0). 

Ao minimizar \r(x) - r(y)\ = 12À0 + 6À1 , obtemos 
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3.3 Função de alocação a 

A função de tempo T mapeia a cada ponto de D o instante de tempo em 
que são realizadas as computações associadas ao ponto. Veremos nessa seção 
uma outra função, chamada Junção de alocação o: : zn - zn- 1 , que mapeia 
cada ponto de D a um ponto o:(z) onde as computações associadas ao ponto 
z são realizadas. O ponto o:( z) pode ser interpretado como sendo a posição 
de um elemento de processamento de um sistema de computação. 

Vamos supor que cada elemento de processamento é capaz de realizar as 
computações associadas a um ponto de D numa unidade de tempo. 

A função de alocação o: não deve mapear ao mesmo elemento de processa-
mento, pontos diferentes de D cujas computações são realizadas num mesmo 
instante de tempo. 

Definição 3.5 A função de alocação o:: zn - zn- 1 é uma função da forma 

onde cada O:i são Junções lineares de zn em Z, tais que 

\/x,y E D, o:(x) = o:(y) =} T(x) # T(y). 

3.3.1 Hiperplanos de tempo 

Hiperplano de tempo é um hiperplano dos pontos z E D que possui o mesmo 
valor de T(z), ou seja, pontos cujas computações são executadas num mesmo 
instante. Ilustramos esse conceito através de um exemplo simples. 

Exemplo 4 Considere o seguinte sistema ERU. 

O :S i < 4, O :S j < 4, 
U(i,j) = f (U(i,j - 1), U(i - l,j)) 

Temos 
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Figura 3.4: Hiperplanos de tempo 

Seja a função de tempo T(x) = x0 + x 1 = i + j, ou seja, 

Os hiperplanos de tempo são ortogonais a À. Na Figura 3.4, os hiperpla-
nos de tempo estão representados por linhas mais grossas. 

No Teorema seguinte, vamos obter uma função de alocação a projetando 
o dorrúnio D segundo uma direção u, que não seja ortogonal a À. 

Teorema 3.2 (Quintou e Robert [30]) 
Seja u um vetor não nulo de zn tal que ÀT u -=f. O. 
Seja u1 -=/- O um componente deu. A seguinte aplicação define uma função 

de alocação a(x) = (ao(x),a1(x), ... ,an-2(x)), onde 

UjXk - ukxj se O s; k < j 
UjXk+i - Uk+iXj se j s; k < n - 1. 

Prova: 

O vetor a(x) pode ser escrito como a(x) = Sx onde Sé a seguinte matriz 
(n-l)xn. 
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S= 

u· J 

o 

Podemos verificar que a(u) = O. 

o 

Sejam x,y E D, x # y e a(x) = a(y). Então existe um escalarµ não nulo 
tal que x - y = µu. De fato, seja z = x - y. Temos a(z) = O, o que implica 

UjZk - UkZj = o, o ::; k < j 
u 1zk+1 - 'l.lk+ 1z1 = O, j ::; k < n - 1. 

Assim, Zk = (zj/uj)llk = J.lUk e z = µu ou X - y = µu. 
Como ÀT u # O, temos 

o 

De agora em diante usaremos também a seguinte notação para expressar 
a função de alocação a: · 

a(x) = Sx = ( 
soo 

Sn-2 O 

S01 

Sn-2 1 

So n-1 

Sn-2 n-1 

3.3.2 Exemplos 

Vamos retomar o exemplo 1 da página 27, sobre a multiplicação de matrizes. 
Obtivemos 
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Figura 3.5: Sistema sistólico de Weiser-Davis 

T(x) =>?X= Xo + X1 + X2. 

Vamos aplicar o Teorema 3.2, usando 

Temos ,\Tu -/=- O. Vamos escolher Uj = u2 = 1. Temos 

Portanto , 

a(x)=Sx= ( 
1 O 
O 1 

Por meio desta função de alocação a, os pontos de D ficam mapeados aos 
elementos de processamentos com a disposição da Figura 3.5. 

A Figura 3.5 mostra um sistema de computação que realiza as compu-
tações do sistema ERU dado. A comunicação entre seus elementos de pro-
cessamento é indicada pelas setas da figura. As direções de comunicação são 
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obtidas pela aplicação da função a aos vetores de dependência do sistema. 
Assim, 

a(0c) = ( o : ) ( n ( ) 1 

a(0a) = ( o 1 ) ( n ( ~) 1 1 

( 1 O 1 a( 0b) = 0 1 1 ) o) ( ) 
É interessante observar que com essas funções de tempo e de alocação, 

acabamos de reproduzir o sistema sistólico para multiplicação de matrizes 
proposto por Weiser e Davis [40]. Mais ainda, se escolhermos 

para projetar o domínio D, chegaremos à função de a locação 

A Figura 3.6 mostra a disposição dos elementos de processamento obtida 
por essa nova função de alocação. Agora temos chegado ao sistema sistólico 
proposto por Kung e Leiserson [18]. 

3.3.3 Escolha da função de alocação 

Nessa seção vamos examinar a questão de funções de alocação ótimas . Os 
critérios de esco lha são diversos. Um parâmetro usualmente considerado é 
o número de células ou elementos de processamento necessário . Os sistemas 
de computação obtidos por Weiser-Davis e Kung-Leiserson, por exemplo, 
necessitam de 3N2 - 3N + 1 células de processamento, para multiplicação 
de matrizes N x N. Para implementação do , sistemas sistólicos obtidos 
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Figura 3.6: Sistema sistólico de Kung-Leiserson 

em VLSI, o critério de minimizar o número de células é justificado pela 
necessidade e vantagem de obtenção de uma menor área de silício. 

No nosso caso, queremos mapear o sistema de computação assim obtido a 
u1,1 ri-cubo binário. Queremos obter funções de alocação que, para um dado 
sistema ERU cujo domínio D está contido em zn, produzem um sistema de 
computação facilmente mapeado a um m-cubo r-ário, de dimensão m = n-1. 
Assim, queremos que as comunicações entre os elementos de processamento 
possam ser facilmente implementadas pelos canais de comunicação do m-
cubo. Uma função de alocação desejável é aquela que mapeia cada vetor de 
dependência do sistema ERU ao vetor nulo ou a uma das direções dos canais 
de comunicação do m-cubo. Assim, é desejável obtermos 

o ou 
o 

o 
±1 , com ± 1 na posição s, O s < m 
o 

o 
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3.3.4 Exemplos 

Volt ando ao Exemplo 1 da página 27, sobre multiplicação de matrizes, dese-
jamos obter uma função de alocação a tal que 

Sejau= U:), ÀTu=uo+ut+u,. 

Seja u1 = u2 =/- O. 
Temos 

O'.o (X) 
0'.1 (X) 

a(x) 

Aplicando a aos vetores de dependência, temos 

a(0c) = ( U2 O 
Ü U2 =::) ( n 

a(0a) = ( UÜ2 
o =::) ( n U2 

( U2 
o =::) o) a(0&)= 0 U2 

( -Uo) 
-U1 

( i2) 

( u02 ) . 

Uma solução possível é u 2 = 1, u0 = u1 = O, isto é 
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Figura 3.7: Direções dos canais de comunicação do 2-cubo 

dando 

( 
1 O O ) ( Xo ) ( xo ) 

a( X) = Ü 1 Ü :: X1 . 

O sistema de computação assim obtido está mostrado na Figura 3. 7 e 
corresponde uma solução conhecida na literatura proposta por, entre outros , 
Okuda e Song [26]. 

Podemos obter uma outr: solução interessante. Consideremos 

U =(Oll) e Uj = uo = 1. 

Temos 

a(x) 

Aplicando a aos vetores de dependência do exemplo, temos 
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i 

Figura 3.8 : Direções dos canais de comunicação do 2-cubo 

( 
-1 1 

o o 

( -1 1 
o o 

n(!) U) 
nU) (-n 

Com essa nova função o, os pontos transformados ficam com a disposição 
da Figura 3.8. 

3 .3 .5 U m caso p articular 

Consideremos um sistema ERU simplificado, como definido na seção 3.1. 
Vamos supor que o seu grafo de dependências (D, 0), com D E zn e 101 = m , 
é tal que m :S n e os m vetores 0; de 0 são linearmente independentes. 

Por outro lado, consideremos um ( n - 1 )-cubo r-ário, cujas direções dos 
canais de comunicação em cada nó com seus nós vizinhos são representadas 
pela seguinte matriz (n - 1) x (n - 1) . 

Os resultados desta seção usam um pouco de Geometria elementar e 
baseiam-se no trabalho de Ribas [32], que propôs um método para mape-
ar as computações de um algoritmo em um sistema de comp utação em forma 
de lista linear. Vamos mostrar que é possível obter uma função de alocação o 
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que mapeia cada vetor de dependência 0i de 0 em um canal de comunicação 
distinto de um ( n - 1 )-cubo . 

Definição 3.6 Definimos a matriz n x n de dependências M cujas colunas 
sao os m vetores linearmente independentes de 0 , se m = n: 

Se m < n, vamos completar as n - m colunas restantes de M com vetores 
q1wisquer, tais que as n colunas de M sejam linearmente independentes. 

Seja a função de alocação 

( 

soo 
a(x) = Sx = ... 

Sn-2 O Sn-2 1 

So n-1 

Sn-2 n-1 

Queremos mapear os n vetores de M em um vetor nulo e nos n -1 canais 
de comunicação do ( n - 1 )-cubo. Em outras palavras, queremos obter 

onde A é uma matriz (n - 1) x n, $ é uma matriz 1 x n e 

( ) 'I.' é uma permutação de linhas/colunas de ln. 

Temos assim 

Vemos assim que os vetores de dependência de M, mapeados aos canais 
de comunicação de In-t, são dados pelas colunas da matriz 
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Analogamente, de 

vemos que o vetor de M que é mapeado ao vetor nulo é dado por 

Finalmente, de S M = A, segue 

( 

soo 
5= s~~; o 

So1 So n -1 

Sn-2 n-1 

As n - 1 linhas de S são portanto entre as linhas da matriz inversa de M. 

Ex emplo 5 Consideremos o seguinte sistema ER U 

O :::; i < N, O :::; j < N O :::; k < N, 

Temos 

Vo(i,j, k) = f (Vo(i - l,j + 1, k), Vi(i,j - 3, J{ + 2), Vi(i - l ,j, k + 1)) 
Vi(i,j, k) = Vi(i,j - 3, 1( + 2) 
Vi(i,j, k) = Vi(i - l,j, k + 1)) 

3 2 
1 1 

-2 -2 
i). 

-3 

Escolhendo as duas primeiras linhas de n-1 como as linhas de S, temos 

( 
3 2 3 ) ( Xo ) a(x)=Sx= 1 1 1 :: . 
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As função a mapeia os três vetores de dependência do sistema em um 
vetor nulo e dois canais de comunicação / 2 do 2-cubo. 

( 3 2 S0o = 1 1 n(-i) ( ~) 

S01 = ( i 2 n (J) ( ~) 1 

( 3 2 S02 = 1 1 n (J) ( ~) 
Os resultados desta seção são importantes para uma melhor utilização 

dos canais de comunicação do ( n - 1 )-cubo, ao atendermos as demandas de 
comunicação de modo uniforme nos canais de comunicação disponíveis. 
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Capít ulo 4 

Síntese de a lgoritmos paralelos 
para o n-cubo binário 

Neste capítulo vamos apresentar o método de síntese de algoritmos paralelos 
para o n-cubo binário. O algoritmo é executado em todos os nós de um 
n-cubo binário e deve realizar as computações correspondentes a um dado 
sistema de equações de recorrência uniformes. Vamos juntar as idéias e re-
sultados dos Capítulos 2 e 3. Dado um algoritmo expresso por um sistema 
ERU e obtidas as funções de tempo T e de alocação a, vamos distribuir as 
computações em questão aos nós de um m-cubo r -ário que, por sua vez , é 
implementado pelos nós de um n-cubo binário. No final deste capítulo, dis-
cutimos a sincronização entre nós, a comunicação em paralelo e o uso de 
preprocessamento para gerar os comandos efetivamente executados por cada 
nó do n-cubo binário. 

4 .1 U ma ráp ida recapitulação 
Seja dado um sistema de m equações de recorrência uniformes ERU simpli-
ficado do tipo 

Vo(z) 
Vi ( z) 

J(Vo(z - 0o), Vi(z - 01), . .. , Vm-1(z - 0m_i)), 
Vi (z - 01), 
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onde z E D e 0i E 0,0::; i < m, são vetores de zn. 
Queremos implementar o algoritmo especificado por esse sistema ERU 

num n-cubo binário. 

Para isso vamos primeiro obter uma função de tempo T: zn ---t Z, r(x) = 
).Tx + ô tal que, para z,y E D, se z depende de y, então r(z) > r(y). 

Obtemos ainda uma função de alocação a : zn ---t zn-1 , que mapeia 
cada ponto x de D a uma posição a( x) de um sistema de computação tal 
que a(x) = a(y) r(x) =/ r(y). Em particular, é desejável obter-se uma 
função de alocação que mapeia os vetores de dependência 0; do sistema ERU 
a direções dos canais de comunicação de um ( n - 1 )-cubo r-ário. 

Consideremos um ii-cubo binário e um m-cubo ,-ano, com r 
igual número N de nós. Portanto, 

N =ti= ,m = 2sm, ou n = mlogr. 

Em particular, vamos considerar m = n - 1. Assim, temos 

n = (n - l)logr. 

Sejam um nó do n-cubo binário de endereço 

d= dod1 ... dn-1, d;= O ou 1 

e um nó do ( n - 1 )-cubo r-ário de endereço 

Os algoritmos 2.3 e 2.4 vistos no Capítulo 2 permitem a conversão dos en-
dereços dos nós correspondentes. Para facilitar a apresentação que se segue, 
vamos expressar por g( d) o endereço do nó do ( n - 1 )-cubo r-ário correspon-
dente ao nó d do n-cubo binário, isto é, 

e por h( e) o endereço do nó do n-cubo binário correspondente ao nó e do 
( n - 1 )-cubo r-ário, 
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4.2 Definições e suposições preliminares 
Antes de apresentar o algoritmo de cada nó do n-cubo binário que realiza 
as computações do dado sistema ERU, precisamos de mais algumas conside-
rações preliminares. 

4.2.1 Uma pequena modificação da função a 
Por conveniência, vamos exigir que a função de alocação o: produza coor-
denadas o:( x) não negativas e mais "próximas" possíveis da origem. Para 
isso, basta acrescentar uma translação conveniente 6., redefinindo a função 
de alocação como sendo 

a'(x) = a(x) + 6. = Sx + 6. 

onde 6. é o vetor ( n - 1) x 1 

[ 

-80 l -81 
ll= 

-8n-2 

Temos portanto 

a:(x) = ai(x) - 8i, O::; i < n - 1. 

Num exemplo anterior do Capítulo 3, Figura 3.8 da página 44, metade 
dos pontos de o:(D) ficam no semi-plano negativo. Usando a nova função de 
alocação 

( 
-1 1 Ü ) ( Xo ) ( 2 ) a'(x) = Sx + 6. = O O 1 :: + O 

obtemos a nova disposição dos pontos transformados o:'(D) da Figura 4.1. 

Embora trivial, queremos chamar a atenção para o fato de que a trans-
formação dos vetores de dependência, por a', nas direções de comunicação , 
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Figura 4 .1 : Nova disposição após translação 

nao sofre nenhum efeito com a translação introduzida. Por exemplo, 

o:'( 0b) o'(º) U)i 
( -1 nO)+~-( -1 1 n(n-~ o o o 

( ~l) = o:( 0b) 

4.2.2 Dimensionamento do n-cubo binário 
Vamos calcular o tamanho do n-cubo binário de menor dimensão para imple-
mentar o algoritmo especificado pelo dado sistema ERU. Para isso, partimos 
do menor m-cubo r-ário , com m = n - 1 e r uma potência de 2, ao qual o 
domínio D é mapeado pela função o:' . 

Seja 
r' = maxo~i<n-1, xED{o:~(x)}. 

Tomamos r como sendo o menor valor de 23 que é maior ou igual a r'. 

A dimensão n do n-cubo binário será dada por 

n = ih log r = ( n - 1) log r. 

4.2.3 Conjunto dos nós do n-cubo binário usados 
O n-cubo binário possui 2n nós. Um certo número desses são usados para 
realizar as computações do sistema ERU. O conjunto dos nós do n-cubo 
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binário usados é dado por 
g(a'(D)). 

Vamos supor que cada nó, além de estar ligado a seus ri vizinhos, também 
está ligado a um elemento externo de entrada e saída. Para simplificar a nossa 
apresentação, iremos omitir o funcionamento detalhado de tais elementos de 
entrada e saída. Supomos que eles devem realizar as operações de interface 

, . 
necessanas. 

4.2.4 Tratamento da demora ou retardo 
Conforme visto na Seção 3.2.2, se a computação no ponto z depende da com-
putação em y = z -0;, então >70; = r(z)- r(z -0;) expressa a demora ou 
retardo entre as computações em z e z - 0;. Em sistemas de hardware, tal 
demora pode ser implementada por regis tradores de deslocamento conveni-
entes . No algoritmo de cada nó do ri-cubo binário, vamos produzir a demora 
necessária por meio de uma fila. Usamos ~ara cada V; do sistema ERU um 
vetor V; de tamanho igual ao retardo p; = >.T0;. Cada V; será portanto 
representada pelo vetor 

½[O], V;[l], ... , V;[p; - 1]. 

O valor de entrada V; ao nó do ri-cubo binário é sempre colocado no fim 
da fila, ou seja, em V;[p; - 1]. O valor de V; que participa das computações é 
sempre o valor de ½[O]. Após a fase das computações, é feita uma atualização 
dos valores de cada vetor V; da seguinte forma: o valor de V; [1] passa para 
½[O], o valor de ½[2] passa para V;[l] e assim por diante. 

4.3 Algoritmo do n-cubo binário 
Para especificar o algoritmo do ri-cubo binário, vamos supor que, dado um 
sistema ERU, já são obtidas as funções de tempo rede alocação e/ = a+~, 
a dimensão ri do ri-cubo, as funções g e h para conversão de endereços e o 
conjunto de nós do n-cubo binário usados g(a'(D)). 

4.3.1 Mais algumas notações 

Na especificação do algoritmo abaixo, vamos usar as seguintes notações. 
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• sinal(j), para j inteiro qualquer: 

sinal(j) = { 
1 se j > O 
O se j = O 

-1 se j < O 

• send(var,addr) : envia o valor da variável var para o nó de endereço 
addr. 

• receive(var, addr) : coloca na variável varo valor recebido do nó de en-
dereço addr. 

4.3.2 Algoritmo de cada nó 
Podemos agora especificar o algoritmo para cada nó d E g(a'(D)) do ri-cubo 
binário. Este nó d executa as computações correspondentes ao ponto z E D, 
tal que g(a' (z)) = d. Notemos que a'(z) = h(d). 

Algoritmo 4.1 Algoritmo correspondente ao nó d. 

Variáveis usadas : 

V;[O], V;[l], ... , V;[p; - 1], O :Si< m, onde p; = >.TO; e 
Variável temporária Var . 

Fase de entrada/ saída: 

for i := O to m - 1 do 
if a'(0i) =I= O and g(h(d) - a'(0i)) tf. g(a'(D)) then 

receive(V;[p; - 1], elemento externo de E/S) 
else 

if a'(0;) i= O and g(h(d) - a'(0;)) E g(a'(D)) then 
begin 

e = (coei ... Cn-2f := a'( 0;); 
Var := V;[O) ; 
for j := O to n - 2 do 

w hile Cj =I= O do 
begin 

j zeros 
send( V ar, g(O, . .. , O, sinal( Cj), O, ... , O)) ; 
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receive(Var, g(O, ... , O, - sinal( c1 ), O, ... , O)); 
c1 := c1 - sinal( c1) 

end; 
V;[p; - 1] := Var 

end 

Fase de computação: 

Vo [O] := f(Vo[O], Vi[O], ... , Vm _i[O]) 

Avanço das filas V;: 

for i : = O to m - 1 do 
if p; > 1 then 

for j := 1 to (p; - 1) do 
½[j - 1] := ½[j] 

4.3.3 Algumas explicações 

O cálculo de V0 (z) utiliza os valores de V;(z - 0i). Quéndo para um determi-
nado i, a'(0;) = O, o valor de V;(z - 0;) provém do próprio nó d e não requer 
nenhuma comunicação. 

Se a'(0;) -/- O e g(h(cl) - a'(0;)) tf_ g(a'(D)), então o valor de V;(z - O; ) 
é uma entrada do sistema ERU e provém do elemento externo de entrada e 
saída. 

Se a'(0i)-/- O e g(h(cl) - a'(0;)) E g(a'(D)), então o valor de V;(z-0; ) 
provém de um outro nó do n-cubo binário e deve ser encaminhado para o nó 
d em questão. Como os algoritmos em todos os nós do ri-cubo são idênticos , 
o nó d também deve enviar um valor para um outro nó. Cada nó do ri-cubo 
deve ajudar no encaminhamento de um valor V;(y - 0;), onde y depende de 
cada nó, a um outro nó destinatário. 

Isso é feito do seguinte modo. Usamos um vetor auxiliar e que é ini-
cializado com o valor do vetor a'( 0;). Esse vetor fornece a direção para 
encaminhamento. Se e for igual ao vetor Is, ou seja, vetor com todos os com-
ponentes nulos com exceção de um que vale ±1, então o encaminhamento é 
para um nó adjacente e envolve apenas um send e um receive. Em geral , o 
encaminhamento pode envolver vários pares de send e receive. 
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Figura 4.2: Direção do encaminhamento

Como um exemplo, seja

.- «'.«.,- l .f l
conforme a Figura 4.2. O nó d, assim como cada um dos outros nós do
ã-cubo, realiza as seguintes operações de será e receia;e.

. se«d(}''-,g(1,0))

. recei«(y-,g(--1,0))

. se«d(}''««,g(1,0))

. -ecei«(}'-, g(-1,0))

. se«d(}''«,g(0, -1))

. recei-(}'-, g(0, 1))

E interessante notar que com esses 6 comandos, o nó d não apenas enviou
um valor a urn outro destinatário (o primeiro se7zO, mas também ajudou a
passar adiante valores em tránsílo (os dois pares de receiue e será do meio)
e ainda recebeu o valor desejado (o último receiue).

4.3.4 Sincronização entre nós
Os comandos será e receÍt;e são semelhantes a alguns comandos de comuni-
cação de linguagens de ptogiamax;ão de máquinas paralelas. Na linguagem
W2 ISI, da máquina Waip, os comandos de mesmo nome realizam a comuni-
cação entre processadores através de uma fila ou bu.#br. Em W2, o comando
se7zd é bloqueado quando a fila de comunicação está cheia e o comando re-
ceÍue é bloqueado quando tenta receber de uma fila vazia. Em Occam j2SI,
os processos de comunicação cana/ l t;ar e cana/ ? uar são bloqueados até
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que processos de comunicação correspondentes retiram ou colocam os valores 
desejados nos canais em questão. 

No nosso caso, como todos os nós do ri-cubo binário realizam o mesmo 
algoritmo, vamos supor o seguinte. 

1. O comando send não é bloqueado quando aguarda a vinda do valor 
desejado. 

2. O comando receive é bloqueado até receber o valor desejado. 

Examinemos com cuidado o trecho que trata das entradas e saídas de um 
nó, reproduzido abaixo. 

begin 

end 

e = ( CoC1 ..• Cn-2 f := a'( 0i); 
Var := ½[O]; 
for j := O to n - 2 do 

while Cj -/- O do 
begin 

send( V ar, g(O, ... , O, sinal( Cj ), O, ... . O)); 
receive( Var , g(O, ... , O, - sinal( ci), U, ... , O)); 
Cj := Cj - sinal( Cj) 

end; 
½[p; - l] := Var 

Constatamos que o send de um valor para um nó segundo um canal 
g(O, ... ,O , sinal(cj),0, ... ,0)) é sempre seguido por um receive do mesmo 
canal no sentido oposto , isto é, g(O, ... ,O, - sinal(c1),0, ... ,0 )). Assim, 
lembrando a suposição de que os elementos externos sempre realizam as ope-
rações de interface ( constituídas de send) necessárias , conseguimos a sincroni-
zação entre nós sem o perigo de bloqueio permanente ou impasse ( deadlock). 

4.3.5 Comunicação em paralelo 

No algoritmo apresentado para cada nó, a fase de entrada e saída é especifi-
cada de maneira sequencial. Em hipercubos que trabalham no modelo SIMD 
(Single lnstruction Multiple Data), a comunicação precisa ser feita de fato 
em forma sequencial, num canal de cada vez. 
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Em hipercubos baseados nos chamados transputers do tipo n-port, entre-
tanto, é possível a realização de comunicação em paralelo em canais diferen-
tes . 

No algoritmo apresentado neste capítulo, desde que dois comandos send 
ou receive não utilizem o mesmo canal de comunicação, eles podem ser exe-
cutados em paralelo. 

Retomemos o caso particular tratado na Seção 3.3.5, em que conseguimos 
obter uma função de alocação tal que cada vetor de dependência 0i do sistema 
é mapeado a um diferente canal de comunicação. Nesse caso, a fase de 
entrada pode ser realizada em tempo constante, com todos os comandos 
send realizados ao mesmo tempo, assim como todos os comandos receive. 

4.3.6 Uso de preprocessamento 
O algoritmo 4.1 da Seção 4.3.2 poderia ser executado diretamente em cada 
nó. Notemos entretanto que os testes ( if's) não são dependentes dos dados e 
podem ser verificados antes da execução. Para maior velocidade na execução , 
podemos usar uma fase de preprocessamento para gerar os comandos que 
são realizados em cada nó . O preprocessamento consiste essencialmente em 
interpretar o algoritmo 4.1 para gerar os comandos necessários . Vejamos um 
exemplo completo a seguir, antes de encerrar o presente capítulo. 

4.3 .7 Um exemplo 
Vamos retomar o exemplo 1 da página 27, de multiplicação de matrizes. O 
algoritmo é descrito pelo seguinte sistema ERU 

O i < N, O j < N, O k < N, 
C(i,j, k) = C(i,j, k - l) + A(i,j - 1, k)B(i - 1,j, k) 
A(i,j, k) = A(i,j - 1, k) 
B(i ,j, k) = B(i - l,j, k), 

com os vetores de dependência 
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Vamos usar a função de tempo r obtida na Seção 3.2.1 da página 32, 

r(x) = Xo + X1 + X2 = ),_T x, com>.= ( li ) 

e a função de alocação o:(x), obtida na Seção 3.3.2 da página 38, 

( 
1 Q 1 ) ( Xo ) o:(x)=Sx= O 1 1 :: . 

Pela função o: acima, o conjunto D é transformado para a disposição 
o:(D) da Figura 3.5 da página 39. Temos também as seguintes direções de 
comumcaçao 

o:(0c) = ( O 1 ) ( n ( i ) 1 1 

o:(0a) = ( o 1 ) ( n ( ~) 1 l 

( 1 O o:(0b) = Ü 1 : ) o) ( ~) · 

Para modificar a função o:, calculamos a translação 

6 = ( =~: ) , obtendo 80 = 81 = 82 = O. 
-82 

Temos portanto o:'(x) = o:(x). 
Calculando os retardas ).T 0i, obtemos 

Po = P1 = P2 = 1. 

Consideremos o algoritmo no nó d, com as variáveis usadas 

Vo [O], Vi[O], Vi[O], e Var. 

O preprocessador pode preparar o seguinte algoritmo para um nó d que 
não está situado na borda de g(o:(D)). 
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Fase de e ntrada/saída: 

Comandos executados: 
Var := Vo[O]; 
send(Var, g(l, O)); 
receive(Var, g( -1, O)); 
send(Var, g(O, 1) ); 
receive(Var,g(O, -1)); 
Vo[O] := Var; 
Var := ½[O]; 
send(V ar, g(O, 1) ); 
receive(Var,g(O, -1)); 
Vi[O] := Var; 
Var := Vi[O]; 
send(Var,g(l,O)); 
receive( Var, g( -1, O)); 
Vi[O] := Var 

Fase de computação: 

Comando executado: 
Vo[O] := Vo[ü] + ½[ü]V2[ü] 

Avanço das filas V;: Não há. 

Note-se acima um grande número de comandos de comunicação, daí a 
importância de comunicação em paralelo discutida na Seção 4.3.5 . 

ée 
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C apítulo 5 

C onclusões e comentários 
finais 

O esquema de interconexão hipercubo de dimensão n ou ri-cubo binário a-
presen ta diversas características importantes: cada nó com grau n, diâmetro 
também igual a n, possibilidade de implementar ou simular inúmeros ou-
tros esquemas de interconexão, etc. Devido a tais propriedades, diversos 
computadores paralelos disponíveis hoje no mercado interligam seus proces-
sadores na forma de um hipercubo. Entretanto, apesar da disponibilidade 
de máquinas paralelas , constata-se, em geral, uma grande dificuldade na su-
a uti lização, principalmente no particionamento de uma tarefa de maneira 
adequada ent re os processadores de um computador paralelo, em pa rticu-
lar o hipercubo. Algoritmos paralelos têm sido concebidos de modo ad hoc, 
com grande demanda tanto do tempo como da engenhosidade e inspiração 
dos programadores de tais máquinas. Tal fato justifica o desenvolvimento de 
métodos e ferramentas de síntese de algoritmos paralelos. 

Neste trabalho, adaptamos um método, que foi proposto para a geração 
de algoritmos sistólicos, para sintet izar algoritmos paralelos para o h ipercubo . 
O método p roposto pode auxiliar e nortear o usuário no desenvolvimento de 
seus programas paralelos e servir de base para a construção de ferramentas 
para a geração automática de algo ritmos paralelos para o hipercubo. Faremos 
a seguir a lguns comentários sobre o método proposto. 

O método de geração de algoritmos sistólicos tem a seguinte limitação . 
Ele deve t ransformar o domínio D, do sistema de equações de recorrência 
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uniformes, para um espaço de dimensão no máximo dois, devido a limitação 
tecnológica do processo de implementação em VLSI. O método proposto 
neste trabalho, entretanto, não está sujeito a tal limitação. De fato, o método 
transforma o domínio D de dimensão n sempre em um espaço de dimensão 
n - 1, visando maior grau de paralelismo de granularidade fina. 

No método de transformações de dependências, os aspectos envolvendo a 
obtenção das funções de tempo e de alocação ótimas não foram tratados de 
modo completo. Ao invés disso, procuramos enfatizar aqueles aspectos mais 
ligados ao método de síntese para o hipercubo. 

O espaço transformado é implementado num ( n - 1 )-cubo r-ário, que por 
sua vez é simulado por um hipercubo de dimensão (n-1) log r. Considerando-
se que este último possui mais arestas que o primeiro, na relação log r /2, con-
forme visto na Seção 2.5, tal simulação significa uma sub-utilização do hiper-
cubo. Ainda assim, justifica-se a adoção do método proposto, levando-se em 
conta quP. ele pode gerar algoritmos para o hipercubo de fina granularidade 
a partir de qualquer algoritmo especificado por um sistema de equações de 
recorrência uniformes. 

Desenvolvemos neste trabalho um método onginal de embedding de um 
m-cubo r-ário em um hipercubo de dimensão m log r, com dilation 1. Da 
demonstração construtiva deste resultado, obtivemos algoritmos simples para 
a conversão de endereços dos nós dos dois grafos em questão. 

Resultados de embedding de matrizes m-dimensionais em hipercubos são 
conhecidos na literatura, como o método de código de Gray refletido de Saad 
e Schultz [34]. A disposição dos nós de um hipercubo dada por T(r, m), 
conforme a Seção 2.4, entretanto, possui uma propriedade desejável expressa 
pelo Corolário 2.1: Todos os sub-cubos, formados pelos nós com os mesmos 
primeiros km bits, para 1 :S k < log r, também estão dispostos em m-
cubos (r/2k)-ários. Tal propriedade pode ser útil para o desenvolvimento de 
algoritmos paralelos do tipo divida-e-conquiste para o hipercubo. O método 
de embedding proposto pode ter portanto interesse próprio. 

Como continuação do presente trabalho, já iniciamos as seguintes inves-
tigações. Acreditamos que o método de embedding por T(r, m) pode ser ge-
neralizado para o que chamamos de m-cubo ri-ário generalizado, que possui 
ri = 2s, nós em cada dimensão i de 1 a m. Tal grafo pode ser implementado 
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por um hipercubo de dimensão log r 1 + log r 2 + ... + log r m· Cada sub-cubo 
do h ipercubo , cujos nós têm os primeiros km bits constantes, também for-
mam m -cubos (ri/2k)-ários generalizados. Estamos também tentando usar 
a disposição T(r, m) para desenvolver algoritmos do tipo divida-e-conquiste 
para o hipercubo. Evidentemente sabemos que uma disposição a lternativa 
dos nós de um hipercubo não "aumenta o poder" do hipercubo. A disposição 
em questão pode entretanto sugerir uma nova abordagem para a resolução 
de certos problemas . 
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A pêndice A 
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Lista de símbolos 

Símbolo Significado Primeira ocorrência 

D domínio poliédrico convexo 25 
(D,0) grafo de dependência 27 
Is vetor de zeros exceto um valor ±1 41 
ln matriz identidade n x n 44 
M matriz de dependências 45 
MA vetores mapeados a canais do n-cubo 45 
M4, vetor mapeado ao vetor nulo 46 
N número total de nós 6 
s matriz ( n - 1) x n de inteiros 37 
T(r, m) transformação de endereços 13 
VD conjunto de vértices de D 31 
¼ função ou argumento do sistema ERU 26 
¼[j] vetor que contém valores de ¼ 52 

d endereço de um nó do n-cubo 6 
(eo,e1,- .. ) nó de um m-cu bo r-ário 10 
g(d) função que converte d em ( eo, e1, ... ) 49 
g(ci(D)) conjunto de vértices usados 51 
h( e) função que converte ( e0 , e1, ... ) em d 49 
m número de equações do sistema ERU 26 
m dimensão do m-cubo 5 
n dimensão do domínio D 25 
n dimensão do n-cubo 5 
s expoente tal que r = 2s 12 
u vetor de projeção 37 
x , y ,z pontos de D 25 
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Símbolo Significado Primeira ocorrência 

O'. função de alocação 36 
a' função de alocação modificada 50 
ô inteiro usado na função de tempo 30 
0; vetor de dependência 26 
,\ vetor de n inteiros 30 
p retardo ou demora 52 
T função de tempo 29 
ó. vetor de translação 50 
0 conjunto de vetores de dependência 27 
A matriz (n - 1) x n 45 
<I> matriz 1 x n 45 

65 



Bibliografia 

[l] Annaratone, M. et al. "Applications and algorithms partitioning on 
Warp", Proceedings of Compcon Spring 87, San Francisco, February, 
1987. 

[2] Annaratone, M. et al. "Architecture of Warp", Proceedings of Compcon 
Spring 87, San Francisco, p. 264-267, February, 1987. 

[3] Annaratone M. et al. "The Warp computer: architecture, implemen-
tation and performance", IEEE Transactions on Computers, C-36, p. 
1523-15.38, 1987. 

[4] Athas, W.C. & Seitz, C.L. "Multicomputers: message passing concur-
rent computers", Computer, p. 9-24, August, 1988. 

[5] Bruegge, B. et al. "Programming Warp", Proceedings of Compcon Spring 
87, San Francisco, p. 268-271, February, 1987. 

[6] Cappello, P.R. & Kenneth, S. "Unifying VLSI array design with linear 
transformations of space-time", Advances in Computing Research, vol. 
2, p. 23-65 , 1984. 

[7] Cosnard, M., Quinton, P., Robert , Y. & Tchuente M. (editors) Parallel 
Algorithms and Architectures, North Holland, 1986. 

[8] Delosme, J.M. & lpsen , I.C.F. "Systolic array synthesis: coL1putability 
and time cones", in: Parallel Algorithms fj A rchitectures, M. Cosnard 
et al. (editors), Elsevier Science Publishing, North Holland, p. 295-312, 
1986. 

[9] Fortes, J.A.B. Algorithm Transformations for Parallel Processing and 
VLSI Architecture Design, Ph.D. thesis, Department of Electrical 
Engineering-Systems, University of Southern California, December, 
1983. 

[10] Fortes, J.A.B. & Moldovan, D.I. "Parallelism detection and transfor-
mation techniques useful for VLSI algorithms", Jornal of Parallel and 

66 



Distributed Computing 2, p. 277-301, 1985. 
[11 ] Foster, M.J. & Kung, H.T. "The design of special-purpose VLSI chips", 

Computer, 13, p. 26-40, 1980. 
[12] Fraigniaud, P. Communcations intensives dans les architectures à me-

moire distribuée et algorithmes paralleles pour la recherche de racines 
de polynômes, These de doctorat, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
Université Claude Bernard de Lyon I, 17 Décembre, 1990. 

[13] Hillis, W.D. The Connection Machine, MIT Press, Cambridge, Mass., 
1985. 

[14] Huang, C.H. & Lengauer, C. "The derivation of systolic implementations 
of programs", A cta /nf ormatica, 24, p. 595-632, 1987. 

[15] Jones, G. & Goldsmith, M. Progmmming in Occam 2 , Prentice Hall, 
1988. 

[16] Karp, R.M., Miller, R.E. & Winograd, S. "The organization of compu-
tations for uniform recurrence equations", Journal of the A CM, 14, p. 
563-590, 1967. 

[17] Kung, H.T. "Let's design algorithms for VLSI systems", Pre>ceedings of 
Caltech Conference on VLSI, p. 65-90, January, 1979. 

[18] Kung, H.T. & Leiserson, C.E. "Systolic arrays for VLSI", in:/ntroduction 
to VLSI Systems, C.A. Mead & L.A. Conway, Chapter 8.3, Addison-
Wesley, 1980. 

[19] Kung, H.T. "The structure of parallel algorithms", Advances in Com-
puting, 19, p. 65-111, 1980. 

[20] Kung, H.T. "\:Vhy systolic architectures", Computer, 15, p. 37-46, 1982. 
[21] Miranker , W.L. & Winkler A. "Spacetime representation of computati-

onal structures", Computing 32, p. 93-114, 1984. 
[22] Moldovan , D.I. "On the design of algorithms for VLSI systolic arrays", 

Proceedings of the IEEE, vol. 71, no.l, January, p. 113-120, 1983. 
[23] Moldovan , M.I. "ADVIS: a software package for the design of systolic 

arrays", IEEE Transactions on Computer-Aided Design, CAD-6, p. 33-
40, January, 1987. 

[24] Monien, B. & Sudborough , H. "Comparing interconnection networks", 
Technical Report, Bericht Nr. 55, Universitat Paderborn, October, 1988. 

[25] Nelis, H.W. & Deprettere, E.F. "Automatic Design and partitioning of 
systolic/wavefront arrays for VLSI", Circuit System Signal Processing, 

67 



Vol. 7, number 2, p.235-252, 1988. 
[26] Okuda, Kunio & Song, Siang W., "Um Algoritmo de Multiplicação de 

Matrizes para implementação em VLSI", Anais do I Congresso da Soci-
edade Brasileira de Microeletrônica, Campinas, pp. 383-393, 1986. 

[27] Okuda, K. "Desenvolvimento formal de algoritmos paralelos sistólicos", 
Dissertação de Mestrado, Instituto de Matemática e Estatística da USP, 
1989. 

[28] Poutain, D. A tutorial introduction to Occam programming, INMOS Li-
mited , 1986. 

[29] Quinton, P. "The systematic design of systolic arrays", in:A utomata 
Networks in Computer Science, F . Fogelman, Y. Robert & M.Tchuente 
(editors) , Manchester University Press, p. 229-260, 1987. 

[30] Quinton, P. & Robert, Y. Algorithmes et architectures systoliques, Mas-
son, Paris, 1989. 

[31] Rajopadhye, S.V. & Fujimoto, R.M. "Systolic array synthesis by static 
analysis of program dependencies", in: Parallel A rchitectures and Lan-
guages Europe, J.W. Baker et al. (editors), Springer-Verlag, p. 295-315, 
1987. 

[32] Ribas, H.B. "Automatic Generation of systolic programs from nested lo-
ops", Ph.D. thesis, Department of Electrical and Computer Engineering, 
Carnegie Mellon University, June, 1990. 

[33] Robert, Y. "Systolic algorithms and architectures", in:Automata Net-
works in Computer Science, F. Fogelman, Y. Robert & M.Tchuente 
(editors), Manchester University Press, p. 187-228, 1987. 

[34] Saad, Y. & Schultz, M.H. "Topological properties of hypercubes", IEEE 
Transactions on Computers, Vol. 37, No. 7, p. 867 872, July, 1988. 

[35] Seitz, C.L. "The Cosmic cube", Communications of the ACM, 28 , p. 
22-33, 1985. 

[36] Siegel, H.J. "Interconection networks for SIMD machines", Computer, 
p. 57-65, June, 1979. 

[37] Tseng, P.S. "A parallelizing compiler for distributed memory parallel 
computers" , Ph.D. thesis, Department of Electrical and Computer En-
gineering, Carnegie Mellon University, May, 1989. 

[38] Ullman, J .D. Computational aspects of VLSI, Computer Science Press, 
1984. 

68 



[39] Wallace, R.S., Webb, J .A. & Wu, l.C. "Machine-independent image 
processing: performance of Apply on diverse architectures", Proceedings 
of lmage Understanding Workshop, Cambridge, Massachusetts, pp. 602-
608, Apri l, 1988 . 

[40] Weiser, U. & Davis, A. "A wavefront notation too] for VLSI array de-
sign", in: VLSI S ystems and Computations, H.T.Kung et al. (editors), p. 
226-234, Computer Science Press, 1981. 

[41] Young, D. M. l terative Solution of Large Linear Systems, Academic Pres-
s, 1971. 

69 



, 
Indice 

2-cubo, 6, 10 
3-cubo, 6, 10 
4-cubo, 9 
6-cu bo, 6, 24 

a lgoritmo de mapeamento, 18, 19, 
22, 23 

algoritmo do fi.-cubo, 52, 53 
algoritmo sistóli co, 2 
a locação 

função de, 36 

borboleta, 9 

canal de comunicação, 41 , 44, 45 
combinação convexa, 26 
computabilidade, 30 
comuni cação 

canal de, 41 , 44, 45 
conjunto dos nós usa.dos, 51 
Con necLion Ma.chinc, l 
convexa, combin ação, 26 
cubo cósmico, 1 

à mora, 33, 34 , 35, 52 
tra tamento da, 52 

dependência 
grafo de, 27 
vetor de, 27 

ddation, 5, 12, 13 
dimensionamento do fi.-cubo , 51 

70 

domínio poliédrico convexo, 25 

ernbedding, 5, 10, 12 
qualidade do , 12 
teorema sobre, 15 , 20 

encaminhamento, 54 
entrada,27, 29, 52, 53, 54, 57 
equação de Laplace, 28 
equações de recorrência uniformes, 

26 
ERU, 26 
expansão, 12 

função de alocação, 36 
modificada, 50 
ótima, 40 

fun ção de tempo, 29 
ótima, 33 

geração de código, 3 
grafo de dependência, 27 
grafo guest, 10 
grafo host , 10 
gu est, grafo, 10 

hipercubo , 1, 6 
hiperplano de tempo , 36 
host, grafo , 10 

iPSC/2 , 1 
isomorfo , 5, 9, 24 



Laplace, 
equação de, 28 

linearmente independente, 44, 45 

m-cubo r-ário, 12, 49 
mapeamento, 39, 41, 45, 47 

algoritmo de, 18, 19, 22, 23 
multiplicação de matrizes, 27 , 38, 

42 

ri-cubo, algoritmo, 52 , 53 
ri-cubo binário, 1, 6, 49 

dimensão do , 6 
dimensionamento, 51 

nós usados, 51 

optimalidade, função de alocação, 
40 

optimalidade, função de tempo, 33 
ortogonal, 37 
ou-exclusivo, 6 

preprocessamento,57 

qualidade do embedding, 12 

receive, 53, 57 
retardo, 33, 52 

tratamento de, 52 

saida, 27, 29, 52, 53, 54. 57 
send, 53, 56, 57 
símbolos usados , 64 
sistólico, 2 
sub-cubo, 16, 22 

T(r, m), 14 
tempo 

função de, 29 
hiperplano de, 36 

teorema sobre embedding, 15 

71 

toro, 10 
tratamento da demora, 52 

vetor de dependência, 27 
VLSI, 2, 41 

Warp, 3 




