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RESUMO 

 

 Este trabalho trata da avaliação de ambientes de compilação aplicados a 

algoritmos de inteligência artificial para serem utilizados no desenvolvimento de um 

robô submarino do projeto Nautilus. Foram escolhidos os algoritmos K-Means e 

AdaBoost por serem empregados nos processos decisórios de identificação de objetos, e 

o algoritmo de Cholesky que é utilizado nos sistemas de controle. Foram realizados 

experimentos nos sistemas operacionais Windows e Ubuntu, foram feitas simulações 

com os compiladores C++ do Visual Studio, da Intel e do GCC. Por fim, também foi 

avaliado o emprego da biblioteca Intel Data Analytics Acceleration Library que se 

utiliza do conhecimento da arquitetura do fabricante do processador para ser mais 

eficiente em vários aspectos. O trabalho encontrou configurações para estes ambientes 

de compilação que possibilitam obter alto desempenho do hardware existente utilizado. 

 

Palavras-Chave: compiladores, otimização, benchmarking. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

 This work is about the evaluation of compiling environments applied to artificial 

intelligence algorithms to be used in the development of the submarine robot from 

Project Nautilus. The algorithms K-Means and AdaBoost were chosen for being 

employed in decision processes of object identification and the Cholesky algorithm 

because it is employed in control systems. Experiments were executed in Windows and 

Ubuntu operating systems, simulations were made with Visual Studio’s, Intel’s and 

GCC C++ Compilers. At last, it was evaluated the employment of Intel Data Analytics 

Acceleration Library, that uses the knowledge of the processor manufacture’s 

architecture to be more efficient in many aspects. The work encountered configurations 

for these compilation environments that make a high performance of the used hardware 

obtainable.  

 

 

 

Key-words: compilation, optimization, benchmarking. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

O tema do trabalho é a análise de desempenho de algoritmos utilizando-se uma 

combinação de compiladores e bibliotecas disponíveis. Neste sentido, o problema a ser 

resolvido é  estudar o desempenho de códigos executáveis gerados por diferentes 

compiladores e compará-lo com os produzidos pela plataforma de compilado e 

biblioteca conhecida com Intel DAAL. 

 

 

1.2 – Delimitação 

 

O trabalho envolve o uso de plataforma Windows e Linux, junto a alguns 

compiladores para a linguagem C++, além da biblioteca DAAL (Data Analytics 

Acceleration Library) publicada pela Intel.  

Os testes serão feitos por meio de algumas rotinas de medição de pulsos de 

clock que possuem certa imprecisão devido à inevitavelmente outros programas 

rodarem junto com a aplicação medida e interferirem na contagem. Tal imprecisão será 

reduzida com o aumento do espaço amostral dos testes. 

 

 

1.3 – Justificativa 

 

Alguns nanosegundos a mais, na execução de uma instrução,  podem não 

parecer fazer diferença sozinhos, mas quando são multiplicados aos milhares se tornam 

muito expressivos. Tendo isso em mente, é muito importante estudar os diferentes 

desempenhos de processadores e compiladores. Dentre esses os processadores Intel e a 

linguagem C++ estão entre os mais utilizados no desenvolvimento de algoritmos.  



Descobrir qual a melhor configuração de compiladores e opções para aperfeiçoar 

um algoritmo com uma biblioteca específica é um desafio que pode render diversas 

vantagens. Diversas aplicações custosas que requerem diversas iterações e um tempo de 

execução muito grande podem ser significativamente melhoradas com um ganho de 

desempenho dado pelo compilador usado, no melhor uso de instruções do processador, 

e na forma de uso da biblioteca na compilação. 

A equipe de competição submarina Minerva Nautilus da UFRJ, por exemplo, 

possui a necessidade de um processamento rápido de decomposição de matrizes e do 

treino de redes neurais para que seu robô submarino possua um desempenho superior 

aos dos competidores. 

A fabricante de processadores Intel desenvolveu uma biblioteca específica que 

garante aperfeiçoar o desempenho de programas compilados em associação com seu 

compilador de C++. A validação de melhoria deste desempenho pode significar um 

ganho na competitividade da equipe da UFRJ. 

 

 

1.4 – Objetivos 

 

Tendo em vista a necessidade de processamentos cada vez mais rápidos e 

eficientes, deseja-se comprovar se há ganho de desempenho em usar uma biblioteca de 

análise de dados fornecida pela Intel em conjunto com um compilador voltado para 

processadores de arquitetura Intel em comparação com outros compiladores e qual seria 

a melhor forma de realizar a compilação de um determinado algoritmo. Neste sentido, 

os objetivos específicos são: 

a) Selecionar diferentes compiladores C++ para efetuar testes comparativos 

b) Selecionar os algoritmos que serão utilizados para teste, procurando aplicações 

diversas alinhadas com o Projeto Nautilus e Data Science. 

c) Medir pulsos de clock de cada algoritmo para dimensionar como o mesmo se 

comporta em cada cenário proposto. 

d) Utilizar medidas de pulso de clock do processador, para comparar o desempenho 

do algoritmo em diferentes formas de compilação e uso da biblioteca. 

e) Determinar a configuração otimizada para a plataforma de compilação. 

 



 

1.5 – Metodologia 

 

 Serão feitas comparações entre alguns compiladores,  incluindo o fornecido pela 

Intel,(desenvolvedora da biblioteca) por meio de compilação e testes de 3 diferentes 

algoritmos. Serão feitas contagens de pulsos do clock do processador para determinar 

qual combinação de variáveis possui o melhor desempenho e é a mais recomendada. 

 

1.6 – Descrição 

 

No capítulo 2 será feita a fundamentação teórica dos conteúdos utilizados para 

realizar o trabalho. 

O capítulo 3 apresentará as implementações escolhidas dos três algoritmos: 

kmeans, cholesky e adaboost. 

Os resultados são apresentados no capítulo 4. Nele serão explicitado as medidas 

realizadas e as comparações entre os resultados obtidos nas diferentes plataformas e 

compiladores. 

 No capítulo 5 são apresentadas as conclusões e possíveis trabalhos futuros. 

 

 

  



Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

 

2.1 – Compiladores 

 

 Segundo Mogensen [1] “Para diminuir a complexidade de projetar 

computadores, quase todos estes são feitos para executar comandos relativamente 

simples, porém rapidamente”. 

 Para projetar programas o programador deve escrever uma lista destes comandos 

simples para que possam ser executados pelo computador. Estes comandos são 

chamados de “Linguagem de Máquina”. Para facilitar esta tarefa o programador 

geralmente escreve esta lista de comandos em uma linguagem que é chamada de mais 

“alto nível” que além de ser mais facilmente compreendida, representa um melhor 

entendimento da lógica e um menor gasto de tempo por parte do programador. Mas por 

esta linguagem de alto nível não ser exatamente a linguagem do computador é preciso 

que haja uma tradução entre essas falas. Essa tradução é realizada pelo compilador. 

 Um compilador compila um programa em uma linguagem mais palatável ao 

programador em uma linguagem entendida pelo computador. Em geral os compiladores 

também possuem capacidades de detectar erros simples que podem ser cometidos pelo 

ser humano e apontá-los para os mesmos. Mas se é possível programar diretamente para 

a linguagem de máquina, porque se utilizar de um compilador e uma linguagem de alto 

nível? 

 Dentre as razões para se usar uma linguagem de alto nível ao invés de uma de 

baixo nível são citadas na literatura: A notação da linguagem de alto nível possui é mais 

próximo de um pensamento humano e menos abstrata que a linguagem de máquina; O 

compilador auxilia o programador a encontrar erros em seu código 

 Os compiladores apresentam também possíveis desvantagens já que programas 

escritos em linguagem de alto nível podem rodar mais lentamente que programas 

escritos diretamente em linguagens de baixo nível. 



 Um compilador funciona em geral baseado em algumas fases, sendo em teoria 

seqüenciais, já que a fase anterior em geral alimenta a próxima. De forma geral 

podemos dividir estas fases em: 

 Gerenciador da Tabela de Símbolos: Aqui são gerenciados os identificadores do 

programa fonte e seus atributos. Os atributos podem ser desde tipos até escopos 

ou tipo retornado. Essas informações são unidas numa tabela de símbolos, que 

contém um registro para cada identificador. 

 Tratador de erros: Entre cada fase podem ser encontrados erros. Esses erros 

precisam ser tratados para que o processo de compilação possa prosseguir, já 

que não é ideal que um compilador pare no primeiro erro encontrado. Também 

deverá ser gerado um relatório para que o programador identifique esses erros e 

possa consertá-los. As análises semânticas, sintáticas e léxicas tratam de muitos 

erros que são detectáveis pelo compilador. 

 Análise Léxica: O texto é lido e dividido em partes que correspondem a 

símbolos na linguagem. Aqui são divididos variáveis, comandos, etc. 

 Análise Sintática: Na literatura é comumente chamado de parsing. Agora as 

partes divididas anteriormente são organizadas de forma a criar uma estrutura 

em forma de árvore que representa o programa. 

 Checagem de tipos/Análise Semântica: Como o nome diz, aqui são feitas 

checagens para verificar se o programa quebra alguma das regras de declaração 

e consistência também detecta as informações de tipo para que a geração do 

código intermediária possa ocorrer. Por exemplo, uma variável não declarada 

sendo usada.  

 Geração de código Intermediária: O programa é traduzido para uma linguagem 

que não é específica para nenhum sistema. Sem este passo compiladores 

totalmente nativos seriam sempre necessários. 

 Alocação no registro: As variáveis se traduzem em números que correspondem a 

posições no registrador da máquina. 

 

  

 Geração do código de máquina: Aqui a linguagem intermediária sofre uma 

tradução para assembly (linguagem de máquina textual) para uma arquitetura 

específica. 



 Junção e ligação: Aqui finalmente o código anterior é transformado em código 

binário e variável, funções, entre outros, recebem seu endereçamento. 

 

 Os três primeiros passos citados acima são o que é chamado de frontend, os três 

finais são chamados de backend. Nesta generalização simplificada o meio do processo é 

apenas descrito como uma geração de código genérico, independente do sistema atual. 

Porém, geralmente em compiladores modernos é nesta etapa que ocorrem otimizações e 

transformações deste código gerado. 

 

 

 

 

Figura 1 - Fases de um compilador [14] 

 



 Como exemplo, o compilador da Intel C++ [2] otimizações de velocidade, 

agendamento de instruções além de técnicas conhecidas como o chamado “If 

Optimization”[3] que consiste basicamente na união de declarações “if” com condições 

semelhantes em um só, e “Loop Unrolling”[4] que tem como objetivo otimizar a 

velocidade de execução de um programa reduzindo ou até eliminando instruções que 

controlam o loop. 

 Pela natureza seqüencial das fases de um compilador, cada fase pode assumir 

que a fase anterior já resolveu uma série de problemas com o código e pode realizar 

mais rapidamente cada etapa sem se preocupar com problemas que já foram resolvidos. 

 Junção e ligação são geralmente feitos por programas fornecidos por fabricantes 

do sistema operacional ou da máquina. Portanto não é estritamente parte do compilador. 

 

 Atualmente alguns compiladores já possuem algumas fases supracitadas 

acontecendo concorrentemente para “agilizar” ainda mais a tradução.  

 O uso de compiladores, portanto, traz mais benefícios do que desvantagens e se 

utilizando de algumas otimizações como as do compilador citado da Intel, o programa 

final se assemelha muito em desempenho a um escrito em linguagem de máquina direta, 

tornando quase imperceptíveis as perdas que o mesmo provoca. 

 

2.2 – Medições de Clock 

 

 O processo do chamado benchmarking é basicamente o ato de avaliar a 

desempenho relativo de um objeto de teste, como por exemplo, um programa. Existem 

diversos tipos de testes que podem ser realizados em um software. Dentre eles temos: 

 Teste de carga: É provavelmente a forma mais simples de testar um programa. 

Pode consistir em um teste de número de usuários, ou de um número de 

iterações para verificar o tempo de resposta e a desempenho do programa em 

condições específicas. 

 Teste de Stress: É um teste voltado para verificar como o software se comporta 

sobre situações extremas, muito acima de sua capacidade máxima de trabalho. 

 Teste de Durabilidade: É um teste que coloca o software em condições esperadas 

médias, mas por longos períodos de tempo verificando se o mesmo age 

corretamente mesmo após uso contínuo. 



 Teste de Pico: Se volta para situações de variação grande de requisições, 

variando entre valores mínimos e máximos e como o software reage a essas 

condições. 

 Teste de Configuração: Verifica como o software reage a mudanças de 

configuração e se essas mudanças afetam seu funcionamento. 

 Teste de Isolamento: Em geral é usado para reproduzir erros conhecidos em um 

ambiente controlado (isolado) para resolução do mesmo. 

 

 Para o problema da equipe de competição UFRJ Nautilus, o principal foco é a 

necessidade de realização de operações de um algoritmo, por exemplo, um que agilize o 

processo de inversão de matrizes, para que a desempenho do barco seja maior. Então o 

teste mais adequado e preciso será o teste de carga para justamente verificar a 

velocidade dessas operações. Uma questão que surge após definido o teste é a melhor 

forma de realizá-lo. 

 Diversos algoritmos, compiladores e otimizações foram surgindo ao longo dos 

anos, porém era necessária uma medida para definir quais eram superiores e deveriam 

ser adotadas como padrão. 

 Antigamente era necessário rodar algumas vezes seqüências separadas de 

instruções algumas centenas de vezes já que o relógio do sistema apenas marcava a cada 

55 milissegundos, o que gerava uma série de inconsistências de medida que eram 

reduzidas com o aumento de amostras das mesmas [5]. Hoje em dia os processadores 

são bem mais rápidos e possuem instruções voltadas para realizar a medição de ciclos 

de clock. 

 

 A partir da família Pentium, a Intel introduziu uma instrução para realização 

desta medição a chamada “RDTSC” (abreviação de Read Time Stamp Counter) [6]. O 

chamado Time-Stamp Counter mantém uma contagem precisa de cada ciclo de clock 

que ocorre no processador. O Time-Stamp Counter da Intel é um registrador específico 

de modelo (MSR) de 64-bits que é incrementado a cada  ciclo de clock. Quando 

resetado, o contador retorna a zero. Para ler tal informação, os programadores podem se 

utilizar da instrução RDTSC. 

  Historicamente, o TSC era incrementado a cada ciclo do processador 

porém em novos processadores o Time-Stamp Counter é incrementado a uma taxa 



constante mesmo se o processador mude a frequência. O TSC apresenta com essas 

melhorias leituras muito mais eficientes e não fica tão sujeito a sobrecarga de transição 

de camadas ou o acesso a recursos da plataforma. 

 O flag Time Stamp Disable no registrador CR4 restringe o uso da instrução. 

Caso o flag esteja limpo a instrução pode ser executada em qualquer level de privilégio, 

se o flag estiver ativado somente pode ser executada a instrução no privilégio nível 0. 

 A instrução RDTSC carrega os 32 bits mais significativos do contador em no 

registrador RDX, e os menos significativos em um registrador RAX. Ao final, retorna o 

número de ciclos de clock desde que a CPU foi ligada até o momento da leitura. Um 

problema que a função  RDTSC apresenta é quando é preciso calcular tempos de 

processamento  que passam do tamanho de uma LongInt, ou seja, 2,147,483,647 ciclos. 

Para este caso para ser possível à leitura será necessário o uso de uma função de 

transformação para string.  

 

 Idealmente, os ciclos serão somente da rotina sendo executada. Porém há uma 

pequena flutuação nos resultados devido a processos que estão sendo rodados em plano 

de fundo no computador [7]. Apesar de ser muito mais confiável que métodos 

anteriores, a função RDTSC ainda necessita de um número bom de amostras para que 

haja um resultado final com menos flutuação possível por meio de uma média destas. A 

medida por ser realizada com uma rotina simples de subtração entre número de ciclos 

quando o programa se inicia e quando ele é finalizado. 

 A escolha da leitura do registrador TSC  é a mais indicada para medição de 

desempenho [8] em processadores Intel,  apesar dos problemas citados, por ser 

apresentada pelo fabricante como método mais confiável para fazer esta medida.  

 

2.3 – Biblioteca Intel DAAL 

 

 Lançada em 2015 pela Intel, a biblioteca Data Analytics Acceleration Library 

(DAAL) é uma biblioteca extremamente otimizada para rotinas que possuem alto custo 

computacional e dá suporte às famílias de processadores Intel Xeon, Core, Atom e Xeon 

Phi. 

 Para entender a biblioteca DAAL primeiro é preciso entender o seu grande 

precursor a biblioteca MKL. A Intel Math Kernel Library é uma biblioteca matemática 



de alto desempenho que comporta tanto processadores de 32 quanto de 64-bits. Essa 

biblioteca é basicamente um acelerador de rotinas matemáticas para melhorar 

desempenho de aplicações em geral. Ela pode ser dividida nas seguintes categorias de 

funções que possui: 

 Álgebra Linear: As chamadas rotinas BLAS, Basic Linear AlgebraSubprograms, 

são especificações que descrevem uma série de rotinas de baixo-nível para a 

realização de operações comuns de álgebra linear como multiplicação escalar, 

combinação linear e multiplicação de matrizes, por exemplo. Originou-se como 

uma biblioteca em Fortran [9], porém, hoje em dia existem muitas 

implementações diferentes da mesma, em geral prezando por uma arquitetura ou 

sistema específico para obter o máximo da otimização. A MKL contém uma 

dessas implementações. Já a LAPACK [10], Linear Álgebra Package, segue um 

caminho semelhante, sendo uma biblioteca padrão para resolução de sistemas de 

equações lineares, método dos mínimos quadrados, autovalores de uma matriz, e 

decomposição em valores singulares. Também abriga decomposições diversas 

como LU, QR e Cholesky.  Com uma boa implementação em harmonia com a 

BLAS o seu ganho de desempenho é extremo. 

  

 FFT: As chamadas Fast Fourrier Transforms [11] são algoritimos que realizam a 

Transformada de Fourrier Discreta (DFT) ou a inversa (IFFT) de uma dada 

seqüência. Uma análise de fourrier basicamente converte um sinal do domínio 

do tempo para o domínio da freqüência. A FFT consegue computar mais 

rapidamente, pois fatora a matriz da DFT em um produto de matrizes esparsas 

(matrizes com a maior parte dos componentes iguais a zero). Com isso é 

possível diminuir a complexidade do algoritmo que computa uma DFT que é 

normalmente n² para n*Log(n) sendo n o tamanho da informação. A biblioteca 

apresenta diversos algoritmos de FFT como multidimensionais, reais para 

complexas e real para real de tamanhos arbitrários. 

 Matemática de Vetores: A biblioteca inclui uma coleção de funções para 

manipulação de vetores. A grande vantagem desta implementação é a operação 

direta com vetores ao invés de escalares como grande parte das bibliotecas 

matemáticas trabalha. 



 Estatísticas: Inclui funções de geração de números aleatórios, e distribuições de 

probabilidade otimizadas para processadores de mais de um núcleo. Ainda 

possui algumas funções para realizar operações mais básicas como estimativa de 

dependência por exemplo. 

 Ajuste de curvas: A biblioteca inclui splines para interpolação de uma dimensão 

que pode ser usada em aplicações como modelagem geométrica, análise de 

dados. Splines são curvas definidas por dois ou mais pontos de controle que 

definem a curva e sua tangente. Pode ser de interpolação,que passa por todos os 

pontos, ou de aproximação que passa a curva próxima dos mesmos. 

 

 A MKL foi comumente utilizada por muitos anos desde seu lançamento,  porém,  

a mesma apresentava uma limitação: ela foi desenvolvida para quando toda a 

informação que era operada cabia dentro da memória de uma vez só. Atualmente, 

existem grandes volumes de informação para serem analisados e operados sobre. Para 

isso, foi desenvolvida a DAAL. 

 Essa característica de conseguir operar com tamanhos maiores de informação do 

que a memória é capaz de suportar é chamada de algoritmo de memória externa [12]. A 

otimização desses algoritmos é feita de forma a utilizar de forma eficiente os dados na 

memória externa. A DAAL, especificamente, disponibiliza a informação em partes ao 

invés de operá-la de uma vez só. 

 Mas isso não significa que a biblioteca é pior em casos em que os dados cabem 

na memória. A DAAL possui três tipos de modos de processamento: 

 Processamento em Lote: Usado quando o volume de dados cabe integralmente 

na memória. Uma função é chamada para processar de uma vez. 

 Processamento Online: O processamento é feito separando os dados em várias 

partes e fazendo a análise individual, no final da análise os resultados são 

combinados. 

 Processamento Distribuído: Modelo similar a um de MapReduce. O MapReduce 

é um programa que é composto por um método Map que realiza uma filtragem e 

ordenação e um método Reduce, que faz uma sumarização dos dados. Com isso 

o MapReduce realiza o processamento de várias operações paralelamente, 

gerenciando a comunicação e a transferência de dados em várias partes do 

sistema além de possuir sistemas de redundância contra falha. 



 

 Evoluindo as funções que a MKL possuía, além de expandir os tipos de 

processamento, a DAAL possui diversos algoritmos: 

 Momentos de ordem baixa: Momentos são medidas quantitativas básicas de 

conjuntos de dados como localização e dispersão. A DAAL computa 

características de baixa ordem como: mínimos, máximos, médias, somas, 

variâncias etc 

 Quantis: Quantis são intervalos dividindo o alcance de uma distribuição de 

probabilidades de uma variável aleatória em intervalos com probabilidades 

iguais.  

 Matriz de Correlação e Matriz de covariância: Para melhor entendimento de 

dependência de variáveis, podemos utilizar as matrizes de correlação. Uma alta 

correlação em uma variável indica que uma mudança em uma variável implica 

em uma alta probabilidade de uma mudança na outra.  

 Matriz de distância cossenóide: Mede a relação de um par de dados usando a 

distância cossenóide. Comumente utilizado para, por exemplo, verificar textos 

semelhantes. 

 Transformação de dados usando decomposição de matrizes: A biblioteca DAAL 

opera primariamente em dados organizados em tabelas, dado um conjunto 

homogêneo de dados, podemos dizer que estes essencialmente são matrizes de 

duas dimensões. A DAAL trabalha com três algoritmos de decomposição: 

Cholesky que é usado para resolver sistemas lineares simétricos, QR que é usado 

em problemas de regressão linear e mínimos quadrados e SVD que é usado em 

análises de componentes principais. 

 Análise de componentes principais: Usado principalmente para redução de 

ordem de matrizes. A DAAL utiliza-se dele para reduzir o tamanho de pedaços 

de dados para facilitar sua manipulação e operação. 

 Valor Atípico: Usado para identificar dados que destoam do conjunto total. 

Detecta dados errôneos, eventos anormais etc. 

 Regras de associação: Detecta padrões de co-ocorrência. Usado muito hoje em 

dia em lojas online para detectar padrões de compra, em sistemas de sugestões 

baseados em preferência do usuário. 



 Regressão Linear: Modelagem da relação entre uma variável escalar dependente 

e outra independente. As variáveis dependentes são a parte desconhecida do 

problema que se deseja estimar baseando-se nos dados conhecidos que são as 

variáveis independentes.  

 Classificação: Construção de um modelo para assinalar dados em diferentes 

grupos categorizados. Um exemplo de classificação simples pode ser, por 

exemplo, uma caixa de e-mail que classifica as mensagens de e-mail que 

classifica em spam e não spam 

 “Clusterização”: É chamado de clusterização o ato de agrupar um conjunto de 

dados em clusters, partes menores, que possuem mais similaridades entre si do 

que os demais dados. Em geral é utilizado em análise de imagem, 

reconhecimento de padrões, compressão de dados, dentre outros. 

 

 No trabalho proposto tentaremos comprovar a melhor otimização para o uso da 

biblioteca, escolhendo três funções com aplicações distintas e realizando uma série de 

testes de desempenho. 

 

 

2.4 – Algoritmos 

2.4.1- K-Means 

 

 É um método de quantização vetorial. Uma quantização vetorial é um método de 

processamento de sinais que permite uma modelagem de funções de densidade de 

probabilidade por meio da distribuição de vetores no sinal. O K-means [15] tem como 

objetivo dividir n observações em um número k de grupos em que cada observação 

pertence ao grupo com a média mais próxima. 

 O algoritmo pode ser enunciado: dado um número de observações, em que cada 

observação é um vetor real de p dimensões, o K-means irá dividir as n observações em 

um número k (sendo k menor ou igual a n) de grupos C1,C2,...Ck,  com o objetivo de 

minimizar a função objeto. 

 

 



onded 
2
(x i ,C i)é a distância de x para o centro mais próximo centro em c, como por 

exemplo a distância euclidiana. Os vetores C i são chamados de centróides. 

Para Inicializar as centróides primeiramente é escolhido um conjunto de k vetores do 

conjunto de dados x. O seguinte algoritmo é realizado: 

 Escolha de um vetor x do conjunto X de informações com igual 

probabilidade. 

 Exclui o vetor x do conjunto de informações X e o adiciona ao conjunto 

atual de centros  

 Repete o primeiro passo acima até que o conjunto atual tenha o tamanho 

desejado de k. 

 

2.4.2- Cholesky 

 

 É uma decomposição de uma matriz positiva definida e hermitiana no produto 

de uma matriz triangular inferior e o seu transposto conjugado. Podemos definir uma 

matriz hermitiana como uma matriz complexa quadrada que é igual à sua transposta 

conjugada.  

 Este algoritmo é conhecido pela sua eficiência computacional como parte do 

processo de diversas tarefas como resolução de sistemas lineares. Como exemplo, é dito 

que em comparação com a decomposição LU, o Cholesky se apresenta duas vezes mais 

eficiente em matrizes positivas e hermitianas. No caso geral a decomposição LU é a 

mais rápida. [16]. 

 O método pode ser enunciado como: 

 O loop começa com o índice i = 1 (1) e cada incremento de índice a matriz A 

tem a forma descrita como em (2) sendo I a matriz Identidade da ordem anterior ao 

valor atual de i. A matriz L de índice i é definida como em (3) e a matriz A de índice I 

pode ser descrita como em (4) usando a matriz L. A de índice i+1 pode ser descrita 

como em (5) e B é definida como o valor contido no passo (2) da matriz A índice i. O 

produto b índice i com b conjugado índice i é um produto de matrizes. O índice i é 

variado de 1 a n sendo n a dimensão da matriz A original. Depois de n iterações teremos 

A índice n+1 igual à matriz identidade. A matriz triangular inferior é calculada como 

mostrado em (6). 



 

Figura 2 - O método de Cholesky 

2.4.3- Ada-Boost 

 

 É um algoritmo de aprendizado de máquina meta-heurístico que é usado em 

conjunto com outros algoritmos de aprendizagem de máquina para melhorar sua 

desempenho. Um método heurístico pode ser definido como uma forma de tomar 

decisões mais rapidamente ignorando parte da informação que resolve problemas de 

otimização [17]. 

 O Ada-Boost pega a saída de outros algoritmos de aprendizado e os combina em 

uma soma com pesos que irá representar a saída final do classificador melhorado. A 

parte adaptável do nome é atribuída à característica que classificadores chamados 

“fracos” em seqüência são ajustados a favor das instâncias classificadas erroneamente 

por outros classificadores. O algoritmo é sensível a informações ruidosas e pontos fora 

da curva. Um problema que o mesmo pode apresentar é ser mais vulnerável a problemas 



de super treinamento, ou seja, reage mal a pequenas flutuações da informação usada 

para treinamento. 

 Pode-se enunciar o algoritmo da seguinte forma: 

 

 

 Aqui cada classificador chamado “fraco” é chamado de ft e recebe uma instância  

x de entrada e retorna um valor indicando a classe dos dados. Como exemplo em um 

problema de classe 2 o classificador retorna a confiança da predição e a classe que o 

mesmo previu para a instância. Isso é feito T vezes e os classificadores retornarão 

positivos se o classificador considerá-los da classe em questão ou negativo caso 

contrário. 

 Cada classificador produz também uma saída h(x) chamada hipótese para cada 

amostra de dados no conjunto de treinamento. A cada iteração um classificador fraco é 

selecionado e atribuído um coeficiente alfa de modo que a soma do erro de treinamento 

E resultante de todas as iterações seja minimizada como mostra a expressão abaixo. 

 

 

F de índice t-1 é o classificador otimizado na iteração anterior, E(F) é a função de erro, 

e o alfa vezes a função h(x) são referentes ao classificador fraco atual que está sendo 

considerado para ser adicionado ao classificador final. 

 Além disso,  a cada iteração é atribuído um peso w para cada amostra igual ao 

erro E da amostra atual. Esses pesos são usados para formar por exemplos árvores de 

decisão que podem ser construídas em favor de amostras com pesos altos. 

 

2.5 – Data Science  
 

 O conceito de “Data Science”, “Data Analytics”, ou Ciência de Dados é um bem 

antigo, porém só aos poucos foi tomando espaço, não só em meios acadêmicos , como 

também no mercado. Hoje em dia, esportes utilizam técnicas avançadas para medir o 

desempenho de seus atletas e verificar em que pontos é possível obter melhorias; 

modelos climáticos são criados a partir de dados coletados durante anos e padrões cada 



vez mais difíceis de se detectar são trazidos à tona para tentar adivinhar o que vem a 

seguir no tempo. 

 Em 1962, John Tukey publicou na “The Annals Of Mathematical Statistics” um 

trabalho chamado “The Future Of Data Analysis” [18] onde é posta em xeque a relação 

entre análise e estatística. Ele descreve processos específicos e bem como lidar com 

problemas de forma geral. Para ele, análise de dados possuía um teor investigativo, algo 

como um trabalho de detetive, isto é, uma constante busca por pistas. Contudo, essas 

pistas nem sempre levam a alguma conclusão que deva ser aproveitada. Grande parte 

destas pistas pode até atrapalhar a descoberta das que realmente levarão a determinar os 

padrões e as respostas que são procuradas. O foco do trabalho era especialmente em 

técnicas de explorar os dados e deixava um pouco de lado a questão de confirmar as 

respostas adquiridas.  

 Tukey possuía uma série de valores que dizia serem indispensáveis: 

 Simplicidade: Afirmativas simples são claras em sua essência. O autor enfatiza 

que demonstrações visuais de fatos quantitativos são uma ótimas maneira de 

chegar a isso. 

 Precisão: Afirmativas precisas possuem mais informação do que as menos 

precisas. 

 Flexibilidade: A flexibilidade de abordagem é importante, pois, raramente é 

sabida a melhor forma de abordagem do problema. Diferentes análises dos 

mesmos dados podem gerar diferentes conclusões. 

 Densidade: Olhar os resíduos ou pontos discrepantes também pode revelar 

características dos dados. 

 Acurácia: O autor cita que um dígito errado pode não ser tão sério para afetar o 

resultado mas uma vírgula de casa decimal errada pode impactar muito 

negativamente o resultado. 

 

 Em 1974, Peter Naur publicou o “Concise Survey of Computer Methods”[24], 

que pesquisou métodos de processamento de dados em uma grande variedade de 

aplicações. Naur usou em seu trabalho o termo “Ciência dos Dados” que é muito usado 

hoje em dia. A sua definição era: “A ciência de lidar com dados, depois de definidos, 

porém a relação de dados com o que eles representam é delegada a outros campos e 

ciências”.  



 Em 1977, a International Association for Statistical Computing (IASC) foi 

fundada. Sua missão era “Unir a metodologia estatística tradicional, tecnologia 

computacional moderna e especialistas nestes domínios do conhecimento visando 

transformar dados em informação e conhecimento”. Tukey publicou um segundo 

trabalho de grande importância “Exploratory Data Analysis” [25] onde ele argumenta 

que a análise de dados exploratória deve ocorrer lado a lado com a confirmatória. 

 Em 1994 começam a surgir novas formas de marketing utilizando de dados do 

público para começar suas campanhas. As mesmas começaram a explorar as 

possibilidades, mesmo que timidamente, de como os dados influenciavam no que os 

consumidores iriam fazer a seguir. 

 Em 1996 termo “Data Science” ressurgiu na International Federation of 

Classification no Japão. Três anos depois já se começava a falar sobre grandes 

quantidades de dados, o que viria a ser conhecido como Big Data. Estudiosos da época 

já afirmavam que apesar de métodos estatísticos convencionais funcionassem bem com 

pequenas quantidades de dados o tamanho dos bancos de dados crescia 

exponencialmente e tais métodos não escalavam com qualidade. Começa a se desenhar 

a necessidade de criar modelos que pudessem analisar melhor os dados, que 

detectassem relações não lineares e a interação entre os elementos desses dados.  

 Com o advento do software como serviço apareceu o conceito que seria a base 

para sustentar a idéia de aplicações baseadas em nuvem. Essas aplicações casavam 

perfeitamente com o novo conceito e tecnologias de análise de grandes quantidades de 

dados. Um nome que se destaca é o de William Cleveland que co-editou os trabalhos de 

Tukey,  desenvolveu métodos estatísticos e os publicou no artigo “Data Science: An 

Action Plan for Expanding the Technical Areas of the field of Statistics” [26]. Cleveland 

colocou em prática a noção que a ciência de dados era um campo do conhecimento 

próprio e independente e a dividiu em seis áreas: investigações multidisciplinares, 

modelos e métodos para dados, computação de dados, pedagogia, avaliação de modelos, 

e teoria. 

 Por volta de 2008 a 2010 o termo “Data Science” começou a se propagar com 

diversos cargos em empresas (principalmente de tecnologia) e várias vagas para 

trabalhar na área se abriram. Conferências e trabalhos discutindo a ciência, modelos 

referentes à “Big Data” e “Data Science” cresceram enormemente. 



 Em 2013 cerca de 90% de todo volume de dados havia sido gerado entre 2011 e 

2012[19], e esse número só tende a crescer de forma exponencial. Por esse motivo, e 

para entender melhor como diversos aspectos do mundo se relacionam, as ferramentas 

de análise de dados tornaram-se imprescindíveis ao futuro. 

 

2.6 – Aplicações de transformações de matrizes em AUVs 

  

 Um AUV (Veículo Submarino Autônomo – Autonomous Underwater Vehicle) é 

um robô que viaja submerso sem que haja necessidade de qualquer comando externo de 

um operador. Os veículos AUV são parte do grupo de veículos submarinos sem 

tripulação que englobam os AUVs e os ROVs (veículos operados remotamente – 

Remotely Operated Vehicle). Os AUVs militares também são conhecidos pela sigla 

UUV (Veículos Submarinos Não-Tripulados – Unmanned Underwater Vehicle). 

 O primeiro AUV foi desenvolvido pelo Laboratório de Física Aplicada na 

Universidade de Washington em 1957 por Stan Murphy, Bob Francois e Terry 

Ewart[22]. O veículo inicial tinha o intuito de auxiliar nos estudos de difusão e 

transmissão acústica entre outras pesquisas. Durante a década de 70, possivelmente 

motivado pela Guerra Fria, foram desenvolvidos AUVs em universidades norte-

americanas e na União Soviética. 

 Os AUVs possuem diversas aplicações comerciais. Na indústria de óleo e gás, 

são utilizados para mapear o fundo do mar antes de construir estruturas, ou ainda, em 

pesquisas para conhecer faunas do fundo do mar, dentre outras aplicações.  

 Para descrever um veículo AUV em movimento e estabelecer um modelo 

matemático não-linear, uma referência especial de eixos foi estabelecida [23]. Existem 

dois eixos de referência: um fixo, chamado de sistema inercial de coordenadas e um 

eixo móvel, conhecido como coordenadas de corpo fixo, que são mostrados na figura 3 

e simbolizados por E-ξηζ e o-xyz respectivamente. 



 

Figura 3 - Corpo do submarino e eixo de coordenadas inercial [20] 

 Como exemplo de como as transformações matriciais são importantes para a 

dinâmica de um veículo autônomo, pode-se pensar em um submarino com nadadeiras 

[20]. Um submarino deste tipo pode ser descrito por um modelo matemático não linear 

contendo dois referenciais: o inercial e o de movimentação. Os modelos em geral são 

baseados na premissa que o submarino é simétrico e fixo em um dado eixo XOZ. 

 Definindo-se um vetor posição R, um vetor de velocidade generalizado V, e um 

vetor força generalizado τ, podemos descrever os parâmetros deste vetores sendo 

posição e altitude (R definido em E-ξηζ), velocidades linear e angular (V definido em o-

xyz), força e momento (τ definindo em o-xyz) e chegamos à equação 1 baseada no 

Teorema do Momento. 

 

 

(Eq. 1) 

 

 A equação 1 descreve a dinâmica de um AUV onde: 

 Mrb é a matriz de massa generalizada do corpo do AUV que é composta pelos 

valores de massa e os tensores iniciais 

 Crbé a matriz de força centrípeta e da força inercial que é composta por valores 

de massa do AUV e tensores iniciais 

 Té o vetor de força generalizado da força externa (ou momento) que atua no 

AUV, o que inclui o vetor estático de gravidade, o de forças hidrodinâmicas e o 

de força controlada (referentes aos motores e as nadadeiras). 



 Para se resolver esta equação que define toda movimentação do submarino é 

preciso que os cálculos matriciais não sejam apenas precisos mas   também rápidos. São 

condições necessárias para que o submarino apresente uma resposta mais eficiente em 

relação ao ambiente, principalmente se o mesmo se encontrar em situações extremas no 

fundo do mar. 

  



Capítulo 3 

Experimento Proposto 

 

 

3.1 – Configurações no ambiente de testes 

 
 O ambiente de testes exige uma série de pré-requisitos para o funcionamento 

correto da biblioteca Intel DAAL. A biblioteca suporta tanto arquiteturas IA-32 como 

Intel 64. IA-32 se refere a sistemas baseados em processadores 32-bits podendo ser da 

fabricante Intel ou outros fabricantes que se utilizem do mesmo conjunto de instruções, 

com um sistema operacional de 32-bits. Intel 64 se refere a sistemas baseados em 

processadores de 64-bits.  

 A biblioteca DAAL suporta uma série de sistemas operacionais para seu uso. 

Dentre eles: Windows 10 (IA-32/Intel® 64), Windows 8 (IA-32/Intel® 64), Windows 

8.1 (IA-32/Intel® 64), Ubuntu 14.04 LTS (IA-32/Intel® 64), Ubuntu 15.04 LTS (IA-32 

/ Intel® 64) Ubuntu 16.04 LTS (IA-32 / Intel® 64).  

 Para os testes foram escolhidas as seguintes plataformas e compiladores: 

 WVC: Windows 10 + Microsoft Visual C Compiler 2015 

 WIntel: Windows 10 + Intel C++ Compiler 17.0 

 UIntel: Ubuntu 16.04 +Intel C++ Compiler 17.0 

 UGcc: Ubuntu 16.04 + GCC 6.4 Compiler   

 

 Os compiladores suportados pela biblioteca DAAL para o Windows são o Intel 

C++ Compiler 17.0 e o Microsoft Visual Studio 2015 (Visual C++). Outros 

compiladores apresentam problemas quanto à compilação e o funcionamento de 

aplicações Neste experimento buscou-se utilizar o compilador Mingw que é uma versão 

portada do compilador gcc para plataformas Windows, porém a fabricante da biblioteca 

informou que não era possível a compilação com o mingw pois em plataformas 

Windows somente os dois compiladores citados acima eram suportados. 

 O Intel C++ Compiler (ICC) gera um código otimizado para as arquiteturas IA-

32 e Intel 64, e gera um código não otimizado para outros processadores com 

plataformas de arquiteturas semelhantes. Essas otimizações são construídas de forma a 



diminuir atrasos ou períodos ociosos de tempo. Ele possui três técnicas de alto nível 

para otimizar a compilação do programa: Otimização Inter procedural (IPO), 

Otimização de Perfil Guiado (PGO), e Otimizações de Alto Nível (HLO), que tiveram 

exemplos mencionados anteriormente no capítulo 2 deste trabalho.  

 O Microsoft Visual C++ é um software proprietário da Microsoft que está 

disponível em conjunto com o Visual Studio. Ele produz um código otimizado para 

plataformas Windows com técnicas semelhantes ao Intel C++ Compiler como o Whole 

Program Otimization, PGO dentre outras otimizações.  

 O GCC é um compilador padrão da maioria dos sistemas Unix. A maioria das 

otimizações são feitas depois da análise sintática e antes da geração do código de 

máquina. O GCC possui otimizações padrão como o loop optimization, eliminação de 

código morto, eliminação parcial de redundância. 

 

3.2 – Testes 

 

3.2.1 – Módulos de medição 

 

 Para que os testes fossem realizados foram colocados os algoritmos no mesmo 

ambiente de execução, ou seja, na mesma máquina com o mínimo de processos sendo 

executados em background. O computador utilizado para testes possui um processador 

Intel Core i7-4790K, 4300 MHz, com hyper thread ligado, 4 núcleos de processamento 

e 8 processadores lógicos, 8GB de memória RAM DDR3 e 1TB de HD. Primeiramente, 

os códigos foram validados para verificação de resultados, de modo a testar sua acurácia 

em produzir resultados corretos. 

 Foram utilizados para compilação com static linking as seguintes linhas de 

comando para cada variação: 

Kmeans 

standard 

Win VC  CL.exe Kmeans.cpp /c /MT 

link.exe Kmeans.obj /OUT:"Kmeans.exe" /MACHINE:X64  

Win IC icl.exe Kmeans.cpp /c /Qm64 /D __INTEL_COMPILER=1700 /MT 

/Fo"x64\Release\" /TP  

xilink.exe Kmeans.obj -qm64 /OUT:" Kmeans.exe" /MACHINE:X64  



Ubn GCC  g++ Kmeans.cpp -o Kmeans -static 

Ubn IC iccKmeans.cpp -o Kmeans -static 

DAAL 

Win VC  CL.exe Kmeans.cpp /c /Qm64 /I..\..\..\..\daal\include /I..\source\utils /MT 

link.exe Kmeans.obj -qm64 /OUT:" Kmeans.exe" daal_core_dll.lib 

daal_thread.lib /Qopenmp /Qtbb /MACHINE:X64 

Win IC icl.exe Kmeans.cpp /c /Qm64 /I..\..\..\..\daal\include /I..\source\utils 

/D__INTEL_COMPILER=1700 /MT  

xilink.exe Kmeans.obj -qm64 /OUT:"Kmeans.exe"  daal_core_dll.lib 

daal_thread.lib /Qopenmp /Qtbb /MACHINE:X64 

Ubn GCC  g++ -I$DAALINCLUDE Kmeans.cpp $DAALLIB/libdaal_core.a 

$DAALLIB/libdaal_thread.a -liomp5 -ltbb -lpthread –lm –o Kmeans -static 

Ubn IC icc -I$DAALINCLUDE Kmeans.cpp $DAALLIB/libdaal_core.a 

$DAALLIB/libdaal_thread.a -liomp5 -ltbb -lpthread –lm –o Kmeans -static 

 

 

Cholesky 

standard 

Win VC  CL.exe Cholesky.cpp /c /MT 

link.exe Cholesky.obj /OUT:" Cholesky.exe" /MACHINE:X64  

Win IC icl.exe Cholesky.cpp /c /Qm64 /D __INTEL_COMPILER=1700 /MT 

/Fo"x64\Release\" /TP  

xilink.exe Cholesky.obj -qm64 /OUT:" Cholesky.exe" /MACHINE:X64  

Ubn GCC  g++ Cholesky.cpp -o Cholesky -static 

Ubn IC iccCholesky.cpp -o Cholesky -static 

DAAL 

Win VC  CL.exe Cholesky.cpp /c /Qm64 /I..\..\..\..\daal\include /I..\source\utils /MT 

link.exe Cholesky.obj -qm64 /OUT:" Cholesky.exe" daal_core_dll.lib 

daal_thread.lib /Qopenmp /Qtbb /MACHINE:X64 

Win IC icl.exe Cholesky.cpp /c /Qm64 /I..\..\..\..\daal\include /I..\source\utils 



/D__INTEL_COMPILER=1700 /MT  

xilink.exe Cholesky.obj -qm64 /OUT:" Cholesky.exe"  daal_core_dll.lib 

daal_thread.lib /Qopenmp /Qtbb /MACHINE:X64 

Ubn GCC  g++ -I$DAALINCLUDE Cholesky.cpp $DAALLIB/libdaal_core.a 

$DAALLIB/libdaal_thread.a -liomp5 -ltbb -lpthread –lm –o Cholesky -static 

Ubn IC icc -I$DAALINCLUDE Cholesky.cpp $DAALLIB/libdaal_core.a 

$DAALLIB/libdaal_thread.a -liomp5 -ltbb -lpthread –lm –o Cholesky -static 

 

 

AdaBoost 

standard 

Win VC  CL.exe AdaBoost.cpp /c /MT 

link.exe AdaBoost.obj /OUT:" AdaBoost.exe" /MACHINE:X64  

Win IC icl.exe AdaBoost.cpp /c /Qm64 /D __INTEL_COMPILER=1700 /MT 

/Fo"x64\Release\" /TP  

xilink.exe AdaBoost.obj -qm64 /OUT:" AdaBoost.exe" /MACHINE:X64  

Ubn GCC  g++ AdaBoost.cpp -o Cholesky -static 

Ubn IC iccAdaBoost.cpp -o Cholesky -static 

DAAL 

Win VC  CL.exe AdaBoost.cpp /c /Qm64 /I..\..\..\..\daal\include /I..\source\utils /MT 

link.exe AdaBoost.obj -qm64 /OUT:" AdaBoost.exe" daal_core_dll.lib 

daal_thread.lib /Qopenmp /Qtbb /MACHINE:X64 

Win IC icl.exe AdaBoost.cpp /c /Qm64 /I..\..\..\..\daal\include /I..\source\utils 

/D__INTEL_COMPILER=1700 /MT  

xilink.exe AdaBoost.obj -qm64 /OUT:" AdaBoost.exe"  daal_core_dll.lib 

daal_thread.lib /Qopenmp /Qtbb /MACHINE:X64 

Ubn GCC  g++ -I$DAALINCLUDE AdaBoost.cpp $DAALLIB/libdaal_core.a 

$DAALLIB/libdaal_thread.a -liomp5 -ltbb -lpthread –lm –o AdaBoost -static 

Ubn IC icc -I$DAALINCLUDE AdaBoost.cpp $DAALLIB/libdaal_core.a 

$DAALLIB/libdaal_thread.a -liomp5 -ltbb -lpthread –lm –o AdaBoost -static 



 

 Foram adicionadas linhas de código para se fazer as medições. O código 

mostrado em 1 possibilita o acesso à função rdtsc, retornando o número de ciclos de 

clock passados desde a inicialização do computador. Na plataforma Linux, para 

executar a instrução rdtsc no processador, é necessário usar um código assembly, e por 

esta razão se usa a expressão __asm__ e o código desejado. O modificador __volatile__ 

força o compilador a não otimizar esta parte do código e executá-la do jeito que está 

descrita. Sem este modificador, o compilador poderia simplesmente retirar a linha, ou 

ainda, se a mesma estivesse dentro de um loop, poderia colocá-la em cache já que a 

linha não possui dependências. A informação da contagem de ciclos é passada na 

instrução para duas variáveis high e low que são juntadas no return da função. 

 Na plataforma Windows existe a intrin.h que já realiza esses passos com a 

implementação da função __rdtsc( ), então é apenas criada uma função com o nome 

padrão rdtsc que retorna esta função da biblioteca. 

1. #include <stdint.h>   

2.    

3. //  Windows   

4. #ifdef _WIN32   

5.    

6. #include <intrin.h>   

7. uint64_t rdtsc(){   

8.     return __rdtsc();   

9. }   

10.    

11. //  Linux/GCC   

12. #else   

13.    

14. uint64_t rdtsc(){   

15.     unsigned int lo,hi;   

16.     __asm__ __volatile__ ("rdtsc" : "=a" (lo), "=d" (hi));   

17.     return ((uint64_t)hi << 32) | lo;   

18. }   

19.    

20. #endif   

Código 1 – Funções rdstsc que implementam a contagem de ciclos de clock 



 Os executáveis de um programa, quando postos para execução no computador, 

transformam-se em processos. Processos competem entre si por tempo de CPU, e a 

substituição daquele processo que se encontra sendo executado é chamada de 

preempção. Esta preempção é difícil de ser controlada quando se trabalha em uma 

camada de abstração sobre o sistema operacional, tal como é o caso do presente projeto. 

Por esta razão, foi executado cada código com 10.000 iterações de execução do 

algoritmo, sendo gravados o número de clocks de entrada antes das execuções, e o 

número de saída. De posse destes valores, foi possível determinar um valor médio e 

desvio padrão do tempo de execução dos algoritmos. 

Com os valores desta amostra, foram obtidos a média e o desvio padrão destas medições 

de tempo. 

 Nos códigos de K-means somente a parte de computação do algoritmo, ou seja, a 

seção de inicialização de variáveis e possível criação de dataset, no caso da 

implementação pura, não estava contemplada na medição. Nos códigos de Cholesky 

apenas a seção de “diagonalização” da matriz foi repetida. Já nos algoritmos de 

Adaboost, as seções de treinamento e teste foram repetidas dentro do for. Também foi 

excluído do código ou colocado depois da medição qualquer tipo de escrita na tela. 

 

3.2.2 – K-means 

 

 Para que seja possível comparar o nível de otimização e o quanto a desempenho 

do algoritmo é melhorado com o uso da biblioteca, primeiro é feita uma análise de uma 

implementação do algoritmo escolhido que utilize apenas bibliotecas padrões do C++. 

 As bibliotecas utilizadas para a implementação padrão do algoritmo kmeans são: 

 iostream.h: biblioteca padrão que lida com entrada e saída de dados 

 vector.h: vectors são usados como matrizes de apenas de tamanho variável. Tem 

a desvantagem de consumir mais memória do que um array, porém ganham a 

possibilidade de alocação dinâmica, além dos métodos auxiliares para 

manipulação de seu conteúdo. 

 math.h: biblioteca que fornece um conjunto de operações matemáticas comuns 

como funções trigonométricas, logarítmicas, exponenciais, etc. 



 stdlib.h: Esta biblioteca apresenta funções de uso comum e gerais tais como 

gestão de alocação dinâmica, geração de números randômicos, aritmética de 

números inteiros, conversões etc. 

 algorithm.h: A biblioteca contém definições de funções para manipulação de 

range de  elementos. Range é o nome dado a qualquer sequência de objetos que 

possa ser acessada por meio de iteradores e ponteiros como, por exemplo, um 

array. 

 fstream.h: Contém definições de funções para manipulação de arquivos 

 string.h: Contém definições de funções para manipulação de strings 

 

 A classe Point é uma classe possui as identificações dos pontos e clusters, os 

valores destes pontos e o número total de pontos, isto é, parâmetros do algoritmo K-

means.  

1. class Point   
2. {   
3. private:   
4.     int id_point, id_cluster;   
5.     vector<double> values;   
6.     int total_values;   
7.     string name;   
8.    
9. public:   
10.     Point(int id_point, vector<double>& values, string name = "")   
11.     {   
12.         this->id_point = id_point;   
13.         total_values = values.size();   
14.    
15.         for(int i = 0; i < total_values; i++)   
16.             this->values.push_back(values[i]);   
17.    
18.         this->name = name;   
19.         id_cluster = -1;   
20.     }   
21.    
22.     int getID()   
23.     {   
24.         return id_point;   
25.     }   
26.    
27.     void setCluster(int id_cluster)   
28.     {   
29.         this->id_cluster = id_cluster;   
30.     }   
31.    
32.     int getCluster()   
33.     {   
34.         return id_cluster;   
35.     }   
36.    
37.     double getValue(int index)   
38.     {   



39.         return values[index];   
40.     }   
41.    
42.     int getTotalValues()   
43.     {   
44.         return total_values;   
45.     }   
46.    
47.     void addValue(double value)   
48.     {   
49.         values.push_back(value);   
50.     }   
51.    
52.     string getName()   
53.     {   
54.         return name;   
55.     }   
56. };   

Código 2 – classe Point 

 

 A classe Cluster implementa funcionalidades relacionadas com os valores e 

definições dos clusters, como adição de pontos, aquisição de valores centrais, definição 

de valores centrais. 

1. class Cluster   
2. {   
3. private:   
4.     int id_cluster;   
5.     vector<double> central_values;   
6.     vector<Point> points;   
7.    
8. public:   
9.     Cluster(int id_cluster, Point point)   
10.     {   
11.         this->id_cluster = id_cluster;   
12.    
13.         int total_values = point.getTotalValues();   
14.    
15.         for(int i = 0; i < total_values; i++)   
16.             central_values.push_back(point.getValue(i));   
17.    
18.         points.push_back(point);   
19.     }   
20.    
21.     void addPoint(Point point)   
22.     {   
23.         points.push_back(point);   
24.     }   
25.    
26.     bool removePoint(int id_point)   
27.     {   
28.         int total_points = points.size();   
29.    
30.         for(int i = 0; i < total_points; i++)   
31.         {   
32.             if(points[i].getID() == id_point)   
33.             {   
34.                 points.erase(points.begin() + i);   
35.                 return true;   



36.             }   
37.         }   
38.         return false;   
39.     }   
40.    
41.     double getCentralValue(int index)   
42.     {   
43.         return central_values[index];   
44.     }   
45.    
46.     void setCentralValue(int index, double value)   
47.     {   
48.         central_values[index] = value;   
49.     }   
50.    
51.     Point getPoint(int index)   
52.     {   
53.         return points[index];   
54.     }   
55.    
56.     int getTotalPoints()   
57.     {   
58.         return points.size();   
59.     }   
60.    
61.     int getID()   
62.     {   
63.         return id_cluster;   
64.     }   
65. };   

Código 3 – classe Cluster 

 

 A classe Kmeans é a classe central do programa. Além de conter os métodos set 

e get dos valores pertinentes ao algoritmo, também possui a implementação do 

algoritmo no método run. 

 O método run começa com uma checagem do dataset para verificar se o número 

de clusters não excede o número de pontos. Após isso, é  selecionado  um número K de 

valores diferentes para serem os centróides dos clusters. 

 Recalcula-se a centróide de cada grupamento para achar o melhor centro. Caso o 

número de iterações seja excedido, o algoritmo cessa sua execução e exibe na tela os 

elementos dos clusters. 

1. class KMeans   
2. {   
3. private:   
4.     int K; // number of clusters   
5.     int total_values, total_points, max_iterations;   
6.     vector<Cluster> clusters;   
7.    
8.     // return ID of nearest center (uses euclidean distance)   
9.     int getIDNearestCenter(Point point)   
10.     {   
11.         double sum = 0.0, min_dist;   



12.         int id_cluster_center = 0;   
13.    
14.         for(int i = 0; i < total_values; i++)   
15.         {   
16.             sum += pow(clusters[0].getCentralValue(i) -   
17.                        point.getValue(i), 2.0);   
18.         }   
19.    
20.         min_dist = sqrt(sum);   
21.    
22.         for(int i = 1; i < K; i++)   
23.         {   
24.             double dist;   
25.             sum = 0.0;   
26.    
27.             for(int j = 0; j < total_values; j++)   
28.             {   
29.                 sum += pow(clusters[i].getCentralValue(j) -   
30.                            point.getValue(j), 2.0);   
31.             }   
32.    
33.             dist = sqrt(sum);   
34.    
35.             if(dist < min_dist)   
36.             {   
37.                 min_dist = dist;   
38.                 id_cluster_center = i;   
39.             }   
40.         }   
41.    
42.         return id_cluster_center;   
43.     }   
44.    
45. public:   
46.     KMeans(int K, int total_points, int total_values, int max_iterations)   
47.     {   
48.         this->K = K;   
49.         this->total_points = total_points;   
50.         this->total_values = total_values;   
51.         this->max_iterations = max_iterations;   
52.     }   
53.    
54.     void run(vector<Point> & points)   
55.     {   
56.         if(K > total_points)   
57.             return;   
58.    
59.         vector<int> prohibited_indexes;   
60.    
61.         // choose K distinct values for the centers of the clusters   
62.         for(int i = 0; i < K; i++)   
63.         {   
64.             while(true)   
65.             {   
66.                 int index_point = rand() % total_points;   
67.    
68.                 if(find(prohibited_indexes.begin(), prohibited_indexes.end(), 

  
69.                         index_point) == prohibited_indexes.end())   
70.                 {   
71.                     prohibited_indexes.push_back(index_point);   
72.                     points[index_point].setCluster(i);   
73.                     Cluster cluster(i, points[index_point]);   
74.                     clusters.push_back(cluster);   
75.                     break;   



76.                 }   
77.             }   
78.         }   
79.    
80.         int iter = 1;   
81.    
82.         while(true)   
83.         {   
84.             bool done = true;   
85.    
86.             // associates each point to the nearest center   
87.             for(int i = 0; i < total_points; i++)   
88.             {   
89.                 int id_old_cluster = points[i].getCluster();   
90.                 int id_nearest_center = getIDNearestCenter(points[i]);   
91.    
92.                 if(id_old_cluster != id_nearest_center)   
93.                 {   
94.                     if(id_old_cluster != -1)   
95.                         clusters[id_old_cluster].removePoint(points[i].getID()

);   
96.    
97.                     points[i].setCluster(id_nearest_center);   
98.                     clusters[id_nearest_center].addPoint(points[i]);   
99.                     done = false;   
100.                 }   
101.             }   
102.    
103.             // recalculating the center of each cluster   
104.             for(int i = 0; i < K; i++)   
105.             {   
106.                 for(int j = 0; j < total_values; j++)   
107.                 {   
108.                     int total_points_cluster = clusters[i].getTotalPoin

ts();   
109.                     double sum = 0.0;   
110.    
111.                     if(total_points_cluster > 0)   
112.                     {   
113.                         for(int p = 0; p < total_points_cluster; p++)   
114.                             sum += clusters[i].getPoint(p).getValue(j);

   
115.                         clusters[i].setCentralValue(j, sum / total_poin

ts_cluster);   
116.                     }   
117.                 }   
118.             }   
119.    
120.             if(done == true || iter >= max_iterations)   
121.             {   
122.                 cout << "Break in iteration " << iter << "\n\n";   
123.                 break;   
124.             }   
125.    
126.             iter++;   
127.         }   
128.    
129.         // shows elements of clusters   
130.         for(int i = 0; i < K; i++)   
131.         {   
132.             int total_points_cluster =  clusters[i].getTotalPoints();   
133.    
134.             cout << "Cluster " << clusters[i].getID() + 1 << endl;   
135.             for(int j = 0; j < total_points_cluster; j++)   
136.             {   



137.                 cout << "Point " << clusters[i].getPoint(j).getID() + 1
 << ": ";   

138.                 for(int p = 0; p < total_values; p++)   
139.                     cout << clusters[i].getPoint(j).getValue(p) << " ";

   
140.    
141.                 string point_name = clusters[i].getPoint(j).getName(); 

  
142.    
143.                 if(point_name != "")   
144.                     cout << "- " << point_name;   
145.    
146.                 cout << endl;   
147.             }   
148.    
149.             cout << "Cluster values: ";   
150.    
151.             for(int j = 0; j < total_values; j++)   
152.                 cout << clusters[i].getCentralValue(j) << " ";   
153.    
154.             cout << "\n\n";   
155.         }   
156.     }   
157. };   

Código 4 – classe Kmeans 

 

 A função main é usada para testar o algoritmo e inicializa parâmetros e carrega o 

arquivo .csv que contém os dados.  

1. int main(int argc, char *argv[])   
2. {   
3.     srand(time(NULL));   
4.    
5.     int total_points, total_values, K, max_iterations, has_name;   
6.     
7.     total_points = 1000;   
8.     total_values = 20;   
9.     K = 20;   
10.     max_iterations = 5;   
11.     has_name = 0;   
12.    
13.     vector<Point> points;   
14.     string point_name;   
15.     double max = 10;   
16.     vector<double> values;   
17.    
18.     ifstream file("file.csv");   
19.     string value;   
20.     double value2;   
21.     int x = 0;   
22.    
23.        
24.     for (int i = 0; i < total_points; i++)   
25.     {   
26.    
27.         for (int j = 0; j < total_values; j++)   
28.         {   
29.             getline(file, value, ',');   
30.             value2 = stod(value);   
31.             values.push_back(value2);   



32.         }   
33.    
34.         if (has_name)   
35.         {   
36.             Point p(i, values, point_name);   
37.             points.push_back(p);   
38.         }   
39.         else   
40.         {   
41.             Point p(i, values);   
42.             points.push_back(p);   
43.         }   
44.     }   
45.    
46.    
47.        
48.        
49.     KMeans kmeans(K, total_points, total_values, max_iterations);   
50.     kmeans.run(points);   
51.        
52.    
53.     return 0;   
54. }   

Código 5 – Programa de teste K-means std 

 

 O programa principal começa com a inicialização de variáveis para uso posterior 

do programa.  

 total_points - o número de pontos 

 total_values - número de atributos 

 K - o número de clusters (agrupamentos) 

 max_iterations - número máximo de iterações do algoritmo 

 has_name - O valor dessa variável indica se cada ponto contém um nome ou 

não. O valor zero significa que não existe um nome específico e o valor um que 

esse nome existe. 

 file – stream de dados com o nome do arquivo que será utilizado 

 

 O loop for que aparece após a inicialização tem como objetivo preparar o 

conjunto de dados que será analisado pelo algoritmo. Dentro deste loop as linhas com o 

separador vírgula são lidas e após os valores serem convertidos de string para double 

são passadas ao vector de dados.  

 O construtor da classe Kmeans é chamado para realizar a alocação e 

inicialização das variáveis e então o método run recebe os pontos dados e executa o 

algoritmo. 

 Já na implementação utilizando a biblioteca Intel DAAL o programa carrega 

dois cabeçalhos padrões da DAAL, o daal.h e o service.h .  



 daal.h: carrega todos os arquivos referentes a implementação e definição de 

algoritmos, funções e constantes implementadas na biblioteca.  

 service.h: possui definições e funções de uso geral e genérico, como por 

exemplo, escrever textos na tela, verificação e validação de argumentos. 

1. int main(int argc, char *argv[])   
2. {   
3.    
4.     checkArguments(argc, argv, 1, &datasetFileName);   
5.    
6.     /* Initialize FileDataSource to retrieve the input data from a .csv file *

/   
7.     FileDataSource<CSVFeatureManager> dataSource(datasetFileName, DataSource::

doAllocateNumericTable,   
8.                                                  DataSource::doDictionaryFromC

ontext);   
9.    
10.     /* Retrieve the data from the input file */   
11.     dataSource.loadDataBlock();   
12.        
13.         /* Get initial clusters for the K-Means algorithm */   
14.         kmeans::init::Batch<double, kmeans::init::randomDense> init(nClusters)

;   
15.    
16.         init.input.set(kmeans::init::data, dataSource.getNumericTable());   
17.         init.compute();   
18.    
19.         NumericTablePtr centroids = init.getResult()-

>get(kmeans::init::centroids);   
20.    
21.         /* Create an algorithm object for the K-Means algorithm */   
22.         kmeans::Batch<> algorithm(nClusters, nIterations);   
23.    
24.         algorithm.input.set(kmeans::data, dataSource.getNumericTable());   
25.         algorithm.input.set(kmeans::inputCentroids, centroids);   
26.    
27.         algorithm.compute();   
28.        
29.   
30.     return 0;   
31. }   

Código 6 – Programa de teste Kmeans DAAL  

 

 Os namespaces são definidos e o nome do arquivo no formato .csv é carregado 

na variável antes do programa principal, assim como o número de agrupamentos e de 

iterações que o algoritmo irá fazer. 

 No programa principal fornecido pela fabricante é feita uma checagem dos 

argumentos com uma função descrita no arquivo de cabeçalho service. Após isso, são 

carregados no programa os dados advindos do arquivo csv definido anteriormente.  



 O arquivo é usado para inicializar o algoritmo Kmeans com os agrupamentos 

iniciais de forma randômica. Após o povoamento dos agrupamentos, é feita a seleção 

dos centróides iniciais para que o algoritmo possa iniciar.  

 As informações iniciais são definidas no algoritmo por meio de métodos set e 

então o algoritmo é computado.  

 

 

3.2.3 – Cholesky 
 

 Na  implementação somente com bibliotecas padrões do C++ se utiliza: 

 stdlib.h: Esta biblioteca apresenta funções de uso comum e gerais tais como 

gestão de alocação dinâmica, geração de números randômicos, aritmética de 

números inteiros, conversões etc. 

 math.h: biblioteca que possui um conjunto de operações matemáticas comuns 

como funções trigonométricas, logarítmicas, exponenciais, etc. 

 stdio.h: Usada principalmente para funções que fazem operações relativas a 

entrada e saída de dados como ler do teclado e escrever na tela. 

1. double *cholesky(double *A, int n) {   
2.     double *L = (double*)calloc(n * n, sizeof(double));   
3.     if (L == NULL)   
4.         exit(EXIT_FAILURE);   
5.     
6.     for (int i = 0; i < n; i++)   
7.         for (int j = 0; j < (i+1); j++) {   
8.             double s = 0;   
9.             for (int k = 0; k < j; k++)   
10.                 s += L[i * n + k] * L[j * n + k];   
11.             L[i * n + j] = (i == j) ?   
12.                            sqrt(A[i * n + i] - s) :   
13.                            (1.0 / L[j * n + j] * (A[i * n + j] - s));   
14.         }   
15.     
16.     return L;   
17. }   

Código 8 – função Cholesky 

 

 A rotina cholesky é a implementação do algoritmo de Cholesky. Ela é composta 

de uma verificação de erro para matrizes nulas e 3 loops que realizam as operações de 

multiplicação de matrizes para realizar a decomposição.  

1. int main() {   
2.    
3.     using  namespace std;   



4.            
5.     //definição da matriz   
6.     int n = 5;   
7.     double m2[] = { 1, 2, 4, 7, 11,   
8.         2, 13, 23, 38, 58,   
9.         4, 23, 77, 122, 182,   
10.         7, 38, 122, 294, 430,   
11.         11, 58, 182, 430, 855 };   
12.    
13.        
14.      
15.         double *c2 = cholesky(m2, n);   
16.         free(c2);   
17.       
18.      
19.        
20.    
21.        
22.     return 0;   
23. }   

Código 9 – Programa de teste Cholesky std 

 

 A função cholesky recebe como parâmetros a matriz a ser decomposta em forma 

de um ponteiro de double e a dimensão da matriz quadrada. Existe uma checagem de 

erro para verificar se a matriz é não nula, e caso a checagem seja feita e a matriz viole 

esta condição o programa é abortado. Passando pela verificação de erro a função 

executa as operações matemáticas com os termos da matriz A para gerar a matriz L 

triangular superior e retorna a matriz L. 

 Na implementação utilizando a biblioteca DAAL o programa carrega dois 

cabeçalhos padrões da DAAL, o daal.h e o service.h .  

 daal.h: carrega todos os arquivos referentes a implementação e definição de 

algoritmos, funções e constantes implementadas na biblioteca.  

 service.h: possui definições e funções de uso geral e genérico como por exemplo 

escrever textos na tela, verificação e validação de argumentos. 

 Os namespaces são definidos e a string referente ao caminho do arquivo no 

formato .csv que contém os dados da matriz é carregado em uma variável de nome 

datasetFileName. 

1. int main(int argc, char *argv[])   
2. {   
3.     checkArguments(argc, argv, 1, &datasetFileName);   
4.    
5.     /* Initialize FileDataSource<CSVFeatureManager> to retrieve the input data

 from a .csv file */   
6.     FileDataSource<CSVFeatureManager> dataSource(datasetFileName, DataSource::

doAllocateNumericTable,   
7.                                                  DataSource::doDictionaryFromC

ontext);   



8.    
9.     /* Retrieve the data from the input file */   
10.     dataSource.loadDataBlock();   
11.    
12.     /* Create an algorithm to compute Cholesky decomposition using the default

 method */   
13.     cholesky::Batch<> algorithm;   
14.    
15.     /* Set input objects for the algorithm */   
16.     algorithm.input.set(cholesky::data, dataSource.getNumericTable());   
17.    
18.     /* Compute Cholesky decomposition */   
19.     algorithm.compute();   
20.    
21.     /* Get computed Cholesky decomposition */   
22.     services::SharedPtr<cholesky::Result> res = algorithm.getResult();   
23.    
24.      

25.    
26.     return 0;   
27. }   

Código 10 – Programa de teste Cholesky DAAL  

 

 No programa principal de exemplo da biblioteca primeiramente são feitas 

checagens do arquivo .csv para verificar sua integridade, realizar alocações e inicializar 

a variável com os dados. O método loadDataBlock() realiza o carregamento de 

informações na variável de dados do arquivo fornecido. 

 Após isso, é criada uma variável algorithm para computar a decomposição de 

Cholesky usando o método mais adequado disponível na biblioteca. Os dados 

inicializados anteriormente são carregados neste algoritmo com o construtor do mesmo.  

Para que possa ser computado o resultado, o método compute é chamado após o método 

set. Finalmente, para receber os resultados produzidos é necessário utilizar o método 

getResult para uma variável do tipo definido pela biblioteca que é uma espécie de 

ponteiro. 

 

3.2.4 – AdaBoost 
 

 A implementação somente com bibliotecas padrões do C++ do AdaBoost utiliza 

bibliotecas padrões. Além disso, também utiliza uma biblioteca Boostque é 

implementada inteiramente com bibliotecas e funções do próprio C++ sem otimizações 

ou instruções específicas de registradores, tal como a DAAL. As bibliotecas são: 

 iostream.h: biblioteca padrão que lida com entrada e saída de dados 

 vector.h: vectors são usados como matrizes de apenas de tamanho variável. Tem 

a desvantagem de consumir mais memória do que um array, porém ganham a 



possibilidade de alocação dinâmica, além dos métodos auxiliares para 

manipulação de seu conteúdo. 

 boost.h: O cabeçalho boost [20] é uma coleção de funções construídas com o 

intuito de ser uma biblioteca para realizar operações de boost da forma mais 

padrão possível para a linguagem C++. Possui ferramentas para diversas tarefas 

que circundam estas operações como álgebra linear, geração de números 

pseudorrandômicos, expressões regulares entre outras.  

Ela foi criada por integrantes do comitê “C++ standards” , que faz as revisões 

em diversas bibliotecas e comandos da linguagem para adequar aos padrões 

ISO. Possui a maioria de suas bibliotecas aceitas e inclusas nas distribuições 

padrões de C++ e inclusas como bibliotecas padrões. 

 

 O arquivo de cabeçalho adaboost.hpp possui a classe Classifier que define 

classificadores que serão utilizados no adaptive boosting e a classe ADA que 

implementa o construtor do adaboost com as variáveis: 

 weak_classifiers: um conjunto de classificadores fracos 

 data: o conjunto de dados que será classificado 

 labels: etiquetas que serão atribuídas aos dados (como por exemplo 1 e -1) 

 num_rounds: o número de iterações que o boost irá fazer. O padrão, caso não 

definida são 100. 

 

 Além do construtor, está definido no Código 11, o algoritmo que inicializa a 

matriz resultado para cada classificador fraco, executa cada classificador fraco, e guarda 

os resultados de cada classificador. Em seguida, os boosters são inicializados e são 

determinados os melhores. A classe StrongClassifier recebe a combinação linear gerada 

pela função anterior e a executa. 

  

1.  int main(){    
2.   Classifier<int>::Data data;   
3.   Labels labels;   
4.    
5.   const unsigned int number_features = 20;   
6.    
7.   // SIMULATE A TRAINER   
8.    
9.    
10.    
11.   for (unsigned int i=0; i < number_features; i++){   



12.        
13.     data.push_back(i);   
14.     // ground-truth classifier (TRAINER)   
15.        
16.     (i>70&&i<130) ?    
17.       labels.push_back(1) :  // good   
18.       labels.push_back(-1);  // bad   
19.   }   
20.    
21.   //   
22.   // Create the pool of classifiers   
23.   //   
24.   Classifier<int>::CollectionClassifiers classifiers;   
25.   classifiers.push_back(new WeakClassifierOne());   
26.   classifiers.push_back(new WeakClassifierTwo());   
27.   classifiers.push_back(new WeakClassifierThree());   
28.   classifiers.push_back(new WeakClassifierFour());   
29.    
30.   //   
31.   // Ada boosting   
32.   //   
33.   ADA<int> ada;   
34.   //std::cout << "Boosting ... " << std::endl;   
35.    
36.      
37.   ClassificationResults weights =    
38.     ada.ada_boost(classifiers, data, labels, 100);   
39.      
40.    
41.   
42.    
43.    
44.   unsigned int classifiers_size = classifiers.size();   
45.    
46.       
47.    //Start the strong classifier   
48.      
49.   StrongClassifier<int> sc(weights, &classifiers, labels);   
50.    
51.   for (unsigned int i=0; i < number_features; i++){   
52.      
53.       sc.analyze(i);   
54.   }   
55.    
56.   sc.performance();   
57.      
58.    
59.   return 0;   
60. }   

Código 11 – Programa de teste Adaboost std  

 

 No programa de teste temos inicialmente uma simulação de treinamento para 

gerar um conjunto de dados que será usado. Logo após, quatro classificadores fracos são 

criados e carregados em uma variável que é passada para o método ada_boost realizar o 

boost. No final do processo o classificador forte é executado. 

 A implementação com a utilização das bibliotecas DAAL inclui as bibliotecas 

padrões: 



 daal.h: carrega todos os arquivos referentes a implementação e definição de 

algoritmos, funções e constantes implementadas na biblioteca.  

 service.h: possui definições e funções de uso geral e genérico como por exemplo 

escrever textos na tela, verificação e validação de argumentos. 

 Nesta implementação, é inicializada o número de 20 “features”  que se deseja 

que o adaboost leve em consideração, um número excessivo pode diminuir a velocidade 

do classificador já que há a possibilidade de incluir “features” que não impactem tanto 

quanto outras no resultado do classificador. As variáveis de resultado e teste são criados 

e as funções que lidam com treinamento do conjunto de dados e teste do classificador. 

Os dados são carregados por meio de arquivos no formato csv que tem seus caminhos 

passados por meio de variáveis ao programa. O classificador fraco utilizado pela 

biblioteca é uma árvore de decisão chamada decision stump. 

1. int main(int argc, char *argv[])   
2. {   
3.        
4.   checkArguments(argc, argv, 2, &trainDatasetFileName, &testDatasetFileName); 

  
5.    
6.    
7. void trainModel() 
8. { 
9.     /* Initialize FileDataSource<CSVFeatureManager> to retrieve the input data 

from a .csv file */ 
10. FileDataSource<CSVFeatureManager> trainDataSource(trainDatasetFileName, 
11. DataSource::notAllocateNumericTable, 
12. DataSource::doDictionaryFromContext); 
13.  
14.     /* Create Numeric Tables for training data and labels */ 
15. NumericTablePtr trainData(new HomogenNumericTable<double>(nFeatures, 0, 

NumericTable::notAllocate)); 
16. NumericTablePtr trainGroundTruth(new HomogenNumericTable<double>(1, 0, 

NumericTable::notAllocate)); 
17. NumericTablePtr mergedData(new MergedNumericTable(trainData, 

trainGroundTruth)); 
18.  
19.     /* Retrieve the data from the input file */ 
20. trainDataSource.loadDataBlock(mergedData.get()); 
21.  
22.     /* Create an algorithm object to train the AdaBoost model */ 
23. adaboost::training::Batch<> algorithm; 
24.  
25.     /* Pass the training data set and dependent values to the algorithm */ 
26. algorithm.input.set(classifier::training::data, trainData); 
27. algorithm.input.set(classifier::training::labels, trainGroundTruth); 
28.  
29.     /* Train the AdaBoost model */ 
30. algorithm.compute(); 
31.  
32.     /* Retrieve the results of the training algorithm*/ 
33. trainingResult = algorithm.getResult(); 
34. } 
35.    



36.    
37.   void testModel() 
38. { 
39.     /* Initialize FileDataSource<CSVFeatureManager> to retrieve the test data 

from a .csv file */ 
40. FileDataSource<CSVFeatureManager> testDataSource(testDatasetFileName, 
41. DataSource::notAllocateNumericTable, 
42. DataSource::doDictionaryFromContext); 
43.  
44.     /* Create Numeric Tables for testing data and labels */ 
45. NumericTablePtr testData(new HomogenNumericTable<double>(nFeatures, 0, 

NumericTable::notAllocate)); 
46. testGroundTruth = NumericTablePtr(new HomogenNumericTable<double>(1, 0, 

NumericTable::notAllocate)); 
47. NumericTablePtr mergedData(new MergedNumericTable(testData, testGroundTruth)); 
48.  
49.     /* Retrieve the data from input file */ 
50. testDataSource.loadDataBlock(mergedData.get()); 
51.  
52.     /* Create algorithm objects for AdaBoost prediction with the default 

method */ 
53. adaboost::prediction::Batch<> algorithm; 
54.  
55.     /* Pass the testing data set and trained model to the algorithm */ 
56. algorithm.input.set(classifier::prediction::data,  testData); 
57. algorithm.input.set(classifier::prediction::model, trainingResult-

>get(classifier::training::model)); 
58.  
59.     /* Compute prediction results */ 
60. algorithm.compute(); 
61.  
62.     /* Retrieve algorithm results */ 
63. predictionResult = algorithm.getResult(); 
64. }     
65.        
66.    
67.    
68.        
69. return 0;   
70. }   

Código 12 – Programa de teste Adaboost DAAL  

  

 O programa principal fornecido pela biblioteca DAAL testa os dados com a 

função checkArguments que serão utilizadas na função trainModel. A função 

trainModel carrega esses dados validados anteriormente, cria tabelas numéricas para os 

dados de treinamento bem como suas etiquetas. Os dados são usados para criar um 

algoritmo para treinar o modelo do Adaboost. O modelo de adaboost é treinado e os 

resultados são colocados em uma variável chamada trainingResult. 

 A função testModel inicializa os as variáveis que serão usados para teste do 

modelo gerado e os dados são carregados a partir dos arquivos csv nestas variáveis. 

Esses dados então são passados à variável algorithm que contém o classificador forte 

que computa os dados e devolve os resultados em uma variável.  



 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 4 

Análise de Resultados 

4.1 – Kmeans 

 A tabela 4.1 apresenta o número médio de ciclos de clock e os respectivos 

desvios padrões para uma iteração. Foram usados 1000 pontos divididos em 20 grupos. 

 

Tabela 4.1: Média e desvio padrão para uma iteração 

Média 

 Win VC Win IC Ubn GCC Ubn IC 

std 11,31E+06 9,79E+06 13,30E+06 11,8E+06 

DAAL 5,07E+06 4,27E+06 4,67E+06 4,43E+06 

Desvio Padrão 

std 28% 3% 16% 23% 

DAAL 6% 7% 4% 8% 

 

A tabela 4.2 apresenta os valores de speedup obtidos da comparação entre o 

tempo de execução da versão standard do algoritmo e a versão utilizando a biblioteca 

DAAL. Como pode ser observado, a biblioteca otimizada da Intel melhora o 

desempenho da aplicação quando executada em ambiente Windows, mesmo quando o 

compilador é da própria Intel. No Ubuntu pode-se igualmente verificar um ganho no 

desempenho do programa. 

 

Tabela 4.2: Speedup obtido pelo emprego da biblioteca DAAL 

Speedup (std/DAAL) 

Win VC Win IC Ubn GCC Ubn IC 

2,2 2,3 2,84  2,66 

 

 

 

 



 

Gráfico 1: Comparação dos ciclos de clock para Kmeans 

Esse ganho na biblioteca Intel em relação a outras implementações se deve 

principalmente por uma série de vantagens como suporte à SIMD (Single Instruction 

Multiple Data – Instrução Única Vários Dados). SIMD é uma forma de operar várias 

unidades operacionais em paralelo. Uma única instrução é aplicada simultaneamente a 

vários dados para que haja um ganho no número de operações por ciclo de clock. O uso 

da SIMD faz a implementação realizar um número maior de tarefas como ,por exemplo,  

achar diferentes centróides ao mesmo tempo. Existe também na biblioteca Intel a 

implementação de multithreading, que permite que o programa se utilize melhor dos 

núcleos do processador para que sejam executados um maior número de processos 

concorrentemente e uma função que guarda variáveis usadas constantemente pelo 

programa para agilizar a execução. Com o uso do compilador Intel tais características 

são amplificadas pelas otimizações que o uso de instruções próprias da arquitetura Intel 

proporciona. 

 

 

4.2 – Cholesky 

 A tabela 4.3 apresenta o número médio de ciclos de clock e os respectivos 

desvios padrões para uma iteração do algoritmo de Cholesly. Foi usada uma matriz 

1024x1024. 

 

Tabela 4.3: Média e desvio padrão para uma iteração 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 

Win VC 

Win IC 

Ubn GCC 

Ubn IC 

Ciclos de clock (xE+06) 

DAAL

std



Média 

 Win VC Win IC Ubn GCC Ubn IC 

std 545,75E+06 214,31E+06 156,13E+06 17,18E+06 

DAAL 31,42E+06 28,59E+06 17,63E+06 1,81E+06 

Desvio Padrão 

std 6% 10% 3% 15% 

DAAL 13% 11% 7% 24% 

 

 

A tabela 4.4 apresenta os valores de speedup obtidos da comparação entre o 

tempo de execução da versão standard do algoritmo e a versão utilizando a biblioteca 

DAAL. Pode-se observar que nas duas plataformas houve um ganho de desempenho 

com o uso da biblioteca Intel. Na plataforma Windows verifica-se que o compilador 

Intel foi um compilador mais eficiente com a utilização das otimizações de instruções 

para a arquitetura. Na plataforma Ubuntu o melhor desempenho foi da aplicação com a 

biblioteca Intel e o seu compilador. 

O ganho em relação a implementação normal se deve a função que guarda 

valores para serem utilizados novamente durante o programa e o uso de otimizações 

para instruções da própria arquitetura Intel.   

 

 

 

Tabela 4.4: Speedup obtido pelo emprego da biblioteca DAAL 

Speedup (std/DAAL) 

Win VC Win IC Ubn GCC Ubn IC 

17,35 7,51 8,86 9,44 

 



 

Gráfico 2: Comparação dos ciclos de clock para Cholesky 

 

4.3 – AdaBoost 

 

 A tabela 4.5 apresenta o número médio de ciclos de clock e os respectivos 

desvios padrões para uma iteração do algoritmo de AdaBoost. Foram utilizados 4 

classificadores fracos. 

 

Tabela 4.5: Média e desvio padrão para uma iteração 

Média 

 Win VC Win IC Ubn GCC Ubn IC 

std 68,40E+06 72,61E+06 76,99E+06 47,6E+06 

DAAL 5,09E+06 1,92E+06 2,08E+06 1,10E+06 

Desvio padrão 

std 4% 5% 1% 1% 

DAAL 7% 24% 5% 1% 

 

A tabela 4.6 apresenta os valores de speedup obtidos da comparação entre o 

tempo de execução da versão standard do algoritmo e a versão utilizando a biblioteca 

DAAL. A biblioteca da Intel apresentou um ganho de desempenho tanto na plataforma 

Windows quanto no Ubuntu em relação aos algoritmos standard. O compilador da Intel 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 

Win VC 

Win IC 

Ubn GCC 

Ubn IC 

Ciclos de clock (xE+06) 

DAAL

std



aplicou otimizações que melhoraram o tempo de execução das implementações em 

geral menos da implementação standard no Windows. 

 

Tabela 4.6: Speedup obtido pelo emprego da biblioteca DAAL 

Speedup (std/DAAL) 

Win VC Win IC Ubn GCC Ubn IC 

13,41 37,78 8,86 43,00 

 

 

Gráfico 3: Comparação dos ciclos de clock para AdaBoost 

 

 O ganho da biblioteca DAAL se deve principalmente pelo uso da informação 

sobre qual CPU está sendo executado o programa para utilizar-se melhor de seus 

núcleos a fim de realizar suas operações de forma mais eficiente. Existe uma função que 

guarda ponteiros que serão utilizados mais de uma vez para acelerar as fases de 

classificação. O uso de instruções próprias para arquitetura Intel da biblioteca em 

conjunto com o compilador da fabricante escalam este ganho pelo uso das SIMD.  

 

 A melhor combinação de plataforma e compilador foi Ubuntu com compilador 

Intel C. 
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4.4 – Reflexões sobre os resultados 

 

 A biblioteca Intel melhorou o desempenho nos três casos principalmente devido 

a sua capacidade de deixar variáveis muito utilizadas de fácil acesso e instruções 

próprias da arquitetura Intel. Em conjunto com as otimizações empregadas pelo 

compilador Intel C, que aumentaram a capacidade do processador em executar tarefas 

se utilizando das SIMD com maior eficiência. Verificou-se que a biblioteca Intel DAAL 

é mais eficiente que a biblioteca standard. 

 

 

 

  



Capítulo 5 

Conclusões 

 

5.1 – Conclusão 
O trabalho selecionou três algoritmos distintos em conjunto com três 

compiladores e duas plataformas diferentes. Durante o projeto foi descoberto que para a 

plataforma Windows somente os compiladores Visual C e Intel C eram suportados. No 

caso do Ubuntu foram selecionados os compiladores gcc e Intel C. As medições feitas 

dos ciclos de clock gastos em cada iteração mostraram que a biblioteca Intel DAAL 

produz um ganho de desempenho no algoritmo pelo uso de otimizações diversas dentre 

elas a utilização de instruções próprias da arquitetura da fabricante. O uso do 

compilador fornecido pela fabricante acabou por aumentar os ganhos por também se 

utilizar de otimizações em nível de compilador que se aproveitam da arquitetura da 

fabricante. A melhor combinação em todos os casos foi a de plataforma Ubuntu, 

compilador Intel C e biblioteca DAAL. 

 

5.2 – Trabalhos Futuros 
Para trabalhos futuros poderia ser feita uma comparação utilizando-se a 

plataforma MacOS que possui, como um dos compiladores suportados, o Clang para 

verificar a diferença de resultados entre mais plataformas. Com um maior conhecimento 

e familiaridade com a biblioteca e suas funções seria possível combiná-la com outros 

tipos de otimização de desempenho para aumentar ainda mais o speedup obtido. Com o 

uso de pragmas, por exemplo, que são diretivas para o compilador usar em casos 

específicos, seria possível verificar se os resultados podem ser melhorados. 

 Poderiam ser realizadas medidas diferentes para se ter mais informações sobre o 

desempenho e o quanto do sistema afeta a medida como por exemplo medição de Flops, 

isolar a contagem de clocks do sistema operacional e medição de possíveis códigos 

parasitas que possam interferir na medida. 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1 

Instalação e configuração do ambiente  

  

A instalação e a configuração dos programas necessários para os testes são  descritas a 

seguir. 

 

3.1.1 – Windows 

 

1. A DAAL necessita do Visual Studio para funcionar no Windows já que a 

mesmo funciona de forma integrada ao programa. Além disso, o compilador 

Visual C é instalado automaticamente com o Visual Studio. Para instalar o 

Visual Studio é necessário fazer o download do instalador no site do programa 

(https://imagine.microsoft.com/pt-BR/Catalog/Product/101). 

 

https://imagine.microsoft.com/pt-BR/Catalog/Product/101


 

Figura 4 – Tela inicial do instalador do Visual Studio 

 

2. Execute o instalador e a tela da figura 4 será exibida. Selecione o local de 

instalação e selecione a opção Custom. Clique em Next. 

 

Incluir em um 

anexo 



 

Figura 5 – Opções da instalação Custom do Visual Studio 

 

3. A lista de componentes será exibida como na figura 5, selecione a opção que 

está contida em programming languages chamada Visual C++ . 

 

4. Aguarde os componentes serem baixados e a instalação ser terminada. Uma tela 

de login irá surgir, porém é opcional logar-se no programa ou criar uma conta. 

Após, a instalação do Visual Studio estará concluída.  

 

5. O ICC pode ser instalado tanto separadamente (https://software.intel.com/en-

us/c-compilers) como conjuntamente com o Intel Parallel Studio XE. A forma 

mais simples é com a segunda opção. Deve-se acessar o link do Parallel Studio 

(https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe) para fazer o download 

do instalador do mesmo. Caso tenha escolhida a opção separada siga para 6. 

Caso tenha selecionado a opção com o Intel Parallel Studio XE siga para 17.  

https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe


 

6. Caso o usuário tenha escolhido a opção do instalador sem o Parallel Studio, o 

mesmo deve executar o instalador e a tela inicial irá aparecer, clique em Next. 

 

7. Na próxima tela sela necessário introduzir o serial fornecido pela fabricante para 

que a instalação .Após a digitação do código serial clique em Next. O serial 

pode ser obtido com um cadastro no site da fabricante, clicando no topo do link 

(https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student) no botão Join 

Today.  

 

8. Uma tela com todos os componentes aparecerá inicialmente. Todos devem ser 

selecionados. Clique Next e a instalação será concluída. 

 

9. Pode-se testar se o compilador está configurado corretamente digitando o 

comando “icc” (sem aspas) no prompt de comando. Caso o comando não seja 

reconhecido o usuário deve adicionar o compilador ao PATH do Windows. Vá 

em Painel de Controle > Sistema e Segurança > Sistema > Configurações 

avançadas, na aba Avançado clique em variáveis de ambiente e dentro de 

Variáveis do Sistema selecione a variável PATH e adicione o caminho da pasta 

bin que está contida no diretório de instalação escolhido anteriormente. Outra 

opção é dentro da pasta bin executar o script de nome “iclvars.bat” para que o 

ambiente seja configurado. 

 

10. Para o uso das bibliotecas DAAL é possível realizar uma instalação separada ou 

por meio da plataforma Parallel Studio XE citada anteriormente. É recomendada 

a segunda opção por facilitar o processo, já que são necessários outros 

componentes presentes na mesma. Caso escolha a opção separada siga para o 

passo 11. Para opção do Intel Parallel Studio XE siga para o passo 17. 

 

11. Caso a escolha seja a versão separada, o instalador que pode ser adquirido no 

site da fabricante (https://software.intel.com/en-us/intel-daal). Após o término 

do download, execute o instalador. 

 

https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student
https://software.intel.com/en-us/intel-daal


12. A tela inicial apresentará ao usuário um campo de escolha para o diretório onde 

os arquivos serão extraídos e armazenados antes da instalação de fato iniciar. 

Estes arquivos podem ser removidos após a instalação pelo usuário porém 

deletá-los não permitirá que modificações posteriores sejam feitas na instalação. 

 

13. Após clicar Next e aceitar o termo de licença o instalador irá solicitar uma chave 

para a validação do produto. Digite a chave espere a ativação da mesma e clique 

Next. O serial pode ser obtido com um cadastro no site da fabricante, clicando 

no topo do link (https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-

software/student) no botão Join Today. 

 

 

Figura 6 – Tela de sumário da instalação da biblioteca DAAL 

 

14. A tela da figura 4 irá aparecer, não é necessário mudar os parâmetros de 

instalações do padrão. Caso o Visual Studio instalado anteriormente não apareça 

como uma das opções listadas (tal como na Figura 4), o usuário deverá clicar em 

“Customize” e selecionar o alvo de integração na caixa de diálogo que aparecerá 

na tela. 

 

https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student
https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student


15. Selecione o botão “Install” e aguarde a instalação terminar. Ao final da mesma 

clique em Finish. 

 

16. É necessário configurar as variáveis de ambiente para que a biblioteca funcione 

corretamente. 

 

Acesse o diretório de instalação da biblioteca (que por padrão é C:\Program files 

(x86)\IntelSWTools\compilers_and_libraries_2017.x.xxx\windows) e procure o 

script contido em <diretório_de_instalação>\daal\bin\daalvars.bat para o caso do 

Windows. Execute o script no terminal com a variável de acordo com o seu 

sistema: 

 Arquitetura IA-32 architecture: daalvars.bat ia32  

 Arquitetura Intel® 64:daalvars.bat intel64 

 

17. Caso o usuário deseje instalar o Intel Parallel Studio XE, o mesmo possui dentre 

suas opções as instalações do compilador Intel C++ e da biblioteca DAAL. 

 

18. Após a execução do instalador o usuário será apresentado a uma tela com os 

termos de licença. Após aceitar o mesmo deve clicar em “Next”. 

 

19. Na próxima tela o sumário de pré-requisitos irá comunicar se nenhuma 

permissão ou pacote está faltando, caso algum não esteja instalado o instalador 

irá guiar o usuário à instalação dos mesmos. 

 

20. Com os pré-requisitos cumpridos, o instalador irá solicitar uma chave de 

ativação. Após digitar a chave ou fornecer um arquivo de licença uma tela de 

sumário da instalação será apresentada. O serial pode ser obtido com um 

cadastro no site da fabricante, clicando no topo do link 

(https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student) no botão Join 

Today. 

 

https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student


21. Na tela de sumário o usuário deverá selecionar a opção “Customize” e dentro 

desta opção selecionar as opções “Intel Visual C++” e “Intel Data Analytics 

Acceleration Library”. 

 

22. Após a seleção o usuário deverá clicar em “Install” na tela de sumário.  

 

23. Ao término da instalação clique em “Finish”. Pode ser necessário realizar os 

passos 9 e 16 caso o compilador e a bibliotecas não tenham aparecido no path e 

nas variáveis de ambiente. 

 

 Com todos os passos realizados o Visual Studio deverá apresentar as opções 

referentes ao Intel C++ Compiler como mostra a figura 6. Nesta opção pode-se 

selecionar o uso do Compilador. Caso a opção esteja desmarcada a opção padrão será 

selecionada, isto é, o compilador do próprio Visual Studio. 

 

 

Figura 7 - Opção do compilador no Visual Studio 

 



3.1.2 – Linux/Ubuntu 

 

 No Linux pode-se acessar os dois compiladores, gcc e Intel C++, sem a 

necessidade de uma IDE, diretamente por linha de comando. 

 

 

1. O gcc pode ser instalado no Ubuntu via comando no terminal “sudo apt-get 

install gcc”. O download e instalação do pacote iniciará automaticamente com a 

versão mais estável, bem como a configuração nas variáveis de ambiente. 

 

2. O ICC pode ser instalado tanto separadamente (https://software.intel.com/en-

us/c-compilers) como conjuntamente com o Intel Parallel Studio XE. A forma 

mais simples é com a segunda opção. Deve-se acessar o link do Parallel Studio 

(https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe) para fazer o download 

do instalador do mesmo. Caso tenha escolhida a opção separada siga para 3. 

Caso tenha selecionado a opção com o Intel Parallel Studio XE siga para 14. 

 

3. Caso o usuário tenha escolhido a opção do instalador sem o Parallel Studio, o 

mesmo deve executar o instalador e a tela inicial irá aparecer, clique em Next. 

 

4. Na próxima tela sela necessário introduzir o serial fornecido pela fabricante para 

que a instalação continue, após a digitação do código serial clique em Next. O 

serial pode ser obtido com um cadastro no site da fabricante, clicando no topo do 

link (https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student) no botão 

Join Today. 

 

5. Uma tela com todos os componentes aparecerá inicialmente. Todos devem ser 

selecionados. Clique Next e a instalação será concluída. 

 

6. Pode-se testar se o compilador está configurado corretamente digitando o 

comando “icc” (sem aspas) no terminal. Caso o comando não seja reconhecido o 

usuário deve adicionar o compilador ao PATH do Ubuntu. Execute o comando 

com o diretório de instalação “export 

PATH="/opt/intel/compilers/bin:${PATH}”. Outra opção é dentro da pasta bin, 

https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe
https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student


no diretório de instalação, executar o script de nome “iclvars.sh” para que o 

ambiente seja configurado. 

 

7. Para o uso das bibliotecas DAAL é possível realizar uma instalação separada ou 

por meio da plataforma Parallel Studio XE citada anteriormente. É recomendada 

a segunda opção por facilitar o processo, já que são necessários outros 

componentes presentes na mesma. Caso escolha a opção separada siga para o 

passo 11. Para opção do Intel Parallel Studio XE siga para o passo 17. 

 

8. Caso a escolha seja a versão separada com o instalador que pode ser adquirido 

no site da fabricante (https://software.intel.com/en-us/intel-daal), após o término 

do download no mesmo execute o instalador. 

 

9. A tela inicial apresentará ao usuário um campo de escolha para o diretório onde 

os arquivos serão extraídos e armazenados antes da instalação de fato iniciar. 

Estes arquivos podem ser removidos após a instalação pelo usuário porém 

deletá-los não permitirá que modificações posteriores sejam feitas na instalação. 

 

10. Após clicar Next e aceitar o termo de licença o instalador irá solicitar uma chave 

para a validação do produto. Digite a chave espere a ativação da mesma e clique 

Next. O serial pode ser obtido com um cadastro no site da fabricante, clicando 

no topo do link (https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-

software/student) no botão Join Today. 

 

11. A tela de sumário irá aparecer, não é necessário mudar os parâmetros de 

instalações do padrão.  

 

12. Selecione o botão Install e aguarde a instalação terminar. Ao final da mesma,  

clique em Finish. 

 

13. É necessário configurar as variáveis de ambiente para que a biblioteca funcione 

corretamente. 

https://software.intel.com/en-us/intel-daal
https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student
https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student


Acesse o diretório de instalação da biblioteca (que por padrão é 

opt\compilers_and_libraries_2017.x.xxx\linux dependendo do sistema 

operacional) e procure o script contido em 

<diretório_de_instalação>\daal\bin\daalvars.sh para o caso do Linux. Execute o 

script no terminal com a variável de acordo com o seu sistema: 

 Arquitetura IA-32 architecture: daalvars.sh ia32 

 Arquitetura Intel® 64: daalvars.sh intel64  

 

14. Caso o usuário deseje instalar o Intel Parallel Studio XE, o mesmo possui dentre 

suas opções as instalações do compilador Intel C++ e da biblioteca DAAL. 

 

15. Após a execução do instalador o usuário será apresentado a uma tela com os 

termos de licença. Após aceitar o mesmo deve clicar em “Next”. 

 

16. Na próxima tela o sumário de pré-requisitos irá comunicar se nenhuma 

permissão ou pacote está faltando, caso algum não esteja instalado o instalador 

irá guiar o usuário à instalação dos mesmos. 

 

17. Com os pré-requisitos cumpridos, o instalador irá solicitar uma chave de 

ativação. Após digitar a chave ou fornecer um arquivo de licença uma tela de 

sumário da instalação será apresentada. O serial pode ser obtido com um 

cadastro no site da fabricante, clicando no topo do link 

(https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student) no botão Join 

Today. 

 

18. Na tela de sumário o usuário deverá selecionar a opção “Customize” e dentro 

desta opção selecionar as opções “Intel Visual C++” e “Intel Data Analytics 

Acceleration Library”. 

 

19. Após a seleção o usuário deverá clicar em “Install” na tela de sumário.  

 

https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software/student


20. Ao término da instalação clique em “Finish”. Pode ser necessário realizar os 

passos 6 e 13 caso o compilador e a bibliotecas não tenham aparecido no path e 

nas variáveis de ambiente.  
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