
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

RÔMULO ALVES DE SOUZA SILVA 

 

 

 

 

 

 

USO DA BIBLIOTECA CUSP EM CUDA PARA  

IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DUAL SCALING EM DADOS  

CATEGÓRICOS MULTIVARIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018



 

RÔMULO ALVES DE SOUZA SILVA 

 

 

 

USO DA BIBLIOTECA CUSP EM CUDA PARA  

IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DUAL SCALING EM DADOS  

CATEGÓRICOS MULTIVARIADOS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Sistemas 

de Computação da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do título de Tecnólogo em Sis-

temas de Computação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

ALTOBELLI DE BRITO MANTUAN 

 

NITERÓI 

2018 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÔMULO ALVES DE SOUZA SILVA 

 

 

USO DA BIBLIOTECA CUSP EM CUDA PARA  

IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DUAL SCALING EM DADOS  

CATEGÓRICOS MULTIVARIADOS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Sistemas 

de Computação da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do título de Tecnólogo em Sis-

temas de Computação. 

 

Niterói, 08 de dezembro de 2018. 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Altobelli de Brito Mantuan, MSc. – Orientador 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Bruno Augusto Dorta Marques, MSc.  – Avaliador 

UFABC – Universidade Federal do ABC 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Marcos e 

Elizane e à minha namorada Luíra. 



 

AGRADECIMENTOS 

A minha família e namorada que sempre acre-

ditaram em mim. 

 

A meu Orientador Altobelli de Brito Mantuan 

pelo apoio, dedicação e orientação na elabo-

ração deste trabalho. 

 

Aos colegas de curso e tutores pelo incentivo 

e troca de experiências. 

 

A todos os amigos que fiz nesse longo cami-

nho pelo apoio e colaboração. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quanto mais aumenta nosso conhecimento, 

mais evidente fica nossa ignorância”. 

John F. Kennedy 



 

RESUMO 

Para atender esse cenário que vivemos em relação ao crescimento da geração de 
informações, a busca por ferramentas que consigam aumentar seu poder de proces-
samento, de modo a acompanhar esse crescimento do volume de dados, é algo cons-
tante. Para atender essa necessidade, são desenvolvidas diversas técnicas de extra-
ção de informações úteis de modo que a eficiência do processamento destas técnicas 
seja máxima. O Dual scaling tem com o objetivo gerar uma contextualização espacial 
através da correlação de itens de uma base de dados com a apresentação dos resul-
tados de forma simples, intuitiva e precisa. Porém esta técnica possui um modelo ma-
temático para a geração dos resultados altamente custoso e, atualmente, somente 
soluções implementadas de forma sequencial são disponibilizadas no mercado. Neste 
trabalho, é implementado o algoritmo de Dual scaling paralelizável através da utiliza-
ção dos processadores em uma GPU com o auxílio da biblioteca Cusp para facilitar a 
implementação. Posteriormente são feitos testes de tempo de execução com duas 
implementações de forma sequencial a fim de validar a implementação proposta. Por 
fim, algumas ideias para trabalhos futuros são apresentadas para dar continuidade a 
este estudo. 

Palavras-chaves: Dual scaling, Cusp, CUDA, GPU, Implementação paralela. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

In order to meet this scenario that we live in relation to the growth of information gen-
eration, the search for tools that can increase its processing power in order to keep 
pace with this growth in data volume is constant. To meet this need, various techniques 
for extracting useful information are developed so that the processing efficiency of 
these techniques is maximal. Dual scaling aims to create a spatial contextualization 
through the correlation of items in a database with the presentation of results in a sim-
ple, intuitive and precise way. However, this technique has a mathematical model for 
the generation of results that is costly and currently, only solutions implemented in a 
sequential way are available in the market. In this work, a parallel Dual scaling algo-
rithm is implemented through the use of the processors of a GPU with the aid of the 
Cusp library to facilitate the implementation. Subsequently, run-time tests are run with 
two implementations in a sequential way to validate the proposed implementation. Fi-
nally, some ideas for future work are presented to continue this study. 
. 

Key words: Dual scaling, Cusp, CUDA, GPU, Parallel implementation 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução da tecnologia da informação, em conjunto com a redução de 

custos e da ampliação do acesso a esses recursos estão fazendo que o volume de 

dados gerados seja cada vez maior. Um estudo feito em 2011 revelou que a produção 

de dados mais que dobra a cada dois anos [1]. Somando ao aumento constante da 

competitividade do mercado, surge a necessidade da utilização de ferramentas capa-

zes de gerar conhecimento a partir desses dados, pois, atualmente, saber fazer uso 

da informação é visto como um grande diferencial nas organizações [2]. 

Para atender esse cenário de crescimento no volume de dados, a busca por 

ferramentas que tenham a capacidade de analisar esses dados é algo constante. Para 

atender essa necessidade são desenvolvidos diversos tipos de técnicas, algoritmos e 

até mesmo modelos matemáticos em que se consiga extrair informações úteis com o 

menor custo computacional possível. 

Esses modelos matemáticos têm se tornado ferramentas importantes para 

a análise de dados com a proposta de extrair padrões e correlações importantes dos 

itens que pertencem à base de dados. O surgimento de modelos matemáticos cada 

vez mais complexos reflete em um custo computacional cada vez maior.  

A busca pela eficiência na utilização do poder computacional tornou-se uma 

constante em diversos setores, desde pesquisas científicas ao setor industrial. Afim 

de suprir essa carência, foram desenvolvidas tecnologias que fossem capazes de re-

alizar as tarefas de alto custo computacional em um tempo praticável. Uma dessas 

tecnologias é a computação paralela [3]. 

Uma alternativa que vem sendo explorada para o aumento de desempenho 

de modelos matemáticos é a utilização de unidades de processamento gráfico, ou 

Graphics Processing Unit (GPU), como plataformas para processamento de propósito 

geral. As GPUs possuem uma arquitetura altamente paralela, capaz de executar os 

cálculos matriciais propostos nos modelos matemáticos com diversos elementos ao 
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mesmo tempo, ao contrário da unidade central de processamento, ou Central Proces-

sing Unit (CPU), que apresenta o processamento de modo sequencial. 

Nos últimos anos, diversas ferramentas foram criadas com o propósito de 

adequar as GPUs ao processamento em geral e facilitar a utilização desse recurso 

pelos desenvolvedores. A ferramenta mais famosa atualmente é a arquitetura de com-

putação paralela da NVIDIA denominada Compute Unified Device Architecture 

(CUDA) [4]. 

É um fato que a utilização de placas de vídeo no auxílio de tarefas que 

exigem um alto poder de processamento seja de grande interesse, dada a variedade 

de aplicações em que elas podem ser utilizadas. Além disso, no viés computacional, 

isso pode ser um divisor de águas no assunto que refere à análise de dados. 

Nesse trabalho apresentaremos uma implementação paralela em CUDA de 

um modelo matemático proposto por Nishisato chamado Dual Scaling [5], onde esta 

técnica faz o mapeamento de colunas e transações para um espaço multidimensional 

onde pode ser gerado uma contextualização semântica entre colunas e transações. 

Utilizaremos como base o algoritmo proposto por Nishisato onde a base de dados tem 

o formato para dados de múltipla-escolha.  

Esta técnica é bastante utilizada em diversas áreas e atualmente no mer-

cado só existem implementações sequenciais e, dado a sua característica de ser um 

modelo matemático altamente custoso, seria interessante ter uma implementação pa-

ralelizada em GPU disponível para todos. Para isso utilizamos a biblioteca open-

source Cusp [6] para auxiliar na implementação do algoritmo. 

Além disso iremos comparar a implementação proposta a nível de tempo 

de execução com mais duas implementações: uma sequencial utilizando o processa-

dor do computador com a biblioteca Eigen [7, 8] e outra sequencial utilizando os re-

cursos disponíveis da GPU utilizando a biblioteca Tensorflow [9, 10]. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a implementação do Dual scaling 

em uma plataforma altamente eficiente em relação a custo computacional; comprova-

ção através de testes com outras implementações que a proposta é a que tem maior 

retorno em termos de velocidade e custo; e, por fim, a disponibilização do código para 

o uso da comunidade acadêmica.  

O repositório utilizado está disponível (https://github.com/altobellibm/CE-
DERJ_2018_ROMULO/) para consulta de todo o código fonte.  
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

O processo de análise de dados é uma tarefa que demanda um alto poder 

de processamento e memória, e as técnicas utilizadas no Dual scaling não são dife-

rentes disso. Hoje em dia, a humanidade gera um grande volume de dados de alta 

variedade e alta velocidade e devido a isso é necessário ter um aumento da capaci-

dade computacional proporcional a esse aumento, mas nem sempre isso acontece. 

Alguns problemas de desempenho podem ser vistos quando se utiliza o Dual scaling 

em bases relativamente grandes e isso é um problema pois o desempenho é um fator 

de grande importância no mercado.  

Esta preocupação é o fator que motiva a procura contínua em encontrar 

soluções cada vez mais eficientes para a análise de dados utilizando o Dual scaling. 

Através do entendimento e compreensão de cada abordagem é possível perceber 

suas vantagens e desvantagens, e com isso pode-se escolher a melhor abordagem 

que atende a aquele conjunto de dados.  

 Dentre as diversas soluções que estão no mercado, nesta seção descreve-

mos uma solução extremamente popular na área de estatística por ser gratuita, pre-

sente em um ambiente de programação chamado Comprehensive R Archive Network 

(CRAN) [11]. Este repositório possui diversos pacotes de análises estatísticas e dentre 

eles iremos apresentar com mais detalhes o pacote dualScale , onde há uma imple-

mentação na linguagem estatística R do Dual scaling para bases de dados de múltipla 

escolha e está disponível em [12].  

 Neste pacote, encontramos um conjunto de arquivos com propósitos espe-

cíficos e serão descritos abaixo:  

 blood: base de dados artificial frequentemente utilizada por Nishisato em seus 

artigos onde 15 pessoas respondem a 6 perguntas sobre sua saúde. 

 singapore: base de dados real coletada em um workshop em Singapura em 

1985 onde 23 pessoas responderam a 4 questões relacionadas a sua infância. 

 baba: base de dados artificial utilizada como exemplo em [13], onde 18 pessoas 

responderam a 5 perguntas com diferentes quantidades de alternativas. 
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 badCoded: base de dados artificial que contém erros específicos que impossi-

bilitam a utilização dela. É usada como teste para a função dsCHECK. 

 dsCHECK: função que analisa uma base de dados. Verifica e transforma a base 

de dados corrigindo possíveis erros para que seja analisada utilizando as fun-

ções dsMC e dsFC. 

 dsFC: essa função é uma variante do Dual scaling chamada classificação for-

çada [14]. Recebe como parâmetros de entrada: a base de dados, o item que 

será usado como critério e o número máximo de componentes para ser extra-

ído. O resultado dessa função pode ser de três tipos: Dual scaling de dados 

projetados no subespaço do item passado como critério, Dual scaling de itens 

que não são considerados critério e Dual scaling de dados no espaço comple-

mentar do item passado como critério. 

 dsMC: essa função é uma análise tradicional do Dual scaling para dados de 

múltipla escolha [15]. Recebe como parâmetros de entrada: a base de dados e 

o numero de componentes de deseja-se extrair. Esse algoritmo é explicado 

com uma grande riqueza de detalhes mais a frente com uma implementação 

mais eficiente à disponibilizada nesta função. 

 plot.ds: função que retorna um gráfico de duas dimensões com o resultado da 

análise do Dual scaling das funções dsFC e dsMC. 

 print.ds: função que imprime os resultados gerados por dsFC e dsMC, onde 

são exibidas as informações estatísticas básicas dos resultados. 

 summary.ds: função que imprime toda a informação disponível no resultado da 

análise do Dual scaling. 

 Atualmente, o pacote dualScale é o mais utilizado na comunidade estatís-

tica, porém isso não significa que é o único que existe. Podemos citar outro pacote 

que traz o Dual scaling como, por exemplo, o pacote CDS [16], que traz uma imple-

mentação do Dual scaling para dados categóricos sucessivos (dados de ordem de 

classificação). Este pacote também é implementado em R e está disponível em [17]. 
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2.1 DISCUSSÃO 

Essas soluções supracitadas possuem um conjunto de fatores que prejudi-

cam seu desempenho quando aplicadas, por exemplo, em bases de maior escala. Um 

destes fatores, e de maior peso computacional, é a implementação do Dual scaling de 

forma serial e sequencial e, nesses casos, a CPU é responsável pelo processamento 

de todos os cálculos matemáticos feitos no Dual scaling.  

 Para atingir o objetivo deste trabalho, implementamos uma técnica do Dual 

scaling para bases de dados de múltipla escolha de forma mais eficiente, utilizando 

recursos provenientes da GPU, que permite paralelizar todo calculo matemático feito 

no Dual scaling e a utilização de uma forma de representação matricial mais eficiente 

em relação a alocação de memória chamada matrizes esparsas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Por mais de 80 anos, os métodos estatísticos clássicos vêm sendo adapta-

dos de diversas maneiras para adequar-se às características particulares de pesqui-

sas científicas, como no ramo das áreas sociais e comportamentais. A pesquisa, em 

muitos desses ramos, frequentemente resulta em dados que não são numéricos, com 

medições registradas em escalas com uma unidade de medida incerta.  

Esses tipos de dados são comumente chamados de não lineares e repre-

sentam uma incerteza pois podem haver erros de medição devido a escala destas 

variáveis ser incerta, a relação entre as variáveis não ser clara e mesmo que as cate-

gorias das variáveis estejam ordenadas a distância entre as mesmas ainda pode ser 

indeterminada [18].  

Podemos citar, como exemplo de variável não linear, um formato de res-

posta padrão de uma questão que indica o que uma pessoa pode se considerar rela-

cionada à sua altura, medida em uma escala de três pontos com a classificação po-

dendo ser baixa, média ou alta. 

 Mesmo que consigamos extrair uma pequena parte randômica dos dados 

afim de tentar diminuir a incidência de dados não lineares, ainda assim teremos pro-

blemas nas medições das variáveis que restarem na análise destes dados. 

A análise de dados tem como principal propósito delinear relações entre 

variáveis, lineares e não lineares, ou, no geral, extrair tanta informação em dado 

quanto possível [19]. Este processo aplica sistematicamente técnicas lógicas e/ou es-

tatísticas para descrever e ilustrar, condensar e resumir, e avaliar dados [20]. 

Um método para análise de dados categóricos é o Dual scaling [15]. Na 

verdade, podemos definir o Dual scaling como um conjunto de técnicas que captura 

relações lineares e não lineares entre variáveis de uma vasta gama de tipos de dados. 

A utilização do Dual scaling para análise de dados é uma ótima solução para grandes 

quantidades de dados complexos, pois apresenta uma contextualização espacial mul-

tidimensional das relações obtidas da análise auxiliando na interpretação destas in-

formações. Estes dados são chamados de dados categóricos multivariados. 
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3.1 DADOS CATEGÓRICOS MULTIVARIADOS 

 Todos os experimentos examinam algum tipo de dado. Um dado não é so-

mente o que podemos medir, mas também algo que podemos manipular e algo que 

podemos controlar. Dados que variam de um indivíduo para o outro ou em um mesmo 

indivíduo em momentos diferentes no tempo são denominadas variáveis, ou seja, va-

riáveis são características ou atributos passíveis de mensuração, que podem tomar 

diferentes valores, tais como cor dos olhos, gênero e idade. 

 Denominamos variáveis categóricas aquelas medidas (características) ob-

servadas na amostra que apenas identificam a unidade de observação. Em outras 

palavras, uma variável categórica identifica um atributo, classe ou qualidade, da uni-

dade de observação. Por exemplo, grau de escolaridade, faixa de renda, etc. 

 As variáveis categóricas podem ainda ser classificadas como dicotômicas, 

nominais e ordinais. As dicotômicas também são chamadas de binárias pois possuem 

apenas duas categorias, ou seja, com apenas duas possibilidades de resposta (por 

exemplo, gênero). As nominais apenas identificam um atributo à unidade experimental 

sem qualquer outra propriedade, ou seja, não possuem ordenação natural (por exem-

plo, grupo sanguíneo), enquanto que as ordinais identificam um atributo que estabe-

lece uma estrutura de ordem nas unidades de observação, ou seja, possuem uma 

ordenação natural (por exemplo, classe social) [21, 22]. 

Para Nishisato [23], dados categóricos são divididos em dois grupos cha-

mados: dados de incidência e dados de dominância. Podemos citar que, para o grupo 

de dados de incidência, o Dual scaling tem sido aplicado para os seguintes tipos de 

dados: tabela de contingência/frequência [24, 25, 26], dados de múltipla escolha [27]. 

Já para o grupo de dados de dominância, o Dual scaling tem sido aplicado para os 

seguintes tipos de dados: dados de ordem de classificação e dados de comparação 

pareada [28, 29, 30, 31]. 

Em relação a dados de incidência, os elementos desse tipo de dados po-

dem ser 1 (presença) e 0 (ausência), ou até mesmo frequências obtidas pela conta-

gem do número de objetos (ou incidências, eventos) de uma determinada classe. Além 

disso podemos citar algumas características como: (a) utilização da métrica do qui-

quadrado [32, 33, 34], (b) aplicação da técnica low-rank approximation nos dados de 
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entrada, (c) “uma solução trivial” [19, 27, 32, 35, 36], e (d) mais de uma dimensão 

necessária para descrever o dado [37, 38].  

Já em relação aos dados de dominância podemos dizer que a informação 

é dada em forma de relações de desigualdade (maior que, igual a ou menor que). Os 

dados são representados por “relações de dominância” entre objetos ou entre variá-

veis de interesse. Essas informações são particularmente importantes em estudos de 

dados empíricos, pois envolvem um fenômeno que é difícil de quantificar: preferência 

por um produto ou a importância dos atributos de um produto. Algumas características 

relevantes são as seguintes: (a) utilização da métrica Euclideana [37], (b) aplicação 

da técnica low-rank approximation nos ranks dos dados [5, 39], (c) ”nenhuma solução 

trivial” [29, 30, 40, 41] e, (d) uma dimensão para descrever os dados quando todas as 

variáveis estão perfeitamente correlacionadas entre si [5, 39]. 

A seguir, algumas definições e exemplos sobre os tipos de dados envol-

vendo os dados de incidência e dominância: 

 

 Tabelas de contingência: são basicamente utilizadas para condensar/resumir 

dados. Referem-se ao fato de que as tabelas são usadas para testar a exis-

tência de relações entre duas variáveis. Por exemplo, na Tabela 1 apresenta-

mos uma matriz que contém os dados de uma pesquisa na popularidade de 

três filmes em relação ao seu gênero (masculino e feminino) de 100 pessoas 

que assistiram a esses filmes. A célula dessa tabela contém o número de pes-

soas de um determinado sexo que assistiram ao determinado filme. 

 

Tabela 1: Tabela de contingência 

Filmes 
Gênero 

Masculino Feminino Total 

Filme 1 23 2 25 

Filme 2 4 20 24 

Filme 3 24 27 51 

Total 51 49 100 
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 Dados de múltipla escolha: são tipos de dados resultantes de pesquisas feitas 

para analisar, por exemplo, o comportamento e experiência de um grupo de 

indivíduos. Estes dados apresentados em matrizes onde, por exemplo, as li-

nhas são as pessoas entrevistadas e as colunas apresentam uma série de 

perguntas, onde atribui-se algum valor para a alternativa escolhida como por 

exemplo o valor 1 caso a alternativa escolhida for a 1ª, o valor 2 caso seja 

escolhida a 2ª alternativa e assim sucessivamente. Um exemplo pode ser vi-

sualizado na Tabela 2, onde foi feita uma pesquisa composta de quatro per-

guntas com cinco indivíduos com o objetivo de avaliar a satisfação do cliente 

em relação a uma determinada empresa em uma escala de 1 (muito insatis-

feito) a 5 (muito satisfeito). 

 

Tabela 2: Tabela de dados de múltipla escolha 

Clientes 

Questionário 

Qualidade  

Geral 

Qualidade 

Técnica 

Qualidade 

Atendimento 
Fidelidade Imagem  

Cliente 1 4 3 5 4 4 

Cliente 2 2 1 3 2 3 

Cliente 3 4 5 3 4 5 

Cliente 4 5 5 5 5 5 

Cliente 5 3 3 2 3 4 

 

 

 Dados de ordem de classificação: são bastante populares em pesquisas psi-

cológicas tanto quanto os dados de múltipla escolha. Por exemplo, imagine se 

pedirmos a 5 eleitores para classificar um grupo de quatro candidatos a uma 

eleição de acordo com sua ordem de preferência. Estes dados são armazena-

dos em uma matriz, apresentada na Tabela 3, onde o grupo a ser classificado 

são as colunas e as linhas são as pessoas que responderam ao questionário. 

As células apresentam números de 1 a 5 e a ordem de classificação é decres-

cente. 
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Tabela 3: Tabela de dados de dados de ordem de comparação. 

Eleitores 
Candidatos 

Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 Candidato 4 Candidato 5 

Eleitor 1 5 4 2 1 3 

Eleitor 2 2 4 3 2 1 

Eleitor 3 4 5 3 4 1 

Eleitor 4 2 3 5 1 4 

Eleitor 5 1 5 2 3 4 

 

 

 Dados de comparação pareada: são dados que surgiram da ideia de comparar 

objetos (bebidas, valores morais, etc.) em pares. De fato, é mais fácil para as 

pessoas escolherem entre dois objetos do que classificar uma lista de itens 

em ordem de preferência. A Tabela 4 mostra o exemplo de uma matriz onde 

as colunas 1 e 2 apresentam diversas combinações entre países do mundo. A 

coluna 3 terá os valores das pessoas que escolheram a 1ª opção, a coluna 4 

terá os valores das pessoas sem preferência de escolha entre as 2 opções e 

a coluna 5 terá os valores das pessoas que escolheram a 2ª opção. 

 

Tabela 4: Tabela de dados de comparação pareada. 

Países Opções 

(1) (2) Opção (1) Indecisos Opção (2) 

Brasil Colômbia 236 41 23 

E.U.A. Inglaterra 95 138 67 

Austrália Nova Zelândia 134 44 122 

Espanha Portugal 103 43 154 

Emirados Árabes Marrocos 193 50 57 
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3.2 DUAL SCALING 

Dual scaling é um termo que foi criado por Nishisato [36] para descrever 

um conjunto de técnicas relacionadas para a análise de uma grande variedade de 

tipos de dados categóricos ou quantitativos categorizados, que incluem tabelas de 

contingência, dados de múltipla escolha, dados de ordem de classificação e dados de 

comparação pareada [5]. 

As tabelas em que normalmente o Dual scaling é aplicado apresentam uma 

característica distinta baseada no modelo de Guttman [42, 43], onde os indivíduos 

estão nas linhas e os estímulos estão nas colunas. Estes dados são coletados através 

de pesquisas feitas a um certo grupo de indivíduos, onde suas preferências a estímu-

los são armazenadas e posteriormente são mapeadas através do Dual scaling. 

Com o mapeamento, cada indivíduo e estímulo presente na tabela é repre-

sentado como um ponto no espaço-solução resultante. Com esta análise pode-se ob-

servar através da visualização da distribuição dos pontos ao longo dos eixos do es-

paço-solução que características, como comportamentos e preferências, comuns en-

tre grupos de indivíduos e estímulos, são percebidas quando os pontos no espaço-

solução são mapeados perto uns dos outros, apresentando uma relação entre eles. 

Enquanto indivíduos e estímulos que não possuem características em comum se 

apresentam distantes uns dos outros no espaço-solução. 

Nessas situações, onde os indivíduos dão respostas a estímulos, o Dual 

scaling fornece tanto a análise escalar dos estímulos [27], quanto as diferenças indi-

viduais de escala [44]. Com isso o Dual scaling não somente lida com os problemas 

relacionados o cálculo do “tamanho” dos atributos, como também com o, igualmente 

importante e muito mais amplo, problema relacionado à classificação dos dados.  

Embora os dados categóricos apareçam frequentemente dentro das ciên-

cias sociais e comportamentais, o Dual scaling deveria ser a principal técnica a ser 

usada por todo pesquisador, porém, por uma variedade de razões, esse conjunto de 

técnicas ainda não é bem difundida. Seguindo o escopo proposto para esse trabalho, 

iremos nos aprofundar mais um pouco sobre os dados de múltipla escolha e iremos 

apresentar uma implementação de uma técnica de Dual scaling para este tipo de 

dado.  
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4 IMPLEMENTAÇÃO DUAL SCALING EM GPU 

A utilização do Dual scaling no sentido de organizar os dados de forma em 

que se possa extrair informações relevantes e poder tirar certas conclusões, é uma 

ideia bastante interessante. Porém, a complexidade dos cálculos matemáticos utiliza-

dos no Dual scaling demanda um alto poder de processamento e nem sempre esse 

custo é acessível.  

No decorrer deste capítulo será relatado o processo de implementação do 

algoritmo de Dual scaling, onde será utilizada uma abordagem diferente de implemen-

tação afim de otimizar o processamento dos cálculos matemáticos presentes no Dual 

scaling. Para resolver este problema utilizamos a arquitetura CUDA. 

 Primeiramente será feita uma breve introdução sobre os conceitos da GPU, 

a apresentação da plataforma CUDA, uma pequena descrição das bibliotecas utiliza-

das para auxiliar no desenvolvimento e, posteriormente, os detalhes da codificação 

do algoritmo de Dual scaling. 

4.1 GPU  

Inicialmente a função de uma GPU era ser utilizada para processamento 

de funções gráficas [45], permitindo o rápido processamento e desenho de cenários 

que seriam posteriormente exibidos em um monitor. Com a evolução do poder com-

putacional das GPUs, na década de 1980, já era possível fazer a renderização de 

gráficos em tempo real, o que trouxe uma grande popularização das GPUs nos com-

putadores pessoais, celulares e principalmente em consoles de videogame. 

 O ganho do poder de processamento de uma GPU evoluiu ao ponto que a 

GPU se tornou tão flexível quanto uma CPU [46]. A partir desse momento, surgiu a 

questão de como utilizar as GPUs para outras tarefas além do processamento gráfico. 

Uma das grandes diferenças entre as GPUs em relação as CPUs é que as GPUs 

implementam uma arquitetura de execução de tarefas altamente paralela quando 
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comparadas com as CPUs. Este fator permite que as GPUs tenham um maior desem-

penho em tarefas que exigem um grande poder de computação e possam ser parale-

lizáveis, como é o caso dos cálculos matemáticos feitos do algoritmo de Dual Scaling.  

O conceito de GPGPU (General-Purpose Computation on Graphics Pro-

cessing Units) [47] foi criado para identificar GPUs que são capazes de executar tare-

fas que não sejam de processamento de imagem. Um dos problemas encontrados 

logo no início é que as APIs disponibilizadas pelos fabricantes eram tão complexas 

que tornava a implementação de algoritmos um trabalho bem difícil. A partir disso, 

surgiu a necessidade da criação de um conjunto de linguagens de programação de 

alto nível com o intuído de abstrair o programador da complexidade do processamento 

de imagens e tirar total proveito da performance da GPU. Com o passar do tempo, 

novas ferramentas foram criadas a partir dessas linguagens de programação, uma 

delas, que falaremos a seguir, é a plataforma CUDA. 

4.2 CUDA 

O CUDA é uma plataforma de computação paralela e modelo de progra-

mação desenvolvido pela NVIDIA em 2006 para computação de propósito geral em 

GPUs. Com o CUDA, os programadores têm a capacidade de rodar seus códigos 

aproveitando ao máximo o poder computacional das GPUs, reduzindo drasticamente 

o tempo de execução das aplicações [4].  

O modelo de programação CUDA utiliza diretrizes para linguagens de pro-

gramação populares de desenvolvimento criando um ambiente para programação em 

mais alto nível. Apesar da linguagem C (C99) [59] ter sido definida como extensão 

padrão do CUDA no início, diversas linguagens foram introduzidas posteriormente 

para utilização do sistema tais como C++ [48], Fortran [49], Java [50], Python [51], 

MATLAB [52] e R [53], por exemplo.  

 Por meio de uma linguagem de alto nível como C e C++, aplicações são 

escritas onde executam as partes sequenciais na CPU e possuem partes aceleradas 

por GPU, o que elimina a carga de trabalho da CPU. A plataforma CUDA baseia-se 

no fundamento de que um problema pode ser decomposto em problemas de menor 
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complexidade, podendo assim serem executados em paralelo. Para isso o modelo de 

programação utilizado no CUDA é segmentado em três abstrações: a hierarquia do 

grupo de threads, memórias compartilhadas e a sincronização de barreiras [54]. Estas 

três abstrações permitem a fácil implementação de algoritmos paralelos e permite au-

tomatizar a escalabilidade da aplicação. 

Na arquitetura CUDA, os programas são executados em coprocessamento. 

A CPU é tipicamente denominada como host, onde ela, de forma sequencial, controla 

a gestão de dados, transferências de memória e configuração da execução da GPU. 

Já a GPU é considerada um device ou coprocessador, onde a computação paralela é 

realizada. O nome desse modelo de programação é dito computação heterogênea, 

pois o processamento pode ser feito de maneira independente por ambos os disposi-

tivos. 

As funções chamadas pela CPU para serem executadas são denominadas 

kernels. Um kernel é executado rapidamente por um grande número de threads. Cada 

thread possui memoria local, e um conjunto de threads é organizado em um bloco, 

que possui memória compartilhada, chamado grid (Figura 1). Já estes são agrupados 

em conjuntos de blocos, nos quais as threads executam as mesmas instruções de 

códigos porém operando em partes distintas da memória. Toda essa hierarquia de 

threads, blocos e grids com suas respectivas memórias devem ser respeitadas para 

cada kernel executado. 

A thread é uma unidade básica de execução concorrente e é executada em 

uma unidade de processamento chamada de streaming multiprocessor (SM) dentro 

da GPU. Cada SM é um processador SIMD (single instruction, multiple data), consti-

tuído por até 32 processadores escalares. Os blocos de threads são executados no 

mesmo SM e compartilham recursos disponíveis, como registros e memória. Um fato 

interessante é que através da sincronização de barreiras é possível sincronizar as 

threads no mesmo bloco. No entanto, isso não é possível quando as threads estão 

em diferentes blocos pois elas poderiam ser executadas em diferentes SMs. 

O número de threads por bloco, e o número de blocos em uma grid, podem 

variar conforme a configuração do kernel. Os blocos e grids podem ser de dimensão 

1D, 2D ou 3D dependendo do padrão de acesso à memória. Cada thread possui um 

identificador único chamado thread ID dentro do contexto do bloco, e cada bloco pos-
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sui um único identificador dentro da grid. Cada unidade de processamento é repre-

sentada por uma seta ondulada e a cada chamada de kernel pelo host um novo grid 

é criado.  

No modelo de programação CUDA, o host e o device possuem seu próprio 

espaço de memórias separadas. O programa CUDA deve ser capaz de gerenciar os 

espaços de memória visíveis para o kernel através de chamadas de alocação e desa-

locação de memória quando for necessário, bem como transferências de dados entre 

as memórias do host e do device.  

 

 

Figura 1: Hierarquia de memória em CUDA [54]. 

 

Uma visão geral de como se comporta um programa CUDA é demonstrado 

na Figura 2. A execução do programa sequencial se inicia na CPU, o CUDA o reco-

nhece como host. Durante a execução do programa, ocorrem chamadas para um ker-

nel, o qual ativa um device, que é a GPU. Quando ativada a GPU para a executar o 
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trecho de programa de forma paralela, enquanto a CPU continua seu trabalho de 

forma sequencial. Ao final da execução paralela a GPU retorna o resultado para CPU. 

 Para implementar um programa em CUDA, primeiramente é preciso possuir 

uma GPU da NVIDIA que tenha a tecnologia CUDA e além disso é necessária a ins-

talação de um conjunto de ferramentas de software, chamado de CUDA Toolkit, o qual 

já possui diversas bibliotecas inclusas, um driver de vídeo para a GPU e o compilador 

NVIDIA CUDA Compiler (NVCC).  

 

 

Figura 2: Ilustração do comportamento de um programa CUDA [54]. 
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4.3 BIBLIOTECA THRUST 

O Thrust [55] é uma biblioteca de templates de algoritmos paralelos base-

ada na Biblioteca Padrão de Modelos (STL) do C++. A biblioteca Thrust tem como 

principal objetivo prover uma interface flexível e de alto nível para programação da 

GPU, obtendo assim ganhos de produtividade no desenvolvimento de aplicativos. No 

Thrust, a alocação de memória é facilitada através de primitivas de vetores similares 

aos da STL, simplificando a troca de dados entre a GPU e a CPU. Além disso, O 

Thrust provê uma rica coleção de funções paralelas como transform, sort e reduce, 

que podem ser utilizados para implementar algoritmos cada vez mais complexos com 

um código simples. Neste trabalho o Thrust foi utilizado percorrer as matrizes e para-

lelizar os cálculos matemáticos basicamente através de transformações utilizando 

functors que são implementações paralelas de comparações e operações aritméticas 

já disponibilizadas no Thrust.  

4.4 BIBLIOTECA CUSP 

Cusp [6] é uma biblioteca de templates de algoritmos paralelos baseado no 

STL do C++. A biblioteca Cusp é usada principalmente para cálculos de álgebra linear 

em matrizes esparsas e apresentação de gráficos no CUDA. O Cusp possui uma in-

terface flexível e de alto nível para manipulação e cálculo de sistemas lineares com 

matrizes esparsas. Através da utilização do Cusp é possível obter um ganho conside-

rável no tempo de execução de cálculos algébricos complexos em matrizes e além 

disso, pelo Cusp possuir a opção de utilizar matrizes esparsas, é um grande diferen-

cial pois nesse tipo de implementação o tamanho de uma matriz pode diminuir consi-

deravelmente dependendo da quantidade de valores nulos. Com isso, reduz-se o es-

paço necessário para a alocação em memória e, evita-se o desperdício de processa-

mento em cálculos que envolvam valores nulos. Neste trabalho o Cusp é utilizado para 

alocação de matrizes e vetores na memória da GPU, realização de cálculos algébricos 

envolvendo matrizes e a utilização da implementação em matrizes esparsas. 
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4.5 ALGORITMO MULTIPLE CHOICE DATA 

Neste algoritmo de Dual Scaling [15, 19, 23, 39], tomamos como parâmetro 

de entrada uma base com dados de múltipla escolha que são representadas em uma 

matriz de resposta-padrão 𝐹𝑛,𝑚 (Tabela 5) com valores 0s e 1s, de tamanho n x m, 

onde n é o número de transações (linhas da matriz) que representam cada indivíduo 

e m, ao qual chamamos de itens, é o número resultante da multiplicação do número 

de questões pelo número de opções que cada questão tem e estão organizados como 

possíveis respostas de múltipla escolha (colunas da matriz).  

Tabela 5: Exemplo de matriz de reposta-padrão para dados de múltipla escolha. 

Indivíduo 
 Q1 Q2 Total 

Sim Não A favor Indeciso Contra  

1 1 0 1 0 0 2 

2 1 0 1 0 0 2 

3 1 0 1 0 0 2 

4 1 0 0 0 1 2 

5 1 0 0 0 1 2 

6 1 0 0 0 1 2 

7 0 1 1 0 0 2 

8 0 1 0 1 0 2 

9 0 1 0 1 0 2 

10 0 1 0 0 1 2 

Total 6 4 4 2 4 20 

 

Após a definição da base de dados de entrada, precisamos definir o número 

máximo de soluções não triviais da nossa matriz de resposta-padrão, ou seja, a quan-

tidade de dimensões do espaço-solução, que é dada pela equação: 

 

𝑑𝑖𝑚 = 𝑚 − 𝑞                                                      (1) 

 

onde 𝑚 é o número de itens representado pelo número de colunas da nossa matriz e 

𝑞 é o número de questões de múltipla escolha.  
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 O próximo passo é definir os vetores de frequência de linhas e colunas de 

𝐹 [56]. O vetor de somatório de linhas da matriz de resposta-padrão 𝐹 chamaremos 

de 𝐹𝑟𝑛 e o vetor de somatório de colunas, 𝐹𝑐𝑚. 

 

𝐹𝑟𝑖 = ∑ 𝐹𝑖,𝑘

𝑚

𝑘

 

 

𝐹𝑐𝑗 = ∑ 𝐹𝑘,𝑗

𝑛

𝑘

 

 

Em seguida precisamos gerar uma matriz diagonal para cada um dos veto-

res definidos acima. Para isso, dever ser criada uma matriz quadrada do tamanho do 

vetor e os valores do vetor ocuparão as posições da diagonal da matriz. A matriz dia-

gonal de linhas 𝐷𝑟𝑛,𝑛 é gerada a partir do vetor de frequência de linhas 𝐹𝑟 e a matriz 

diagonal de colunas 𝐷𝑐𝑚,𝑚 é gerada a partir de 𝐹𝑐. Essa operação é chamada de 

diagonalização [56] e segue as seguintes regras:  

 

𝐷𝑟𝑖,𝑞 = {
𝐹𝑟𝑖        𝑖 = 𝑞
0            𝑐. 𝑐.

                                                (4) 

 

𝐷𝑐𝑟,𝑗 = {
𝐹𝑐𝑗        𝑟 = 𝑗

0            𝑐. 𝑐
                                                (5) 

 

Uma vez conhecidos os vetores de frequência e as matrizes diagonais, é 

possível definir os coeficientes de correlação da matriz 𝐹, onde o resultado da equa-

ção é armazenado na matriz 𝑛𝑚,𝑚
2 . Com isso, teremos o grau de relação, também 

chamados de pesos ótimos, entre duas variáveis, que no nosso caso serão as linhas 

e colunas da matriz 𝐹. Para calcular a matriz 𝜂2, temos: 

 

𝜂2 = 𝐹′ 𝐷𝑟−1 𝐹 𝐷𝑐−1,                                               (6) 

 

onde ′ e −1 definem, respectivamente, as operações de transposição e inversão 

de matrizes. 

(2) 

 

 

(3) 
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O próximo passo do algoritmo é decompor a matriz 𝜂2 através da transfor-

mação linear [57], resultando em um vetor de autovalores que chamaremos de 𝜆𝑚 e 

uma matriz de autovetores que chamaremos de 𝑉𝑚,𝑚. Os valores do vetor 𝜆 devem 

ser colocados em ordem decrescente e toda alteração de posições feitas em 𝜆 deve 

ser feita nas colunas da matriz 𝑉, para que a mesma tenha a ordenação idêntica ao 

vetor 𝜆. Uma vez ordenados, será descartado o primeiro item de 𝜆 e bem como a 

primeira coluna de 𝑉, pois pertencem a solução trivial da transformação feita em 𝜂2. 

Após isso, será descartado todo item de 𝜆 e toda coluna de 𝑉 que seja maior que o 

número de dimensões do espaço-solução definido na Equação 1. Dessa forma, temos 

𝜆𝑓𝑑𝑖𝑚 como o vetor final de autovalores e 𝑉𝑓𝑑𝑖𝑚 como a matriz final de autovetores.  

Na próxima equação, iremos aplicar uma multiplicação elemento a ele-

mento na matriz 𝑉𝑓 por ela mesma, este produto é chamado como produto de Hada-

mard [58]. A equação 𝑇𝑚,𝑑𝑖𝑚 é definida por: 

 

𝑇 = 𝐷𝑐 (𝑉𝑓 ∘ 𝑉𝑓).                                                  (7) 

 

 Em seguida, para chegarmos à matriz de pesos padrão dos itens, precisa-

mos antes encontrar o vetor cujos valores representam os multiplicadores das colunas 

da matriz final de autovetores 𝑉𝑓. O vetor 𝐶𝑐𝑑𝑖𝑚 é definido pela equação: 

 

𝐶𝑐𝑖 = √
𝐹𝑡

𝑇𝑐𝑖
 

     

onde 𝐹𝑡 é o somatório de todos valores da matriz de reposta-padrão 𝐹 e 𝑇𝑐 é o 

vetor de frequência de colunas da matriz 𝑇, que é o somatório de todos os valores das 

colunas da matriz 𝑇 (Equação 2). 

 Uma vez definido o vetor 𝐶𝑐, calculamos a matriz de pesos padrão dos itens 

𝑁𝑥𝑚,𝑑𝑖𝑚, através da equação: 

 

𝑁𝑥𝑖,𝑝 = 𝑉𝑓𝑖,𝑝 𝐶𝑐𝑝.                                                 (9) 

 

(8) 
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 Em seguida é preciso encontrar a matriz de pesos projetados dos itens 𝑃𝑥 

que definem as coordenadas finais de cada um dos itens do espaço-solução, e é dada 

a equação:  

 

𝑃𝑥𝑖,𝑝 = 𝑁𝑥𝑖,𝑝  𝜌𝑝,                                                (10) 

 

onde 𝜌 é um vetor cujos valores representam os multiplicadores das colunas da matriz 

de pesos padrão de itens 𝑁𝑥, e é definido por: 

 

𝜌𝑖 = √𝜆𝑓𝑖.                                                    (11) 

 

Após definidas as coordenadas dos itens no espaço-solução, o próximo passo 

do algoritmo é definir as coordenadas das transações. Para isso primeiramente preci-

samos calcular a matriz de pesos padrão das transações, representada por 𝑁𝑦, defi-

nida na equação:  

 

𝑁𝑦𝑖,𝑝 =
𝑊𝑖,𝑝

(𝜌𝑝 𝐹𝑟𝑖)
  

 

onde 𝑊𝑚,𝑑𝑖𝑚 é resultante do produto da matriz de respostas-padrão F pela matriz de 

pesos padrão de itens 𝑁𝑥, dada pela equação: 

 

𝑊 = 𝐹 𝑁𝑥                                                    (13) 

 

 A matriz de pesos projetados das transações 𝑃𝑦 possui as coordenadas 

finais de cada uma das transações no espaço-solução, e é obtida pela equação: 

 

𝑃𝑦𝑖,𝑝 = 𝑁𝑦𝑖,𝑝 𝜌𝑝                                                (14) 

 

 O último passo do algoritmo é calcular o vetor com os valores do percentual 

de representatividade de cada uma das dimensões do espaço-solução. O vetor é re-

presentado por 𝛿𝑑𝑖𝑚 e o calculo é dado através da equação:  

(12) 
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𝛿𝑖 = 𝜆𝑓𝑖 (
100

∑ 𝜆𝑓𝑑𝑖𝑚
1

) 

 

4.6 CODIFICAÇÃO EM CUDA 

Nesta codificação do algoritmo do Dual scaling para dados de múltipla es-

colha foi utilizada a linguagem de programação C++ [60] empregando uma implemen-

tação inteiramente paralelizada em GPU utilizando a arquitetura CUDA o com auxílio 

das bibliotecas Cusp e Thrust para a que a codificação fique em mais alto nível, faci-

litando o entendimento.  

O algoritmo inicia-se recebendo uma base da dados em um formato espe-

cífico de dados de múltipla escolha através de um arquivo contendo o texto no formato 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Este texto é lido pelo 

método obterDadoArquivo() da classe LeitorBaseNumerico e pra cada linha, a qual 

chamamos de transação, é feita a conversão destes dados para o formato da matriz 

de resposta-padrão (Figura 3).  
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    if(argc != 2){ 

        cout <<"Falta parametro"<<endl; 

        return 1; 

    } 

 

    std::string strFile = argv[1]; 

     

    BASE_NUM base = BASE_NUM(); 

    LeitorBaseNumerico::obterDadoArquivo(strFile, base); 

         

    if (base.getErro())  

        return 1; 

Figura 3: Leitura do arquivo texto. 

Após a leitura do arquivo texto é criado um objeto chamado base, onde 

através dele é chamado o método getMatrix que faz a conversão dessa matriz de 

resposta-padrão para o formato coo_matrix disponibilizado pela biblioteca Cusp. Esse 

(15) 
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formato de matrizes esparsas é uma forma de representação de matriz onde só é 

alocado em memória os valores diferentes de zero, com isso podemos reduzir o ta-

manho da matriz proporcionalmente à quantidade de valores nulos que ela possui. 

Nesta implementação os dados armazenados são do tipo float com 4 bytes e precisão 

de 7 dígitos. 

Além disso, alguns testes são feitos para que seja verificado, por exemplo, 

se os dados do arquivo texto são válidos, se a base convertida cumpre o requisito de 

que os elementos não podem ter frequência na base de 100% e etc. Caso algum erro 

tenha acontecido será informado na tela. As Figuras 4 e 5 ilustram esses passos. 
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static bool obterDadoArquivo(const std::string& _strArquivo, 

BASE_NUM& _dado){ 

    std::ifstream myfile(_strArquivo); 

    std::cout << _strArquivo << std::endl; 

 

    if (!myfile.is_open()) { 

        std::cout << "Não abriu o arquivo!" << std::endl; 

        _dado.erro = 1; 

        return false; 

    } 

     

    map<int, int> frequenceId; 

    std::string line; 

      _dado.numberOfOnes = 0; 

    while (getline(myfile, line)){ 

        auto transation = splitInt(line); 

        _dado.numberOfOnes = _dado.numberOfOnes + transation.size(); 

        _dado.m_transacoes.push_back(transation); 

 

        for(auto id: transation) 

            frequenceId[id]++; 

    } 

 

    myfile.close(); 

     

    //arquivo sem transaçoes 

    if (_dado.m_transacoes.size() == 0){ 

        cout << "Arquivo vazio!" << endl; 

        _dado.erro = 1; 

        return false; 

    } 

     

    if(context(frequenceId, _dado.m_transacoes.size())){ 

        cout << "Base não cumpre requisito, existe elementos de con-

texto, ou seja elementos que tem frequência 100%" << endl; 

        _dado.erro = 1; 

        return false; 

    } 

 

    int indexMatrix = 0; 

    for(auto pair : frequenceId){ 
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        _dado.m_cabecalho[pair.first] = indexMatrix; 

        _dado.m_cabecalhoIdReal[indexMatrix] = pair.first; 

        indexMatrix++; 

    } 

     

    _dado.erro = 0; 

    return true; 

} 

Figura 4: Método para conversão de texto para matriz de resposta-padrão. 
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cusp::coo_matrix<int, float, cusp::device_memory> getMatrix(){ 

 

    if (m_transacoes.empty()){ 

        cusp::coo_matrix<int, float, cusp::device_memory> A(0,0,0); 

        return A; 

    } 

 

     int subjects = m_transacoes.size(); 

    int stimuli = m_cabecalho.size(); 

    int nonzeros = numberOfOnes; 

     

    cusp::coo_matrix<int, float, cusp::device_memory> sparse_ma-

trix(subjects,stimuli,nonzeros); 

 

    int i = 0; 

    int j = 0; 

    for (auto transation : m_transacoes){ 

        for (auto item : transation){ 

            sparse_matrix.row_indices[j] = i;  

            sparse_matrix.column_indices[j] = m_cabecalho[item]; 

            sparse_matrix.values[j] = 1; 

            j++; 

        } 

    i++; 

    } 

 

    return sparse_matrix; 

} 

Figura 5: Método para conversão da matriz de resposta-padrão para o formato coo_matrix. 

Uma vez que temos a matriz 𝐹, o próximo passo é calcular a matriz 𝜂2 

(Equação 6) e para isso precisamos antes encontrar algumas matrizes para realizar a 

multiplicação, estas matrizes são: 𝐹𝑟 (Equação 2), 𝐷𝑟 (Equação 4), 𝐹𝑐 (Equação 3) e 

𝐷𝑐 (Equação 5).  

Para o cálculo de 𝐹𝑟 e 𝐹𝑐 (Figura 6) utilizamos alguns métodos da biblioteca 

Thrust para auxiliar na implementação. A função reduce_by_key percorre a matriz 𝐹 

calculando a soma de todos os elementos encontrados de índices iguais. Uma obser-

vação a ser feita é que os índices precisam estar em sequência quando forem lidos 

para que seus valores sejam somados de forma correta. Devido a isso, para o cálculo 
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correto de 𝐹𝑐 foi preciso ser feita uma ordenação pelos índices das colunas, pois 

quando é gerada uma matriz no formato coo_matrix do Cusp, por padrão, os índices 

são ordenados por linha. Posteriormente foi feita a reordenação de 𝐹 para o formato 

original. 

Além disso foi utilizada a função transform passando o functor recipro-

cal_functor que calcula o inverso de um determinado elemento, nesse caso ele foi 

utilizado para calcular a inversa dos vetores 𝐹𝑟 e 𝐹𝑐. 
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// Fr 

cusp::array1d<int,cusp::device_memory> index_sum_r(F.num_rows); 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> marginal_sum_r(F.num_rows); 

 

thrust::reduce_by_key(F.row_indices.begin(), F.row_indices.end(), 

F.values.begin(), index_sum_r.begin(), marginal_sum_r.begin()); 

 

 

// Fr_inverse 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> fr_inv(F.num_rows, 0); 

thrust::transform(marginal_sum_r.begin(), marginal_sum_r.end(), 

fr_inv.begin(), cusp::reciprocal_functor<float>()); 

 

 

// Fc 

cusp::array1d<int,cusp::device_memory> index_sum_c(F.num_cols); 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> marginal_sum_c(F.num_cols); 

 

//reorder by column 

cusp::sort_by_row(F.column_indices, F.row_indices, F.values); 

 

thrust::reduce_by_key(F.column_indices.begin(), F.column_indi-

ces.end(), F.values.begin(), index_sum_c.begin(), mar-

ginal_sum_c.begin()); 

 

 

// Fc_inverse 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> fc_inv(F.num_cols, 0); 

thrust::transform(marginal_sum_c.begin(), marginal_sum_c.end(), 

fc_inv.begin(), cusp::reciprocal_functor<float>()); 

 

//reorder by row 

cusp::sort_by_row_and_column(F.row_indices, F.column_indices, F.val-

ues); 

Figura 6: Criação dos vetores 𝐹𝑟 e 𝐹𝑐 , bem como sua inversa. 

 

Após a definição de 𝐹𝑟
−1 e 𝐹𝑐

−1, precisamos calcular a matriz diagonal para 

cada um. O Cusp disponibiliza um formato de matriz esparsa onde é possível trabalhar 
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em cima das diagonais de uma matriz, essa representação é chamada de dia_matrix. 

A Figura 7 ilustra como foi feito cálculo das matrizes 𝐷𝑟
−1 e 𝐷𝑐

−1. 
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// Dc 

// allocate storage for (F.num_cols,F.num_cols) matrix with 

F.num_cols nonzeros in 1 diagonals 

cusp::dia_matrix<int,float,cusp::device_memory> 

Dc_inv(F.num_cols,F.num_cols,F.num_cols,1); 

// initialize diagonal offsets 

Dc_inv.diagonal_offsets[0] = 0; 

 

auto diag_c = Dc_inv.values.column(0); 

 

thrust::copy(thrust::device,fc_inv.begin(), fc_inv.end(), 

diag_c.begin()); 

     

// Dr 

// allocate storage for (F.num_rows,F.num_rows) matrix with 

F.num_rows nonzeros in 1 diagonals 

cusp::dia_matrix<int,float,cusp::device_memory> 

Dr_inv(F.num_rows,F.num_rows,F.num_rows,1); 

// initialize diagonal offsets 

Dr_inv.diagonal_offsets[0] = 0; 

 

auto diag_r = Dr_inv.values.column(0); 

 

thrust::copy(thrust::device,fr_inv.begin(), fr_inv.end(), 

diag_r.begin());   

Figura 7: Criação das matrizes inversas 𝐷𝑟 e 𝐷𝑐. 

A última matriz necessária para o cálculo de 𝜂2, é a transposta de 𝐹. Isso 

é feito de forma simples através do método transpose disponibilizado pelo Cusp (Fi-

gura 8). 
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    //compute the transpose 

    cusp::coo_matrix<int,float,cusp::device_memory> FT; 

    cusp::transpose(F, FT); 

Figura 8: Criação da matriz 𝐹’. 

Uma vez que temos os termos necessários para o cálculo de 𝜂2, podemos 

fazer a multiplicação utilizando o método multiply disponibilizado pelo Cusp (Figura 9). 

Note que, para melhor visualização chamamos a matriz 𝜂2 de M. 
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cusp::coo_matrix<int,float,cusp::device_memory> M1; 

cusp::coo_matrix<int,float,cusp::device_memory> M2; 

cusp::coo_matrix<int,float,cusp::device_memory> M; 
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cusp::multiply(FT,Dr_inv,M1); 

cusp::multiply(M1,F,M2); 

cusp::multiply(M2,Dc_inv,M); 

Figura 9: Criação da matriz 𝜂2. 

Feito isso, o próximo passo é calcular o vetor de autovalores 𝜆 e a matriz 

de autovetores 𝑉 a partir da decomposição de 𝜂2. Para isso utilizamos a função svd 

(Figura 11). Ela é um pouco mais complexa pois a implementação foi feita em uma 

linguagem de mais baixo que o restante do programa. Nela fazemos alocação de pon-

teiros utilizando device_ptr disponibilizada pelo Thrust e cudaMalloc disponibilizada 

pelo próprio Cuda. Após a preparação de todos os requisitos necessários, executamos 

a função cusolverDnSgesvd onde são calculados os valores da decomposição de 𝜂2 

no vetor 𝜆 e 𝑉. Para melhor visualização chamados 𝜂2 de M, 𝜆 de S e 𝑉 de U. 

Note que a função cusolverDnSgesvd precisa receber uma matriz densa 

como parâmetro de entrada, portanto antes da execução de svd é preciso converter a 

matriz esparsa 𝜂2 em matriz densa, para isso é utilizada o método convert do Cusp 

(Figura 10). 
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cusp::array2d<float,cusp::device_memory> M_dense; 

cusp::convert(M,M_dense); 

 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory> U(F.num_cols,F.num_cols); 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> S(F.num_cols); 

     

svd(F.num_cols,M_dense, U, S); 

Figura 10: Conversão da matriz 𝜂2 em densa e execução da função svd. 
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bool svd(int M, cusp::array2d<float,cusp::device_memory>& M_dense, 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory>& U, cusp::ar-

ray1d<float,cusp::device_memory>& S){ 

     

    thrust::device_ptr<float> dev_ptr = &(M_dense.values[0]); 

    float *M_raw_ptr = thrust::raw_pointer_cast(dev_ptr); 

     

    // --- device side SVD workspace and matrices 

    int work_size = 0; 

 

    int *devInfo;       cudaMalloc(&devInfo, sizeof(int)); 

    float *d_U;         cudaMalloc(&d_U, M * M * sizeof(float)); 

    float *d_V;         cudaMalloc(&d_V, M * M * sizeof(float)); 

    float *d_S;         cudaMalloc(&d_S, M *     sizeof(float)); 
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    cusolverStatus_t stat; 

 

    // --- CUDA solver initialization 

    cusolverDnHandle_t solver_handle; 

    cusolverDnCreate(&solver_handle); 

 

    cusolverDnSgesvd_bufferSize(solver_handle, M, M, &work_size); 

 

    float *work;     

    cudaMalloc(&work, work_size * sizeof(float)); 

     

    cusolverDnSgesvd(solver_handle, 'A', 'A', M, M, M_raw_ptr, M, 

d_S, d_U, M, d_V, M, work, work_size, NULL, devInfo); 

     

    int devInfo_h = 0; 

    cudaMemcpy(&devInfo_h, devInfo, sizeof(int), cudaMemcpyDeviceTo-

Host); 

     

    thrust::device_ptr<float > dev_ptr_U( d_U ); 

    thrust::copy(thrust::device,dev_ptr_U, dev_ptr_U + (M*M), U.val-

ues.begin()); 

     

    thrust::device_ptr<float > dev_ptr_S( d_S ); 

    thrust::copy(thrust::device,dev_ptr_S, dev_ptr_S+M, S.begin()); 

     

    cusolverDnDestroy(solver_handle); 

     

} 

Figura 11: Decomposição da matriz 𝜂2 em 𝜆 e 𝑉. 

 

O próximo passo do algoritmo (Figura 12) é encontrar a matriz 𝑇 definida 

na Equação 7. Para isso, precisamos executar a multiplicação elemento a elemento 

da matriz 𝑉𝑓 e posteriormente multiplicar o resultado pela matriz 𝐷𝑟. Na implementa-

ção eliminamos a primeira coluna de 𝑉 para depois utilizar a função elementwise do 

Cusp, passando o functor multiplies do Thrust como parâmetro para executar a multi-

plicação. Com o resultado que chamamos de x_sqr, utilizamos a função transform do 

Thrust, para fazer um cálculo em que cada linha de x_sqr será multiplicada por um 

elemento de 𝐹𝑐. Para isso, utilizamos algumas funções disponibilizadas pelo Thrust 

como make_zip_iterator e make_tuple para facilitar o cálculo, além do functor 

diag_mul apresentado na Figura 13.  
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//remove the first column 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory> X(U.num_rows,U.num_cols-1); 

cusp::array1d<int,cusp::device_memory> index(F.num_cols*(F.num_cols-

1)); 

 

thrust::sequence(index.begin(), index.end(),0);  
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thrust::copy_if( U.values.begin(),  U.values.end(), index.begin(),  

X.values.begin(), is_true<int>(F.num_cols)); 

 

//elementwise multiplication 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory> x_sqr; 

cusp::elementwise(X, X, x_sqr,  thrust::multiplies<float>()); 

 

//diagonal multiplication 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory> T(X.num_rows,X.num_cols); 

 

cusp::array1d<int,cusp::device_memory> in-

dex_X(X.num_rows*X.num_cols); 

thrust::sequence(index_X.begin(), index_X.end(),0); 

 

thrust::transform(thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tu-

ple(x_sqr.values.begin(), index_X.begin())), thrust::make_zip_itera-

tor(thrust::make_tuple(x_sqr.values.end(), index_X.end())), T.val-

ues.begin(), diag_mul<float>(thrust::raw_pointer_cast(mar-

ginal_sum_c.data()),(float)X.num_cols)); 

Figura 12: Criação da matriz 𝑇 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

template <typename T> 

struct diag_mul : public thrust::unary_function<T,T> 

{ 

      T* data; 

      T col; 

      diag_mul(T *_data, T _col) : data(_data), col(_col) {}; 

      __host__ __device__  

      T operator()(const thrust::tuple<float,int>& v) { 

           return thrust::get<0>(v) * data[thrust::get<1>(v) / 

(int)col]; 

     } 

    }; 

Figura 13: Functor diag_mul 

 

Com a definição da matriz 𝑇, podemos obter o vetor de frequências de co-

lunas de 𝑇 e, como já temos o somatório de todas as entradas da matriz 𝐹, o próximo 

passo será executar o cálculo de 𝐶𝑐 (Equação 8). Para isso precisamos fazer a trans-

posta de 𝑇 para facilitar o cálculo, depois executamos a função reduce_by_key onde 

é feito um somatório dos valores de cada índice repetido da matriz. Após obtido o 

vetor 𝑇𝑐 executamos o transform junto do functor reciprocal_my (Figura 15) para rea-

lizar o cálculo de 𝐶𝑐, o resultado podemos ver na Figura 14. 
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cusp::array1d<int,cusp::device_memory> index_sum_t(T.num_cols); 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> marginal_sum_t(T.num_cols); 
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//Tc 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory> T_T(T.num_cols,T.num_rows); 

cusp::transpose(T, T_T); 

 

thrust::reduce_by_key(thrust::make_transform_iterator(thrust::count-

ing_iterator<int>(0), linear_index_to_row_index<int>(T.num_rows)), 

thrust::make_transform_iterator(thrust::counting_iterator<int>(0), 

linear_index_to_row_index<int>(T.num_rows)) + 

(T.num_rows*T.num_cols), T_T.values.begin(), index_sum_t.begin(), 

marginal_sum_t.begin(), thrust::equal_to<int>(), 

thrust::plus<float>());  

 

//Cc 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> mar-

ginal_sum_t_ft(T.num_cols); 

 

thrust::transform(marginal_sum_t.begin(), marginal_sum_t.end(), mar-

ginal_sum_t_ft.begin(), reciprocal_my<float>(float(F.num_entries))); 

Figura 14: Criação da matriz 𝐶𝑐 
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template <typename T> 

    struct reciprocal_my : public thrust::unary_function<T,T> 

    { 

      T value; 

      reciprocal_my(T thr) : value(thr) {}; 

      __host__ __device__  

      T operator()(const T& v) const { 

           return sqrt(T(value) / v); 

      } 

    }; 

Figura 15: Functor reciprocal_my 

 

Uma vez conhecidos os valores do vetor 𝐶𝑐, podemos calcular os valores 

da matriz 𝑁𝑥 através da Equação 9. Utilizamos o método transform passando o functor 

column_by_vector (Figura 17) como parâmetro, e nele é executada a multiplicação do 

vetor 𝐶𝑐 pela matriz de autovetores 𝑉𝑓. A codificação pode ser vista na Figura 16. 
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//x_normed 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory> 

x_normed(X.num_rows,X.num_cols); 

         

thrust::transform(thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(in-

dex_X.begin(), X.values.begin())), thrust::make_zip_itera-

tor(thrust::make_tuple(index_X.end(), X.values.end())), x_normed.val-

ues.begin(), column_by_vector<float>(thrust::raw_pointer_cast(mar-

ginal_sum_t_ft.data()),(float)X.num_cols)); 

Figura 16: Criação da matriz 𝑁𝑥 
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template <typename T> 

    struct column_by_vector : public thrust::unary_function<T,T> 

    { 

      T* data; 

      T col; 

      column_by_vector(T *_data, T _col) : data(_data), col(_col) {}; 

      __host__ __device__  

      T operator()(const thrust::tuple<int,float>& v) { 

           return data[thrust::get<0>(v) % (int)col] * 

thrust::get<1>(v); 

     } 

    }; 

Figura 17: Functor column_by_vector 

 

O último passo do algoritmo é encontrar a matriz 𝑃𝑥 através do cálculo da 

Equação 10, para isso precisamos antes calcular o vetor 𝜌. Inicialmente precisamos 

tirar a primeira coluna de 𝜌 para poder, através do transform, passar o functor 

sqrt_functor do Cusp que retorna a raiz quadrada de um determinado elemento. De-

pois é executada a multiplicação da matriz 𝑁𝑥 pelo vetor 𝜌, como pode ser observado 

na Figura 18. 
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//Pp 

cusp::array1d<float,cusp::device_memory> rho(S.size()-1); 

thrust::transform(S.begin()+1, S.end(), rho.begin(), cusp::sqrt_func-

tor<float>()); 

 

//x_project 

cusp::array2d<float,cusp::device_memory> x_pro-

ject(X.num_rows,X.num_cols); 

     

thrust::transform(thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(in-

dex_X.begin(), x_normed.values.begin())), thrust::make_zip_itera-

tor(thrust::make_tuple(index_X.end(), x_normed.values.end())), x_pro-

ject.values.begin(), column_by_vec-

tor<float>(thrust::raw_pointer_cast(rho.data()),(float)X.num_cols)); 

Figura 18: Criação da matriz 𝑃𝑥 
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5 TESTES E RESULTADOS 

Este capítulo apresenta resultados obtidos nos experimentos realizados 

para a validação da implementação do algoritmo em paralelo utilizando GPU, compa-

rando com outras duas variações do mesmo algoritmo, uma sequencial utilizando 

GPU e a outra sequencial em CPU. 

Os experimentos foram feitos utilizando um conjunto de testes que possui 

12 bases de diferentes tamanhos (Tabela 6) disponíveis no UCI Machine Learning 

Repository [61]. Os testes serão avaliados quanto à média do tempo de execução, os 

experimentos realizados nas três implementações foram repetidos 10 vezes em cada 

base e foi feito uma média aritmética para a obtenção dos resultados a fim de minimi-

zar o impacto de desvios que possam existir.  

 

Tabela 6: Detalhes das bases dados. 

 Nome Dimensões Transações 

1 connect4 129 67557 

2 ecoli 34 336 

3 ionosphere 157 351 

4 led7 24 3200 

5 ledRecognition 106 20000 

6 mFeat 1648 2000 

7 pageB 46 5473 

8 penDigits 89 10992 

9 pima 38 768 

10 tictactoe 29 958 

11 waveform 101 5000 

12 wine 68 178 

 

Todos os testes foram executados em um computador com a configuração 

apresentada na Tabela 7 e os detalhes das propriedades da GPU são apresentados 

na Tabela 8. 
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Tabela 7: Especificações do computador utilizado. 

Processador: Intel Core i7 4770 @ 3.40GHz 

Memória RAM: 16 Gb DDR3 

Sistema Operacional: Ubuntu 18.04.1 LTS (Linux 4.15.0-39) 

Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 760 

CUDA Toolkit 9.1.85 

Driver de vídeo NVIDIA Tesla Driver for Linux x64 version: 390.67 

 

Tabela 8: Especificações da GPU utilizada. 

Arquitetura: Kepler 

CUDA Capability: 3.0 

Multiprocessadores: 6 (1152 Cores) 

Clock rate: 980 MHz 

Interface de Memória 256-bit 

Memória: 2Gb GDDR5 

 

A primeira implementação a ser testada é a proposta neste trabalho, foi 

escrita na linguagem C++ utilizando a plataforma CUDA como base, com o auxílio das 

bibliotecas Cusp e Thrust para a paralelização na GPU. A segunda implementação foi 

escrita na linguagem Python por [10] de forma paralela utilizando a biblioteca Tensor-

flow [9] para utilizar o poder de processamento da GPU. A terceira implementação a 

ser comparada foi escrita por [8] na linguagem C++ utilizando a biblioteca Eigen [7] 

onde a CPU é utilizada de modo totalmente sequencial. Chamaremos os testes pelos 

nomes das bibliotecas utilizadas para facilitar o entendimento. 

Os resultados dos testes de tempo de execução em milissegundos com 

duas casas decimais são apresentados na Tabela 9. Com facilidade pode-se observar 

que os testes com o algoritmo utilizando a biblioteca Cusp tiveram um tempo relativa-

mente constante, sem picos ou desvios fora do padrão, ao contrário dos outros algo-

ritmos. Para facilitar o entendimento, o Gráfico 1 faz uma representação gráfica da 

Tabela 9 com um pequeno detalhe: o tempo de execução foi convertido para base 

logarítmica pois a amplitude dos testes de tempo de execução é muito grande, então 

foi feita essa alteração para que facilite a visualização dos dados. 
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Tabela 9: Resultados dos testes de execução com desvio padrão (tempo em ms). 

 Base Cusp Eigen Tensorflow 

1 connect4 - 3712,04 ± 78,38 - 

2 ecoli 112,05 ± 1,62 4,27 ± 1,56 688,55 ± 21,52 

3 ionosphere 146,03 ± 0,52 142,70 ± 2,04 716,72 ± 42,77 

4 led7 111,66 ± 0,39 6,19 ± 0,32 3020,36 ± 26,43 

5 ledRecognition 163,54 ± 0,20 460,39 ± 18,30 3020,37 ± 26,43 

6 mFeat - 142664,55 ± 24,31 6589,50 ± 88,32 

7 pageB 121,71 ± 0,97 44,87 ± 2,54 11986,84 ± 87,23 

8 penDigits 148,26 ± 0,54 273,88 ± 15,78 84604,10 ± 108,19 

9 pima 114,00 ± 0,42 10,111 ± 0,48 753,25 ± 25,59 

10 tictactoe 112,89 ± 0,91 6,12 ± 0,42 794,31 ± 18,19 

11 waveform 147,60 ± 0,64 229,33 ± 20,95 9191,25 ± 81,41 

12 wine 120,52 ± 0,36 16,72 ± 1,58 718,69 ± 12,67 

 

 

 

Gráfico 1: Tempos de execução 

 

Analisando o Gráfico 1, podemos observar com clareza o alto tempo de 

execução nas bases de teste utilizando Tensorflow. Isso se dá ao fato de que a im-

plementação não utiliza matrizes esparsas para o armazenamento e manipulação de 

matrizes, o que prejudica sua escalabilidade. No algoritmo, as matrizes 𝐷𝑟 (Equação 

4) e 𝐷𝑐 (Equação 5), são altamente esparsas pois só há valores em suas diagonais 



 49 

principais, então caso a implementação seja a de matriz densa, elas ocuparão desne-

cessariamente muito espaço em memória. Além disso, quando é feito o cálculo de 𝜂2, 

a multiplicação feita utilizando essas duas matrizes demanda um custo computacional 

absurdamente alto, principalmente por causa da matriz 𝐷𝑟. Essa matriz é gerada a 

partir do vetor de frequência de linhas da matriz, então quanto maior a quantidade de 

transações da base, maior será 𝐷𝑟. Podemos verificar a comprovação do que foi dito 

no Gráfico 2. Como exemplo da diferença de tempo de execução entre implementa-

ções utilizando matrizes densas e esparsas, podemos citar os testes feitos na base 

penDigits que possui 10992 transações. O tempo de execução da implementação uti-

lizando Cusp foi em média 570 vezes mais rápido que a implementação em Tensor-

flow. 

 

 

Gráfico 2: Transações x Tensorflow 

 
Outra informação de grande relevância que podemos observar com os tes-

tes é a influência do número de dimensões em relação ao tempo de execução, princi-

palmente nas implementações utilizando Cusp e Eigen. Podemos ver no Gráfico 3 a 

variação do tempo de execução conforme o número de dimensões aumenta, compa-

rando os testes feitos das implementações do Cusp e Eigen.  

A primeira observação a ser feita é que ao passo que o número de dimen-

sões da base aumenta, o tempo de processamento aumenta também, porém observe 

que a variação do tempo de execução no Cusp é bem menor que a do Eigen. Ao 
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passo que o tempo de execução no Eigen começa a crescer exponencialmente a partir 

da base de 101 dimensões, a variação do crescimento do tempo de execução da im-

plementação no Cusp é tão pequeno que, quando utilizamos essa representação grá-

fica do tempo na base logarítmica, a impressão que se passa é que o crescimento do 

tempo de execução do Cusp parece ser mínimo. 

 

 

Gráfico 3: Dimensões x Tempo de execução 

 

A segunda observação é em cima do fato que em bases menores de 89 

dimensões, o processamento da base no Cusp é mais lento que no Eigen. Isso se dá 

por conta da transferência entre memórias que é feita no processamento em GPU. 

Quando o algoritmo é executado, ao ler o arquivo texto com a base, ela é primeira-

mente alocada na memória RAM do computador, para posteriormente ser transferida 

para a memória da GPU. Já no Eigen, o cálculo é feito diretamente na memória RAM. 

Quando é feito o cálculo em bases pequenas, a forma que isso é implementado chega 

a ser um pouco indiferente pois o cálculo demanda pouco poder de processamento. 

Então esse tempo despendido para a transferência da memória RAM para a memória 

da GPU causa um efeito desagradável no tempo de execução. 

Por fim iremos falar sobre as dificuldades encontradas nos testes com as 

bases connect4 e mfeat que são apresentados no Gráfico 4. Nela podemos ver que a 
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implementação utilizando o Cusp não conseguiu, em nenhuma das duas bases, rea-

lizar os cálculos com sucesso. Isso se dá ao fato relacionado a um estouro de memória 

da GPU que acontece quando é feito o cálculo de 𝜂2. Como temos um limite de 

2Gbytes de limite de memória de GPU, foi feito um teste onde colocamos esse cálculo 

para ser feito na memória RAM do computador, o tempo médio de execução das ba-

ses ficaram relativamente iguais, em torno de 75 segundos. Esse valor alto contrasta 

com o tempo médio de 3,7 segundos encontrado no teste utilizando o Eigen na base 

connect4 e o tempo médio de 6,5 segundos nos testes utilizando o Tensorflow na base 

mfeat. O que leva a crer que o motivo desse estouro de memória pode ser algo além 

no limite de memória da GPU.  

 

 

Gráfico 4: Resultados dos testes nas bases connect4 e mfeat 

 

A última observação a ser feita é entre os tempos de execução entre o 

Eigen e o Tensorflow quando aplicados na base mfeat. As duas implementações apre-

sentam o processamento de forma sequencial, porém a característica que as diferen-

cia é que o Eigen é processando na CPU e o Tensorflow na GPU. Embora o proces-

samento seja serial, quando aplicamos o algoritmo em bases maiores de 129 dimen-

sões, o processamento em GPU tem vantagem, e isso é uma constante para qualquer 

base maior que isso.  
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Por fim, é importante destacar que a base connect4 usada em nossos tes-

tes é a maior de todas e somente o Eigen que utiliza a memória RAM conseguiu fazer 

os cálculos com sucesso, então o limite de memória disponível é uma barreira que 

temos neste trabalho, tendo em vista que não existe nenhuma variação deste algo-

ritmo que trate da complexidade do cálculo da matriz 𝜂2. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho foi discutida a importância dada em relação à eficiência da 

análise de grandes volumes de dados. Afim de acompanhar este cenário de cresci-

mento da geração de informações, surgiu a necessidade de buscar soluções que tor-

nem mais eficientes as ferramentas que fazem a análise de dados.  

A alta demanda do mercado por ferramentas ou técnicas que possuem um 

desempenho relativamente superior que as demais acaba sendo um diferencial. Além 

disso, a apresentação dos resultados obtidos de forma simples, intuitivos e precisos é 

também um fator que pesa na escolha.  

Tendo isso em mente, utilizamos o Dual scaling com o objetivo de gerar 

informação útil identificando correlações entre itens pertencentes à base de dados. 

Porém, devido ao alto custo de processamento que essa técnica exige, propomos uma 

implementação paralela em GPU utilizando a biblioteca Cusp de modo que a eficiência 

em relação ao custo computacional dessa técnica fosse máxima. 

Tomando por base os resultados obtidos através dos gráficos, observamos 

que os testes feitos utilizando a implementação proposta apresentam uma considerá-

vel melhoria no tempo de processamento dos cálculos matemáticos feitos no Dual 

scaling em relação as outras abordagens sequenciais apresentadas para fins de com-

paração. 

Como trabalho futuro, seria interessante implementar as variações do Dual scaling 

para os outros tipos de bases que vimos na fundamentação teórica deste trabalho, 

afim de criar uma biblioteca com esses algoritmos e disponibilizá-los para a comuni-

dade acadêmica. Outra possibilidade de trabalho futuro, seria um estudo mais apro-

fundado sobre a relação do tempo de transferência de uma base alocada na memória 

RAM para a memória da GPU em relação ao tamanho da base. Além disso, uma 

otimização na parte do cálculo referente multiplicação da matriz 𝜂2 pode ser uma al-

ternativa para o problema relacionado à limitação da memória da GPU. E, para finali-

zar, um trabalho envolvendo testes com outras GPUs utilizando essa implementação 

seria pertinente para verificar o quão escalável pode ser esse algoritmo em relação 

ao número de processadores presentes em uma GPU.   



 54 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. GREGO, Mauricio. Conteudo digital dobra a cada dois anos no mundo. 

EXAME, 2014. Disponivel em: 

<https://exame.abril.com.br/tecnologia/conteudo-digital-dobra-a-cada-dois-

anos-no-mundo/>. Acesso em: 2 de dezembro de 2018. 

2. SCHIM, Jung P. et al. Past, present, and future of decision support 

technology. Decision Support Systems, v. 33, n. 2, p. 111-126, 2002. 

3. RAUBER, Thomas; RUNGER, Guluda. Parallel Programming for 

Multicore and Cluster Systems. [S.l.]: Springer, 2013. 

4. NVIDIA Accelerated Computing. CUDA Zone. Disponivel em: 

<https://developer.nvidia.com/cuda-zone>. Acesso em: 8 de novembro de 

2018. 

5. NISHISATO, Shizuhiko. Elements of Dual Scaling: An Introduction to 

Practical Data Analysis. HIllsdale, NJ: Psychology Press, 1994. 

6. CUSP Library. Cusp. Disponivel em: <https://cusplibrary.github.io/>. Acesso 

em: 12 de novembro de 2018. 

7. GUENNEBAUD, Gael; JACOB, Benoit et al. Eigen v3. Eigen – Tuxfamily, 

2010. Disponível em: <http://eigen.tuxfamily.org>. Acesso em: 9 de 

novembro de 2018. 

8. MANTUAN, Altobelli de Brito. CONTEXTUALIZAÇÃO ESPACIAL PARA 

MINERAÇÃO DE ITEMSETS RAROS OU FREQUENTES NÃO-

REDUNDANTES EM BASES DE DADOS. Dissertação de Mestrado (Mestre 

em Computação), Programa de Pós-Graduação em Computação, UFF. 

Niterói, RJ. 2016. 

9. ABADI, Martin; AGARWAL, Ashish; BARHAM, Eugene et al. Tensorflow 

Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems. 



 55 

TensorFlow, 2015. Disponivel em: <https://www.tensorflow.org>. Acesso 

em: 23 de novembro de 2018. 

10. SOUZA, Marcelo. DUAL SCALING UMA IMPLEMENTAÇÃO EM GPU 

COM O TENSORFLOW. Trabalho de Conclusão de Curso - Instituto de 

Computação,         UFF. Niteroi, RJ. 2018. 

11. CRAN. The Comprehensive R Archive Network. Disponivel em: 

<https://cran.r-project.org/>. Acesso em: 1 de novembro de 2018. 

12. CLAVEL, Jose Garcia; NISHISATO, Shizuiko; PITA, Antonio. dualScale: 

Dual Scaling Analysis of Multiple Choice Data. R Package 

Documentation, 2014. Disponivel em: <https://rdrr.io/cran/dualScale/>. 

Acesso em: 02 de novembro de 2018. 

13. NISHISATO, Shizuhiko; BABA, Yasumasa. On Contingency; Projection 

and Forced Classification of Dual Scaling. Behaviormetrika, v. 26, n. 2, p. 

207-219, 1999. 

14. NISHISATO, Shizuhiko. Forced classification: A simple application of a 

quantification method. Psychometrica, v. 49, n. 1, p. 25-36, March 1984. 

15. NISHISATO, Shizuhiko. Analysis of categorical data: dual scaling and its 

applications. Toronto, Ontario: University of Toronto Press, 1980. 

16. SCHOONEES, Pieter; VAN DE VELDEN, Michael; GROENEN, Patrick John 

Fitzgerald. Constrained Dual Scaling for Detecting Response Styles in 

Categorical Data. Psychometrika, v. 80, n. 4, p. 968-994, Dezembro 2015. 

17. SCHOONEES, Pieter. cds: Constrained Dual Scaling for Detecting 

Response Styles. R Package Documentation, 2013. Disponivel em: 

<https://rdrr.io/cran/cds/man/cds.html>. Acesso em: 3 de novembro de 2018. 

18. MEULMAN, Jacqueline Jacinte. Optimal scaling methods for multivariate 

categorical data analysis. [S.l.]: SPSS White Paper, 2016. 12 p. 

19. NISHISATO, Shizuhiko. Dual Scaling: The SAGE Handbook of 

Quantitative Methodology for the Social Sciences. Thousand Oaks, 

California: Sage Publications, 2004. 3-24 p. 



 56 

20. JANDAGH, Gholamreza; MATIN, Hasan Zarei. Application of qualitative 

research in management. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 

v. 3, n. 2, p. 59-74, January 2010. 

21. BASTOS, João Luiz Dornelles; DUQUIA, Rodrigo Pereira. Tipos de dados 

e formas de apresentação na pesquisa clínico-epidemiológica. Scientia 

Medica, Porto Alegre, v. 16, n. 3, p. 133-138, Julho 2006. 

22. VELOZO, Patrícia Lusié Coelho. Modelos para Dados Categóricos com 

Estrutura Tempural. Departamento de Métodos Estatísticos, Instituto de 

Matemática, UFRJ. Rio de Janeiro. 2009. 

23. NISHISATO, Shizuhiko. On quantifying different types of categorical 

data. Psychometrika, v. 58, n. 4, p. 617-629, December 1993. 

24. FISHER, Ronald Aylmer. The Precision of Discriminant Functions. Annals 

of Eugenics, London, p. 377-386, January 1940. 

25. HIRSHFIELD, Hermann Otto. A Connection between Correlation and 

Contingence. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical 

Society, Cambridge, v. 31, n. 4, p. 520-524, 1935. 

26. MAUNG, Khint. Measurement of Association in a Cntingency Table with 

Special Reference to the Pigmentation of Hair and Eye Colours of 

Scottish School Children. Annals of Human Genetics, v. 11, p. 189-223, 

January 1941. 

27. GUTTMAN, Louis A. The quantification of a class of attributes: a theory 

and method of scale construction. Social Science Research Council, New 

York, p. 319-348, 1941. 

28. GREENACRE, Michael John; TORRES LACOMBA, Ana. Dual scaling and 

correspondence analysis of preferences, paired comparisons and rat-

ings. International Journal of Research in Marketing, v. 19, n. 4, p. 401-405, 

December 2002. 

29. GUTTMAN, Louis A. An Approach for Quantifying Paired Comparisons 

and Rank Order. Annals of Mathematical Statistics, v. 17, n. 2, p. 144-163, 

1946. 



 57 

30. NISHISATO, Shizuhiko. Optimal scaling of paired comparison and rank 

order data: An alternative to guttman's formulation. Psychometrika, v. 

43, n. 2, p. 263-271, June 1978. 

31. NISHISATO, Shizuhiko; SHEU, Wen-Jenn. A note on dual scaling of 

successive categories data. Psychometrika, v. 49, n. 4, p. 493-500, 

December 1984. 

32. GREENACRE, Michael John. Theory and Applications of 

Correspondence Analyss. Lodon: Academic Press, 1984. 

33. LEBART, Ludovic; MORINEAU, Alain; WARWICK, Kenneth M. Multivariate 

Descriptive Statistical Analysis. New York: John Wiley & Sons Inc, 1984. 

34. NISHISATO, Shizuhiko; CLAVEL, Jose Garcia. A note on betweenset 

distances in Dual scaling and correspondence analysis. 

Behaviormetrika, v. 30, n. 1, p. 87-98, 2003. 

35. GIFI, Albert. Nonlinear Multivariate Analysis. New York: [s.n.], 1990. 

36. NISHISATO, Shizuhiko. Dual Scaling of Successive Categories Data. 

Japanese Psychological Researsh, Toronto, v. 22, n. 3, p. 134-143, 1980. 

37. NISHISATO, Shizuhiko. Differences in data structure between 

continuous and categorical variables as viewed from dual scaling 

perspectives, and a suggestion for a unified mode of analysis. Japanese 

Journal of Sensory Evaluation, n. 6, p. 89-94, 2002. 

38. NISHISATO, Shizuhiko. Geometric Perspectives of Dual Scaling for 

Assessment of Information in Data. Psychometrics , Springer, Tokyo, p. 

453-462, 2003. 

39. NISHISATO, Shizuhiko. Gleaning in the field of dual scaling. Psy-

chometrika, v. 61, n. 4, p. 559-599, December 1996. 

40. GREENACRE, Michael John; TORRES LACOMBA, Ana. A Note on the 

Dual Scaling of Dominance Data and its Relationship to 

Correspondence Analysis. Department of Economics and Business, 

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, Spain. 1999. 



 58 

41. VAN DE VELDEN, Michael. Dual scaling and correspondence analysis of 

rank order data. In: HEIJMANS, Risto Donald Henri; POLLOCK, David Ste-

phen; SATORRA, Albert. Innovations in Multivariate Statistical Analysis. A 

Festschrift for Heinz Neudecker. Boston, USA: Kluwer Academic Publisher, 

2000. p. 87-99. 

42. GUTTMAN, Louis. A basis for scaling qualitative data. American Socio-

logical Review, v. 91, p. 139-150, 1944. 

43. GUTTMAN, Louis A. The basis for scalogram analysis. In: STOUFFER, 

Samuel A; GUTTMAN, Louis A; SCHUMAN, Edward A. Measurement and 

Prediction: Studies in Social Psychology in World War II. Princeton University 

Press, 1950. 

44. TORGENSON, Warren. Theory and Methods of Scaling. New York: Wiley 

& Sons, Inc, 1958. 

45. MISIC, Marko; DURDEVIC, Dorde; TOMASEVIC, Milo. Evolution and 

trends in GPU computing. 2012 Proceedings of the 35th International Con-

vention MIPRO. Opatija, Croatia: IEEE. 2012. p. 289-294. 

46. MOCELIN, Charlan Luis; SILVA, Eduardo Fialho Barcellos da; TOBALDINI, 

Geison Igor. GPU Aspectos Gerais. Universidade Regional Integrada 

Campus de Erechim. Erechim, Rio Grande do Sul, p. 14. 2015. 

47. LUEBKE, David; HARRIS, MARK et al. GPGPU General purpose 

computation on graphics hardware. Proceedings of the 2006 ACM/IEEE 

conference on Supercomputing Article No. 208. New York: ACM/IEEE. 2006. 

48. NVIDIA Accelerated Computing. CUDA Toolkit. Disponivel em: 

<https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit>. Acesso em: 11 de novembro de 

2018. 

49. NVIDIA Developer. PGI CUDA Fortran Compiler. Disponivel em: 

<https://developer.nvidia.com/cuda-fortran>. Acesso em: 10 de novembro de 

2018. 



 59 

50. JCUDA.ORG. Java bindings for CUDA. Disponivel em: 

<http://www.jcuda.org/>. Acesso em: 11 de novembro de 2018. 

51. NVIDIA Developer. PyCUDA. Disponivel em: 

<https://developer.nvidia.com/pycuda>. Acesso em: 10 de novembro de 

2018. 

52. MATHWORKS. MATLAB GPU Computing Support for NVIDIA CUDA-

Enabled GPUs. Disponivel em: <https://www.mathworks.com/solutions/gpu-

computing.html>. Acesso em: 11 de novembro de 2018. 

53. ZHAO, Patrick. Accelerate R Applications with CUDA. NVIDIA Developer, 

2014. Disponivel em: <https://devblogs.nvidia.com/accelerate-r-applications-

cuda/>. Acesso em: 11 de novembro de 2018. 

54. CUDA Toolkit Documentation. CUDA Toolkit v9.2.148 Programming 

Guide. Disponivel em: < https://docs.nvidia.com/cuda/archive/9.2/cuda-c-

programming-guide/index.html  >. Acesso em: 11 de novembro de 2018. 

55. NVIDIA Developer. Thrust. Disponivel em: 

<https://developer.nvidia.com/thrust>. Acesso em: 12 de novembro de 2018. 

56. STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Algebra Linear. 2ed. ed. São 

Paulo: Pearson, 1995. 

57. BOLDRINI, Jose Luis; COSTA, Sueli Rodrigues; FIGUEIREDO, Vera Lucia 

e WETZLER, Henry. Agebra Linear. 3a. ed. São Paulo: [s.n.], 1986. 

58. JOHNSON, Charles Royal. Hadamard products of matrices. Linear and 

Multilinear Algebra, v. 1, n. 4, p. 295-307, 1974. 

59. HARBISON, Samuel P; STEELE JR, Guy Lewis. C: a Reference Manual. 

5a. ed. [S.l.]: Pearson, 2002. 
 

60. JOSUTTIS, Nicolai M. The C++ Standard Library - A Tutorial and Refer-

ence, 2nd Edition. Addison Wesley Longman, 2012. 



 60 

61. DHEERU, Dua; KARRA TANISKIDOU, Efi. UCI Machine Learning 

Repository. School of Information and Computer Science, Irvine CA, 2017. 

Disponivel em: <https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>. Acesso em: 19 de 

novembro de 2018. 

 


