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Resumo 

O presente trabalho apresenta um método implementado em linguagem de 

programação C++, que permite a solução de um conjunto de sistemas lineares na 

forma matricial. Para isso é feito uso da interface de passagem de mensagens (MPI - 

Message Passing Interface) juntamente com a técnica de Pipeline em computadores 

conectados na mesma rede. O método escolhido para a solução dos sistemas foi o 

Método de Eliminação de Gauss, pela simplicidade de implementação e por resolver 

uma grande variedade de problemas.  

 

Introdução 

Sistemas de equações lineares são úteis para a modelagem de problemas 

aplicáveis a diversas áreas como: engenharia, física, biologia, química, e economia. 

São definidos como um conjunto de equações polinomiais do primeiro grau, 

envolvendo as mesmas incógnitas.  

Segundo Franco (2007), os métodos para sua solução são divididos em duas 

classes: métodos diretos (obtenção de solução exata através de um número finito de 

operações aritméticas) e indiretos (solução aproximada através de uma sequência 

de operações, sendo que, quanto maior o número de repetições, melhor a 

aproximação). O método escolhido para implementação foi o método de Eliminação 

de Gauss, por ser o método direto mais utilizado para resolver sistemas densos de 

médio porte (até 50 incógnitas). O algoritmo básico de Gauss consiste em 

transformar um sistema linear original em um sistema equivalente com matriz dos 

coeficientes triangular superior, os quais são de solução imediata por retro-

substituição. 

Para o presente trabalho, cada etapa do processo de triangulação é realizada 

de forma distribuída por um computador, o qual alimenta um computador 

subsequente e assim por diante, até que todos os elementos abaixo da diagonal 

principal da matriz sejam zerados e obtenha-se a matriz triangular superior. O último 

computador realiza os cálculos finais por retro substituição fornecendo a solução do 

sistema. 

Segundo Pires & Leão (2010) apud Pitanga (2008) os algoritmos paralelos 

têm como objetivo transformar algoritmos complexos em tarefas pequenas que 

podem ser executadas por várias máquinas diferentes, reduzindo o tempo de 



processamento de uma atividade. Essas tarefas são definidas pelo programador, 

devendo haver sincronização e comunicação entre os processos. 

Segundo Grama et al. (2003), o número máximo de tarefas que podem ser 

executadas simultaneamente em um programa paralelo em qualquer tempo é 

conhecido como o grau máximo de concorrência. 

Uma maneira de evitar a concorrência entre tarefas é utilizar região crítica, 

que, segundo Pires & Leão (2010) é uma área de código de um algoritmo que tem 

acesso a um recurso compartilhado que não pode ser acessado concorrentemente 

por mais de uma tarefa, processo ou linha de execução. 

Para o envio e recebimento de mensagens, é feito uso do MPI, que é uma 

coleção de funções ou macros que podem ser implementadas em linguagens de 

programação como o C, C# ou Fortran, sendo uma biblioteca adicional, que oferece 

suporte para a programação paralela com a passagem de mensagens, não sendo 

considerado como uma linguagem de programação. 

 

Objetivos 

O objetivo da implementação proposta é proporcionar um desempenho 

computacional eficiente na solução de diversos sistemas lineares em conjunto. Para 

tal, é feito uso da técnica pipeline de programação paralela na interligação de vários 

computadores na mesma rede, subdividindo uma tarefa grande em várias pequenas 

tarefas.  

 

Metodologia 
 

Para a escolha do método foram realizadas buscas em artigos científicos, 

livros e meios eletrônicos sobre os principais tópicos de álgebra linear, cálculo 

numérico e arquitetura de sistemas operacionais envolvendo programação paralela.  

O método será implementado e aplicado a várias instâncias geradas 

aleatoriamente e os resultados comparados principalmente com relação à rapidez 

com que se obtêm as soluções para os sistemas aplicados. 

 

Desenvolvimento 

O projeto para solucionar os sistemas lineares será implementado em quatro 

computadores com sistemas operacionais Windows, podendo solucionar sistemas 



com até quatro incógnitas.  A Máquina Geradora irá gerar o sistema linear e enviá-lo, 

na forma de matriz para o computador 1.  

Um sistema linear 4 4×  pode ser representado, em sua forma matricial como 

segue:  

11 12 13 14 1 11 12 13 14 1

21 22 23 24 2 21 22 23 24 2

31 32 33 34 331 32 33 34 3

41 42 43 44 441 42 43 44 4

.

a x a y a z a w b a a a a bx

a x a y a z a w b a a a a by

a a a a ba x a y a z a w b z

a a a a bwa x a y a z a w b

+ + + =     
     

+ + + =     
⇔ =     + + + =      + + + =     

 

O computador 1 fará a primeira etapa da triangulação, zerando os elementos 

abaixo da coluna do elemento 
11

a  da matriz. Em seguida, a matriz será enviada para 

o computador 2, que fará a segunda etapa, zerando os elementos abaixo do 

elemento 
22

a  da matriz. Em seguida a matriz é enviada ao último computador que 

zera os elementos abaixo do elemento 
33

a . Por fim, essa matriz escalonada é 

retornada à máquina geradora, que o resolve por retrossubstiuição. 

 O intuito do projeto é funcionar continuamente solucionando vários sistemas 

simultaneamente. 

 

Resultados preliminares 

Com a conclusão do projeto espera-se uma contribuição para o 

desenvolvimento de técnicas de resolução de sistemas lineares, os quais possuem 

grande aplicabilidade em problemas das mais diversas áreas. Com o uso da técnica 

que subdivide sua execução em diversas fases espera-se chegar comprovar que um 

sistema interligado paralelamente para a solução de sistemas lineares seja mais 

eficiente que se ocorresse em uma única máquina. 
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