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1 Objetivos
O jornal Público noticiou dia 5 de Janeiro de 2018 a descoberta do maior número
primo conhecido ([3]). Outros, maiores ainda, hão de ser descobertos. Mas esse
já tem 23 milhões de dígitos, é da forma 2p − 1 (com p primo)1 e rendeu três
mil dólares a quem o descobriu.

Fora este aspecto anedótico, saber representar e calcular números de tama-
nho qualquer, mas em particular astronómicos, é deveras relevante. As apli-
cações, óbvias, estão na criptografia, segurança, simulação e cálculo científico,
entre outros.

Uma solução elegante, compacta e eficiente para a representar números as-
tronómicos foi definida recentemente por Jean Vuillemin ([1, 2]). Este propõe
que se represente números inteiros por um grafo acíclico dirigido nos quais no-
dos iguais (cada nodo representa outro inteiro, componente que permite formar
outros inteiros) são partilhados para reduzir o tamanho da representação.

Esta estrutura confere propriedades interessantes aos inteiros assim represen-
tados. Por exemplo, um inteiro também representa um subconjunto de outros
inteiros. As operações aritméticas de base são também eficientes.

Os IDD (Integer Dichotomy Diagram), como Jean Vuillemin designa esta
representação, são desenhados conforme o princípio seguinte: (citando [2])

One common underlying principle is: do it once!
1. Store once by systematically sharing equal sub-structures.
2. Compute once by systematically using memo-functions.
3. Code once by systematically abstracting & sharing common

code patterns

Um exemplo 2 pode ser encontrado na figura 1.
Esta representação obriga à utilização de estruturas de dados que recorrem

à memória dinâmica de forma intensiva, obriga a uma partilha máxima dos
recursos memória alocados dinamicamente (técnica designada de partilha má-
xima, HashConsing em inglês), de memoização (uma variante da técnica da
programação dinâmica).

1Este tipo de número primo é designado de número primo de Mersenne. Ver (link) para
mais detalhes.

2Estima-se que o número de átomos contidos na Terra ronde 1.33×1050. Recorde-se que se
estime que haja 1080 átomos no universo ou ainda 10120 partidas possíveis no jogo de xadrez
(estimativa conhecida como o número de Shannon).
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_prime


Figura 1: representação dos quatro inteiros (h3 − 1, h3, h3 + 1, 2h3) onde h3 é
um valor astronómico maior do que o número de átomos na terra (retirado de
[1, 2])

Outro aspecto interessante é que as técnicas programáticas necessárias para
tal algoritmo são aplicáveis em inúmeras situações que agora estão em voga
em ciências dos dados, como também em áreas afins como o Big-Data, Data
Analytics, High Performance Computing, etc....

O objectivo deste projecto é propor uma implementação de uma biblioteca
que, para além de fornecer esta representação, ofereça operações aritméticas de
base sobre IDDs que sejam eficientes.

2 Tarefas a Realizar
T1 Estudo da representação IDD, dos seus conceitos e algoritmos

T2 Desenho do protótipo

T3 Implementação do protótipo

T4 Validação, teste e analises dos resultados

T5 Escrita do relatório de projeto

3 Cronograma
T1 1 mês

T2 1 mês

T3 2 mês

T4 0,5 mês

T5 0,5 mês
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4 Requisitos Técnicos
Gosto em programar e em resolver com rigor problemas de natureza informática.
Gosto em desenvolver capacidade em programação, algoritmos e estruturas de
dados. Vontade de aprender novas conceitos e novas tecnologias.

5 Requisitos Académicos
Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, Lógica Computacional.

6 Resultados esperados
• 1 protótipo.

• 1 relatório de projeto.

7 Contactos
Simão Melo de Sousa (desousa@di.ubi.pt)

8 Referências
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