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Apresentação

O XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD) é um evento
vinculado ao tradicional International Symposium on Computer Architecture and High Perfor-
mance Computing (SBAC-PAD), promovido há mais de vinte anos pela Sociedade Brasileira
de Computação SBC, realizado anualmente com o objetivo de apresentar os principais desen-
volvimentos, aplicações e tendências nas áreas de arquitetura de computadores, processamento
de alto desempenho e sistemas distribúıdos. Este ano, pela segunda vez em sua história, o
SBAC-PAD é realizado no exterior (Paris, França), transferindo ao WSCAD a responsabilidade
de reunir a comunidade nacional responsável pelas pesquisas em Computação de Alto Desem-
penho, Arquitetura de Computadores e Sistemas Distribúıdos.

A 15a edição do evento WSCAD é coordenada pela Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) e pela Universidade de São Paulo (USP), com os seguintes objetivos espećıficos:

• Promover pelo 15o ano consecutivo o encontro do tradicional Fórum de Pesquisadores
criado pelo WSCAD;

• Realizar os seguintes eventos paralelos com igual relevância cient́ıfica: Concurso de teses
e dissertações – CTD; Workshop de Iniciação Cient́ıfica – WIC; Workshop de Educação
em Arquitetura de Computadores – WEAC; Maratona de Programação Paralela; e apre-
sentação de minicursos

• Apresentar programas cient́ıficos de alta qualidade em todos os eventos;

• Propor temas e projetos de inovação cient́ıfica e tecnológica;

• Estimular a cooperação e troca de experiências entre a comunidade cient́ıfica da área;

• Fomentar a formação de recursos humanos, incentivando a participação de alunos;

• Proporcionar a formação de redes colaborativas multi-institucionais;

• Dar continuidade aos trabalhos já discutidos nas conferências SBAC-PAD;

• Promover a parceria Universidade / Empresa; e

• Reunir grandes empresas patrocinadoras e/ou apoiadoras da pesquisa e desenvolvimento
em Computação de Alto Desempenho.

Peŕıodo e local de realização

8 a 10 de outubro de 2014
ICT/UNIFESP
São José dos Campos, São Paulo
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Mensagem dos Coordenadores

Bem-vindos ao XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD). É
com imensa alegria que neste ano o WSCAD, evento anual promovido pela Sociedade Brasileira
de Computação (SBC) desde o ano 2000, comemora a sua décima quinta edição. Nosso evento
continua vinculado ao tradicional International Symposium on Computer Architecture and High
Performance Computing (SBAC-PAD), promovido há mais de vinte anos pela SBC, entretanto,
este ano, pela segunda vez em sua história, o SBAC-PAD é realizado no exterior (Paris, França),
transferindo ao WSCAD a responsabilidade de reunir a comunidade nacional responsável pelas
pesquisas, principais desenvolvimentos e aplicações que envolvem as áreas de arquitetura de
computadores, processamento de alto desempenho e sistemas distribúıdos.

Nesta edição, o WSCAD ocorre no campus do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade
Federal de São Paulo (ICT/UNIFESP), entre os dias 08 e 10 de outubro de 2014, em São José dos
Campos/SP, cidade situada na região do Vale do Paráıba paulista, que possui aproximadamente
630 mil habitantes e é uma das maiores e mais importantes do páıs. De acordo com o IBGE, o
munićıpio é o 30o mais populoso e tem o 21o maior PIB municipal do páıs (dados de 2010).

A programação do WSCAD neste ano contará com 3 minicursos, 5 sessões técnicas com 18
apresentações orais de artigos completos, os quais estarão sendo publicados digitalmente na
BDBCOMP – Biblioteca Digital Brasileira de Computação, 2 sessões para apresentação de
trabalhos relativos ao Workshop de Iniciação Cient́ıfica (WIC), 2 sessões para apresentação de
trabalhos que competirão no Concurso de Teses e Dissertações em Arquitetura de Computadores
e Computação de Alto Desempenho (CTD), palestras de patrocinadores, 3 palestras convidadas
com pesquisadores de notável capacidade na área, sendo eles: Celso L. Mendes (National Center
for Supercomputing Applications - NCSA / University of Illinois at Urbana-Champaign – UIUC,
EUA), o qual ministrará palestra cujo t́ıtulo é “Um Dia na Vida de um Sistema Petaflop“; Pedro
Diniz (University of Southern California - USC/ISI, EUA), ministrando a palestra “Modelo de
Programação para Computação Cient́ıfica com Suporte a Falhas de Memória” e Walfredo Cirne
(UFCG / Google Inc., EUA), ministrando a palestra “Gerenciando a Nuvem”.

Além disto, neste ano, em comemoração ao décimo quinto aniversário teremos a realização do
Painel: “Computação de Alto Desempenho: de 2000 a 2030”, reunindo renomados pesquisadores
da área, muitos dos quais responsáveis diretamente pela realização das 15 edições do evento, tais
como: Celso L. Mendes, Walfredo Cirne, Liria M. Sato, Siang Song, Bruno Schulze, Philippe
Olivier Alexandre Navaux e Jairo Panetta. Vale citar ainda que os melhores trabalhos completos
serão convidados a participar de uma edição especial do periódico Journal of Physics Conference
Series (Online), a qual está classificada como B2 no qualis CAPES em Computação, através de
uma edição estendida do trabalho.

Agradecemos fortemente o ICT/UNIFESP pelo acolhimento nesta edição do evento, e também,
em especial, aos autores que submeteram trabalhos neste ano, além de todos os convidados e
participantes que vieram abrilhantar o WSCAD.

São José dos Campos, 8 de outubro de 2014.

Alba Melo, Álvaro L. Fazenda, Denise Stringhini, Liria Sato
Coordenadores do XV WSCAD
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Mensagem dos Coordenadores do Programa do Workshop de Ini-
ciação Cient́ıfica

Em nome de todo o comitê de programa, é com prazer que apresentamos o programa do work-
shop de iniciação cient́ıfica da 15a edição do Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto
Desempenho (WSCAD-SSC).

Composto por apresentações orais de trabalhos e de pôsteres, o workshop de iniciação cient́ıfica
do WSCAD-SSC foi concebido para disseminar o conhecimento de tecnologias novas, atrair
novos talentos e conectar os pesquisadores nas áreas associadas.

Neste ano, o comitê de programa do workshop foi formado por 50 professores doutores e
pesquisadores de mais de 30 instituições diferentes, nacionais e internacionais. O comitê avaliou
21 artigos, dos quais 12 foram aceitos para apresentação oral em seções técnicas do programa e
9 aceitos para apresentação em forma de pôster durante os intervalos. Em média, cada artigo
recebeu cinco revisões.

Agradecemos aos membros do comitê de programa pelos serviços prestados e às Professoras
Denise Stringhini e Liria Sato por todo o suporte loǵıstico para a realização deste evento

São José dos Campos, 8 de outubro de 2014.

Edson Borin (UNICAMP) e Andrea Charão (UFSM)
Coordenadores do programa do WSCAD-WIC 2014
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Um Método Numérico com Paralelismo no Tempo para Aproximar Soluções de EDP’s. . . . . 147

Washington Silva, Carlos A. Moura, Maria C. S. Castro
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Análise Dinâmica do Comportamento de Filas de Mensagens
para o Aumento do Paralelismo de Consumo

Eduardo Henrique Teixeira1, Aletéia Patrı́cia Favacho de Araújo1

1 Departamento de Ciência da Computação – CIC
Universidade de Brası́lia (UnB) – Brası́lia, DF – Brasil

edu.henr@gmail.com, aleteia@cic.unb.br

Resumo. A elasticidade em computação consiste em dimensionar adequada-
mente os recursos necessários para processar uma aplicação distribuı́da. Para
isso, são necessários mecanismos para evitar o fenômeno do limiar de detecção
de elasticidade para cima ou para baixo. Este artigo propõe um middleware
para analisar dinamicamente os fluxos de filas de mensagens, e um mecanismo
para aumentar o paralelismo de consumo baseado no comportamento da vazão.
Dessa forma, é apresentada a arquitetura do middleware IOD (Increase On De-
mand) com suporte ao aumento e a diminuição de threads, para conter o cres-
cimento de filas de mensagens, utilizando a técnica de heurı́sticas baseada em
limites por um determinado tempo, e o agrupamento de mensagens em subfilas
de acordo com um critério de classificação.

1. Introdução
Elasticidade é a caracterı́stica de um ambiente que define o grau no qual um sistema é
capaz de adaptar-se dinamicamente às mudanças de carga de trabalho, por meio do provi-
sionamento e da liberação de recursos de forma automática [Herbst et al. 2013]. Assim,
computação elástica é o provisionamento dinâmico de recursos [Perez et al. 2009].

A computação elástica traz enormes vantagens para os provedores de aplicações,
incluindo economia de custos e prevenção de super e sub-provisionamento de recursos
de TI. Isso ocorre por meio do monitoramento da demanda e da aquisição dos recursos
requeridos pelas aplicações para alcançar um alto nı́vel de qualidade [Leitner et al. 2012].

O objetivo da elasticidade é que a quantidade de recursos alocada para um serviço
seja a que ele realmente necessita. Dessa forma, é possı́vel, por exemplo, reduzir o
número de servidores necessários para processar as filas de mensagens de um sistema dis-
tribuı́do e, consequentemente, economizar recursos computacionais. Também é possı́vel
determinar a carga atual de processamento requerida em um cluster, de acordo com a
demanda exigida, que pode ser medida em função da vazão de saı́da em uma fila de
mensagens, e que pode ser limitada pelo consumo de CPU, para evitar a saturação dos
servidores. Para este fim, em uma plataforma distribuı́da, é necessário um middleware,
que seja capaz de implementar, de maneira transparente e dinâmica, o conceito de elasti-
cidade, a fim de garantir que o processamento possa se adaptar ao crescimento das filas
de mensagens, evitando que as mensagens se acumulem antes de serem processadas.

Por outro lado, em plataformas distribuı́das, além da elasticidade, é fundamental
garantir tolerância a falhas, pois, dessa forma, um ou mais processos podem falhar sem
prejudicar o restante do sistema [Tanenbaum and Steen 2008]. Falhas são frequentes, e
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podem ocorrer devido a erros de hardware ou software [Smith 1986]. As falhas de hard-
ware resultam, geralmente, da degradação fı́sica de componentes, enquanto que as falhas
de software ocorrem devido a erros no projeto ou na implementação, e são também co-
nhecidas como bugs [Smith 1986]. Nesse contexto, a tolerância a falhas de software é a
garantia do comportamento correto da aplicação, independente do número e do tipo de
falhas que ocorram [Coulouris et al. 2009].

Assim sendo, este artigo propõe o middleware IOD (Increase On Demand) que
garante elasticidade e tolerância a falhas de software em arquiteturas de sistemas dis-
tribuı́dos baseadas em filas de mensagens, como são os clusters de alto desempenho e
de alta disponibilidade. O middleware IOD analisa dinamicamente o comportamento da
vazão das filas para determinar a necessidade de aumentar ou de diminuir o número de
threads responsáveis pelo tratamento das mensagens. O objetivo do middleware proposto
é evitar o enfileiramento das mensagens a serem processadas. O IOD também analisa
o comportamento do consumo de CPU para determinar os limites de escalabilidade dos
servidores para evitar a saturação do cluster. Além disso, ele utiliza mecanismos para
recuperação rápida em caso de falhas, garantindo que os serviços disponibilizados pelo
cluster sejam disponibilizados rapidamente.

Dessa forma, o foco do middleware IOD é utilizar a computação elástica para que
os núcleos das unidades de processamento, disponı́veis no cluster, sejam utilizados mais
eficientemente. Para isso, no middleware proposto, a demanda necessária de threads para
tratar as filas de mensagens é calculada, dinamicamente, de acordo com o comportamento
da vazão média de saı́da e do consumo médio de CPU de cada nó computacional. Dessa
forma, as aplicações distribuı́das que utilizam filas de mensagens como mecanismo de
IPC (Inter Process Communication) [Gray 2003], podem se beneficiar das técnicas pro-
jetadas no middleware IOD, proposto neste artigo. Isso é possı́vel porque o dimensiona-
mento da utilização dos recursos disponı́veis no cluster é realizada em cada nó, evitando
perı́odos de ociosidade de CPU.

Para apresentar o middleware IOD, o restante deste artigo está dividido em mais
4 seções. A Seção 2 contém uma visão geral sobre trabalhos relacionados à elastici-
dade e à tolerância a falhas. A Seção 3 descreve a arquitetura do middleware proposto
IOD. Em seguida, a Seção 4 apresenta a avaliação e a análise dos testes realizados com
o middleware IOD. Para finalizar, a Seção 5 apresenta algumas conclusões e descreve os
próximos passos deste trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Para alcançar a elasticidade de forma transparente e automática, as abordagens citadas em
[Tran et al. 2011][Ma et al. 2010] são adequadas quando a integridade sequencial no pro-
cessamento de mensagens das filas não é um requisito funcional. Assim, as mensagens
nas filas podem ser redistribuı́das de acordo com a vazão requerida, sem a preocupação
com a ordem em que elas são processadas. Entretanto, isso pode ser uma desvantagem
quando há a necessidade de manter a integridade sequencial baseada na ordem de en-
trega para os consumidores das filas. Nesse caso, os eventos gerados pelos consumidores
precisam respeitar a restrição de tempo na qual as mensagens foram geradas.

As atribuições feitas pelos publishers aos subscribers podem gerar assimetrias
de distribuição dos dados [Tran et al. 2011][Li et al. 2011][Fang et al. 2011]. Essas assi-
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metrias também são comuns em sistemas com múltiplas filas de mensagens e múltiplos
consumidores [Tran et al. 2011][Li et al. 2011]. Identificar os melhores candidatos para
o consumo das filas é necessário para reduzir a latência e evitar a saturação de consu-
midores sobrecarregados. Assim, é possı́vel determinar esses candidatos identificando a
maior vazão média [Tran et al. 2011][Li et al. 2011]. O menor consumo médio de CPU
também pode ser utilizado como métrica de identificação dos melhores candidatos para o
consumo de novos itens [Li et al. 2011].

Em sistemas distribuı́dos com caracterı́sticas CPU-bound,
é possı́vel explorar a transparência de elasticidade para a
aplicação [Tran et al. 2011][Ma et al. 2010][Imai et al. 2012]. Segundo
[Li et al. 2011][Imai et al. 2012][Sugiki and Kato 2011], essa transparência pode
ser alcançada utilizando a métrica de carga exigida em função do consumo de
CPU. Entretanto, se o número de mensagens permanecer próximo do limite de
detecção de elasticidade, problemas de inı́cio e término rápido de threads po-
dem ocorrer. Para sanar esse problema e manter a vazão em nı́veis aceitáveis,
[Tran et al. 2011][Li et al. 2011][Imai et al. 2012] propõem o uso de heurı́sticas com
abordagem baseada em limites, por um determinado tempo. Dessa forma, as threads
criadas são mantidas por mais tempo, o que minimiza o custo de reinı́cio e diminui a
latência do consumo de mensagens. Essa abordagem é interessante para sanar o problema
do limiar de detecção de elasticidade para cima ou para baixo.

As abordagens [Guo et al. 2012][Imai et al. 2012][Leitner et al. 2012]
[Ma et al. 2010][Sugiki and Kato 2011][Tran et al. 2011] citam que a
elasticidade deve ser alcançada de forma transparente e automática.
Também foi abordado o uso do padrão de projeto publisher/subscriber
[Fang et al. 2011][Li et al. 2011][Tran et al. 2011] para alcançar a elasticidade e
o desacoplamento de produtores e consumidores. Nas abordagens citadas em
[Imai et al. 2012][Li et al. 2011][Sugiki and Kato 2011][Leitner et al. 2012] a elas-
ticidade é alcançada de acordo com a demanda de carga exigida, que é medida pelo
consumo de CPU. No entanto, em todas as abordagens estudadas não há uma preocupação
com a integridade sequencial com que as mensagens assı́ncronas são processadas, nem
com as assimetrias de distribuição dos dados para alcançar o paralelismo de consumo.

Muitas das abordagens de tolerância a falhas utilizam a replicação para
que outro conjunto de processos assuma o processamento em caso de queda ou
falha [Abbes et al. 2010][Bicer et al. 2010][He et al. 2012][Martins et al. 2010].
No entanto, técnicas como a recuperação rápida de falhas
[Bicer et al. 2010][Castro et al. 2012][He et al. 2012][Wang et al. 2009] são interessan-
tes, pois evitam os custos de memória adicional e de comunicação entre os processos repli-
cados para a troca das informações de estados. [Castro et al. 2012][Martins et al. 2010]
propõem o uso do suporte à tolerância a falhas de forma transparente no middleware.
Essa abordagem é atrativa, pois abstrai da aplicação usuária os detalhes de detecção
e de recuperação das caracterı́sticas implementadas. Para alcançar essa transparência
[Bicer et al. 2010][Martins et al. 2010] utilizam a detecção da queda ou falha por meio
do monitoramento da conexão entre os processos.
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3. Middleware Proposto
Para criar ambientes elásticos eficientes, os serviços existentes devem ser estendidos com
funcionalidades de computação elástica e com polı́ticas de provisionamento de recursos
sob demanda [Marshall et al. 2012]. Dessa forma, o middleware IOD propõe o suporte à
elasticidade por meio da adaptação dinâmica do número de threads para tratamento das
mensagens baseado na análise da vazão de entrada e de saı́da das filas e do consumo de
CPU do servidor. O suporte a tolerância a falhas dos processos, no middleware IOD, é
realizado por meio da detecção da queda e da recuperação com reinı́cio rápido. Assim,
as mensagens das filas continuam a ser processadas a partir do ponto em que ocorreu a
falha, sem a necessidade de uso da replicação de processos. Essas caracterı́sticas serão
apresentadas nas próximas seções.

3.1. Arquitetura da Estrutura de Dados

Para alcançar o paralelismo de consumo, é necessário, primeiramente, separar as mensa-
gens de uma fila em grupos distintos, de acordo com um critério de classificação. Assim
sendo, cada fila dá origem a várias subfilas, cada uma indexada por uma chave que iden-
tifica um grupo. Isto deve ser feito para aumentar o número de worker threads que serão
responsáveis por processar as mensagens, distribuindo os grupos entre as várias worker
threads iniciadas e, assim, aumentando a vazão por meio do paralelismo de consumo.

Um sistema com múltiplas filas de consumo pode gerar assimetrias de distribuição
[Fang et al. 2011][Li et al. 2011][Tran et al. 2011], o que leva a um desbalanceamento do
sistema ao consumir as mensagens dessas subfilas. Dessa forma, é realizada no mid-
dleware IOD a ordenação dos grupos, no momento em que são criadas ou removidas
worker threads, iniciando a partir da thread que tem o maior número de mensagens até
a que tem o menor número. Em seguida, é realizada a distribuição desses grupos entre
as worker threads utilizando o algoritmo round robin. Além disso, em cada rodada de
consumo, é realizado o processamento de uma mensagem de cada grupo por meio do FQ
(Fair Queueing), que é um algoritmo que permite múltiplas filas de mensagens comparti-
lharem a mesma capacidade de processamento, garantindo justiça no consumo e evitando
inanição por conta de fluxos pesados. Além disso, também foi utilizado o algoritmo
First Come First Served [Tanenbaum and Woodhull 2007], para preservar a integridade
sequencial no consumo das mensagens que pertencem ao mesmo grupo.

Para alcançar a elasticidade no middleware IOD, fez-se necessário realizar a
análise da vazão de mensagens na filas, a limitação de criação de worker threads por
CPU e por desvio padrão da vazão média de saı́da por grupo, bem como a recuperação de
falhas com elasticidade, as quais serão descritas nas próximas subseções.

3.2. Análise da Vazão Média de Entrada e Saı́da

Durante a rajada de mensagens recebidas, caso uma aplicação distribuı́da não tenha uma
vazão de consumo compatı́vel com a de geração, ocorrem acúmulos nas filas, ou seja,
enfileiramentos que geram atrasos no processamento e, consequentemente, redução na
qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, para obter o número de worker threads
que serão necessárias para conter esse enfileiramento na presença de rajadas de mensa-
gens, é necessário calcular a vazão média de entrada e saı́da, e a média da relação entre
as mensagens de entrada e saı́da. Esses cálculos são realizados a partir do momento da
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detecção de crescimento da fila, aqui denominada Growth Detection (GD), até o Criti-
cal Point (CP), que é o momento onde são criadas novas worker threads. O GD ocorre
quando a relação entre as mensagens de entrada e de saı́da torna-se maior do que um,
gerando enfileiramento. O GD é detectado pela Equação 1,

GrowthDetection =

(
Input

Output
> 1

)
(1)

onde, Input é o número de mensagens de entrada e Output é o número de mensagens de
saı́da.

Assim sendo, novas worker threads são criadas no momento em que o acúmulo
gerado na fila não pode ser tratado antes do fim do tempo máximo definido para trata-
mento das mensagens. Esse momento ocorre no CP e a ação de aumentar worker threads
é denominada Scale Up (SU). O CP é encontrado quando o número de mensagens na fila
é maior do que o valor dado pela Equação 2,

MaxQueueSize = (avgTOUT × (schTIME − (hNOW − hSTART ))) (2)

onde, a variável avgTOUT é a vazão média de saı́da; schTIME é o tempo máximo para
o tratamento de mensagens na fila; hNOW é o tempo atual; hSTART é o tempo de inı́cio,
onde o valor dado pela Equação 1 se torna verdadeiro.

O Scale Down (SD) ocorre no Exit Point, que é o momento onde as worker threads
são removidas. Ele é obtido pela Equação 3,

QueueSize <

(
avgTIN

2

)
(3)

onde, QueueSize é o tamanho atual da fila, e avgTIN é a vazão média de entrada desde o
CP. A divisão de avgTIN pela metade destina-se a evitar o problema da detecção do limiar
de elasticidade para baixo [Imai et al. 2012], o que faz com que a fila de mensagens tenha
uma nova tendência de crescimento. Ele foi inspirado pelo decremento multiplicativo uti-
lizado em algoritmos de congestionamento do TCP (Transmission Control Protocol), em
que, quando há um timeout, o limiar é definido como a metade da janela de congestiona-
mento atual [Tanenbaum and Wetherall 2010].

Em adição às Contention Threads (CT), que são as worker threads de contenção
de rajadas, um outro conjunto de worker threads é necessário, o qual é chamado de Zero
Threads (ZT), para consumir as mensagens que se acumularam na fila desde o GD até o
CP. Dessa forma, são criadas várias worker threads, do tipo ZT ou CT, sendo que cada
uma delas está associada a várias subfilas de mensagens separadas por grupos, para que
ocorra o aumento da vazão por meio do paralelismo de consumo.

3.3. Análise do Consumo de CPU
Conhecer o consumo médio de CPU por worker thread é útil para determinar limites para
o SU (Scale Up). Assim, ao detectar rajadas de mensagens de entrada, pode ser iniciado
o processo para a medição de consumo médio de CPU, por worker thread e por nó do
cluster, para determinar se a vazão necessária para conter o crescimento, e zerar a fila
pode ser atendido, sem a saturação de uso de CPU do servidor.
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3.4. Análise do Desvio Padrão da Vazão Média de Saı́da por Grupo

As rajadas de mensagens de entrada podem ser originadas a partir de vários grupos. Para
atender as rajadas de n grupos, o middleware IOD decide criar várias worker threads, de
acordo a vazão média de saı́da medida durante o crescimento da fila, como descrito na
análise da vazão média de entrada e saı́da, apresentada na Seção 3.2.

No entanto, quando as rajadas são originadas a partir de um pequeno grupo de
mensagens, criar várias worker threads pode significar um desperdı́cio de recursos e, de-
pendendo da vazão de consumo, pode não ser suficiente para conter o crescimento da
fila e ainda gerar SU ( Scale Up) recursivo, sem resolver o problema de crescimento da
fila. Para resolver esse problema, antes do SU (Scale Up) e durante a rajada de men-
sagens, é realizada a medição da vazão média de saı́da por grupo, que será utilizada no
cálculo do desvio padrão no momento de realizar o SU. Uma variável aleatória em uma
distribuição normal tem 95% de chance de estar a menos de dois desvios-padrão de sua
média [Downing and Clark 2011]. Assim, como a vazão média de saı́da foi normalizada,
em no máximo uma mensagem de cada grupo por rodada por meio do algoritmo FQ, após
n rodadas, quando a média da vazão de saı́da se distancia muito do desvio padrão, ou
seja, mais de duas vezes, é possı́vel detectar rajadas vindas de grupos especı́ficos. Dessa
forma, é criada uma quantidade de worker threads limitada pelo número de grupos, cuja
vazão média de saı́da seja maior do que duas vezes o desvio padrão identificado durante
a rajada de mensagens. Essa abordagem tem o objetivo de criar worker threads para o
tratamento especı́fico dos grupos de mensagens nos quais as rajadas foram identificadas.

3.5. Tolerância a Falhas

No middleware IOD foi utilizado o suporte às caracterı́sticas de tolerância a falhas de
software por omissão do processo, não sendo consideradas as falhas de hardware. Assim,
as mensagens das filas continuam a ser processadas a partir do ponto em que ocorreu a
falha, sem a necessidade de uso da replicação de processos.

Para suportar os mecanismos de recuperação rápida de falhas [Bicer et al. 2010]
[Castro et al. 2012] [He et al. 2012] [Wang et al. 2009], se um processo falha e o número
de mensagens na fila é maior do que o CP (Critical Point), mecanismos de elasticidade
no middleware são necessários para realizar o SU (Scale Up). Assim, quando os proces-
sos são reiniciados após uma falha, se as rajadas de entrada continuarem, o SU ocorre
rapidamente por meio da detecção do CP maior do que o QueueSize. No entanto, nesse
momento é necessário um outro mecanismo para proporcionar elasticidade, caso as ra-
jadas tenham terminado após a queda e antes do reinı́cio do processo. Nesta situação,
se o número de mensagens na fila estiver acima de avgTOUT x schTIME, as medidas de
vazão, antes de decidir realizar o SU, são realizadas por somente 10% do schTIME. Isso é
necessário para realizar SU de uma maneira mais rápida, como é o caso quando as rajadas
terminam após a queda, e antes do reinı́cio rápido do processo. O mesmo cenário ocorre
quando as rajadas de mensagens não param, mesmo após o reinı́cio rápido do processo.

Assim sendo, nota-se que a implementação eficiente de tolerância a falhas em um
ambiente distribuı́do necessita ser realizada em conjunto com um mecanismo de elastici-
dade, exatamente como proposto pelo middleware IOD.
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4. Resultados

Para os testes do middleware IOD foi criado um simulador, onde foram codificadas duas
threads: uma produtora que escreve pacotes na fila de mensagens, e outra consumidora
que lê a partir da fila e entrega a mensagem para o middleware IOD. Para esses testes,
foi utilizado um tempo máximo de tratamento de mensagens de 80 segundos, e a thread
produtora foi programada para gerar mensagens a uma taxa cinco vezes maior do que a th-
read consumidora. O objetivo dessa configuração é gerar o enfileiramento de mensagens
e demonstrar o funcionamento da elasticidade proposta pelo middleware IOD.

Assim sendo, as subseções a seguir descrevem os testes realizados para verificar
o aumento e a diminuição dinâmica das worker threads em função da vazão de entrada
e saı́da; o aumento das worker threads com limite em função do consumo de CPU; e a
tolerância a falhas com elasticidade.

4.1. Criação e Remoção Dinâmica de Threads

Os testes apresentados nesta seção têm o objetivo de verificar o funcionamento da criação
e da remoção de worker threads, dinamicamente, em função da vazão média de entrada e
de saı́da de mensagens.

Para isso, foram feitos testes com rajadas de geração de pacotes a cada 10 mi-
lisegundos e consumo a cada 50 milisegundos, ou seja, geração de mensagens a uma
taxa cinco vezes maior do que o consumo. O objetivo foi testar o comportamento do
middleware IOD diante da necessidade de criar dinamicamente threads. Assim sendo,
os experimentos mostraram que ocorreu o aumento adequado do número de worker th-
reads para incrementar a vazão de consumo, como mostra a Figura 1, na qual o eixo x
corresponde ao tempo decorrido e o eixo y corresponde ao número de mensagens na fila
(QueueSize), ao valor da Equação 2 (MaxQueueSize), a vazão média de entrada (avgTIN)
ou a vazão média de saı́da (avgTOUT), dependendo da variável analisada. No cenário
apresentado na Figura 1, o CP foi detectado com 1.130 mensagens na fila, aos 14 segun-
dos após o inı́cio da rajada de mensagens, como mostrado na Tabela 1. Aos 48 segundos
após o SU, o algoritmo decide remover cinco threads de forma que a vazão média de saı́da
fique compatı́vel com a vazão média de entrada. Assim, o middleware IOD se mostrou
satisfatório quanto à criação e remoção de worker threads em função da vazão, pois ele
foi capaz de criar 12 worker threads, e encerrar com o cenário de gargalo da fila em um
perı́odo de 23 segundos, ou seja, dentro do limite máximo de tratamento de mensagens
definido em 80 segundos. O número de mensagens ficou em um nı́vel controlado, pois
a estabilização do algoritmo ocorreu com 33 mensagens de entrada e saı́da, ou seja, um
valor pequeno e controlável.

Tabela 1. Novos Tempos do Algoritmo de Elasticidade.

Momento Duração (segundos) Entrada Saı́da Threads Enfileiramento
Inı́cio 14 99 19 1 0
Scale Up 9 99 197 12 1.130
Scale Down 57 99 99 7 33
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Figura 1. Fila de Msgs com a Criação e a Remoção de Worker Threads.

4.2. Criação de Threads Limitada pelo Consumo Médio de CPU

O objetivo deste teste é validar se o algoritmo de elasticidade evita a saturação do consumo
de CPU dos servidores, por meio da verificação do comportamento do aumento de worker
threads limitado pelo consumo médio de CPU.

Para isso, foi utilizado no simulador a técnica de busywait nas worker threads de
consumo, para simular um alto uso de CPU. Os testes foram realizados com o produtor
a 10 milisegundos, e com o consumidor a 50 milisegundos, de forma que ocorra o enfi-
leiramento das mensagens. Os resultados da fila de mensagens são mostrados na Figura
2, onde o eixo x corresponde ao tempo decorrido e o eixo y corresponde ao número de
mensagens na fila (QueueSize), ao valor da Equação 2 (MaxQueueSize), a vazão média
de entrada (avgTIN) ou a vazão média de saı́da (avgTOUT), dependendo da variável ana-
lisada.

Figura 2. Comportamento da Fila de Mensagens com Limites de CPU.
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Como pode ser observado na Figura 2, a diminuição do número de mensagens
ocorre de maneira mais lenta, pois o número de threads é limitado em função do uso de
CPU médio das worker threads, de forma que não ultrapasse 100% do servidor. Além
disso, a diminuição não é linear como mostrado na Figura 1, pois não foram criadas todas
as worker threads necessárias para que a diminuição das mensagens nas filas ocorresse
no tempo requerido.

Tabela 2. Comportamento do Middleware IOD com Limitação de CPU.

Momento Threads Necessárias Threads Criadas Threads Removidas
Scale Up 8 6 N/A
Scale Down N/A N/A 0

Tabela 3. Comportamento da CPU no Algoritmo de Elasticidade com Limites.

Momento Média por Worker Thread Total Necessária Total Residual do Servidor
Scale Up 11.30% 90.47% 73.89%
ScaleDown N/A N/A N/A

De acordo com a Tabela 2, o middleware deveria ter criado oito worker threads,
baseado na vazão média de entrada. No entanto, como mostrado na Tabela 3, o consumo
médio de CPU por worker thread foi de 11.30%, e ultrapassaria o limite de CPU residual
do servidor, que era de 73.89%. Assim, o algoritmo de elasticidade criou apenas seis
worker threads (2 a menos), para evitar a saturação do uso de CPU da máquina. No mo-
mento de escalar para baixo, a vazão média de saı́da ficou em 68 mensagens por segundo
e, portanto, abaixo da vazão média de entrada que era de 85.33 mensagens por segundo.
Dessa forma, o algoritmo de elasticidade não detectou a necessidade de remover worker
threads.

Considerar a saturação do ambiente é importante para que a aplicação distribuı́da
seja capaz de identificar dinamicamente os limites de carga que é capaz de processar de
acordo com a infraestrutura para a qual foi dimensionada. Dessa forma, o sistema ao
identifcar que necessita de mais processamento e não aumentou o número worker threads
devido a uma limitação em sua capacidade de processamento, pode gerar alarmes para
seja realizado o correto dimensionamento de acordo com a carga exigida.

4.3. Ativação da Elasticidade após o Reinı́cio Rápido do Processo

O objetivo deste teste é validar se, após a queda de uma processo durante o tratamento
de mensagens, a elasticidade é iniciada sem a presença de rajadas de pacotes, e após o
reinı́cio rápido do processo. Dessa forma, foi realizada a simulação da queda do processo
e o seu reinı́cio com a fila contendo mensagens com um número acima do CP.

Na Figura 3 o eixo x corresponde ao tempo decorrido e o eixo y corresponde ao
número de mensagens na fila (QueueSize), ao valor da Equação 2 (MaxQueueSize), a
vazão média de entrada (avgTIN) ou a vazão média de saı́da (avgTOUT), dependendo da
variável analisada. Assim, alguns segundos após o reinı́cio do processo, a inclinação do
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Figura 3. Comportamento da Fila de Mensagens após o Reinı́cio Rápido.

consumo de mensagens aumenta, indicando o incremento do número de worker threads
para consumir as mensagens antes do término do tempo máximo de tratamento de mensa-
gens. Este comportamento demonstra que, mesmo com falha no processo, o middleware
consegue ser elástico diante de uma demanda gerada anteriormente, e após o reinı́cio
rápido do processo.

Assim sendo, diante dos testes realizados, foi possı́vel notar que o middleware
IOD proposto é capaz de implementar elasticidade em uma plataforma distribuı́da. Além
disso, o uso de filas de mensagens por processo, mostrou-se um método tolerante a fa-
lhas, pois a queda de um processo não impacta em funcionalidades de outros processos
[Wang et al. 2009][Castro et al. 2012]. Assim, escrever em filas diferentes com funciona-
lidades distintas, paraleliza o tratamento, escala o sistema e torna o processamento mais
rápido.

Outra importante contribuição foi utilizar o paralelismo de consumo em filas de
mensagens, por meio do agrupamento de mensagens correlacionadas em subfilas, pois ele
proporcionou a diminuição dos custos com a infraestrutura necessária para manipular as
filas de mensagens. Dessa forma, criar mecanismos que proveem o aumento da vazão de
consumo, melhoram significativamente a qualidade dos serviços prestados, uma vez que
a mesma quantidade de massa de dados pode ser processada em menos tempo e por uma
quantidade menor de servidores.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
O custo cada vez mais alto de equipamentos de infraestrutura mostra que é essencial uti-
lizar os recursos disponı́veis de maneira otimizada e eficiente. Dessa forma, o dimensio-
namento dinâmico de recursos mais próximo da quantidade de processamento necessária
para prover serviços, mostra-se cada vez mais importante, pois significa economia de cus-
tos sem perda da qualidade dos serviços prestados. Assim, o middleware IOD mostrou
ser possı́vel alcançar os requisitos de elasticidade, adaptando-se as condições da carga de
processamento, aumentando ou diminuindo o número de worker threads de acordo com
a demanda requerida. Além disso, o middleware IOD mostrou como otimizar o uso de
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recursos de TI por meio do paralelismo de tarefas, usando múltiplas worker threads para
processar as filas de mensagens.

Uma contribuição alcançada neste artigo foi a criação das Equações 2 e 3 para
determinar os pontos crı́ticos de entrada e saı́da para o tratamento paralelo das filas de
mensagens, dinamicamente, de acordo com a vazão de entrada e de saı́da e a detecção
de crescimento dada pela Equação 1. Estas equações são baseadas no comportamento
dinâmico de cada servidor e nos limites de tempo impostos para o processamento de
mensagens, os quais estão diretamente relacionados com os parâmetros de QoS (Quality
of Service) definidos com cada cliente da aplicação distribuı́da que utiliza fila de men-
sagens. Todavia, uma limitação atual do middleware IOD está ligada ao fato de não ser
possı́vel paralelizar o tratamento de mensagens associadas ao mesmo grupo, por conta da
restrição de integridade sequencial que impõe ordenação no processamento.

Assim sendo, entre os trabalhos futuros estão os estudos de pipelining para a
execução paralela de instruções que podem ser exploradas para o adiantamento do pro-
cessamento de mensagens associadas ao mesmo grupo, sem a geração de conflito de inte-
gridade sequencial.
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Abstract. Genetic algorithms are heuristic evolutionary computing with featu-
res that allow memory optimizations in parallel computer architectures. In this
paper we show techniques that take advantage of these features in relation to
a specific architecture, in this case, multicore computers with shared memory.
The experiments show that the time speedup motivates perform such procedures
on algorithms with similar cases.

Resumo. Os algoritmos genéticos são heurísticas da computação evolucioná-
ria com características que permitem otimizações de memória em arquiteturas
de computadores paralelos. Neste trabalho são apresentadas técnicas que ti-
ram proveito destas características em relação a uma arquitetura específica,
neste caso, de computadores com múltiplos núcleos e memória compartilhada.
Os experimentos mostram que o ganho de desempenho em relação ao tempo
de implementação motiva realizar tais procedimentos em algoritmos com casos
similares.

1. Introdução

O uso de computadores com processadores de múltiplos núcleos de processamento den-
tro do chip (multicore) para computação paralela de propósito geral tem sido abordado na
literatura, principalmente com o foco no speedup que é possível obter nestes computado-
res. O fato de diversas aplicações científicas serem viáveis, em tempo hábil graças a esta
forma de computação [Trobec et al. 2009], também faz com que este tema seja explo-
rado. Entretanto, a evolução da memória principal tem sido inferior à dos processadores,
em média 10% e 60% ao ano, respectivamente [Patterson and Hennessy 2007]. Assim,
a capacidade dos processadores constantemente é limitada por acessos à memória, que
possuem frequência de operação inferior, forçando então o processador a esperar.

Os algoritmos genéticos (AGs) possuem características que podem ser exploradas
para otimizar o uso da memória. Neste trabalho foram desenvolvidas e apresentadas téc-
nicas sobre os AGs de forma a melhorar o desempenho na arquitetura de computadores
(AC) paralelos de memória compartilhada. Estas podem reduzir a percepção da latência
da memória e utilizar os demais recursos disponíveis de forma otimizada.

Nos trabalhos encontrados relacionados a otimizações em memória nos AGs,
as otimizações são propostas isoladamente. Como em [Chang and Huang 2009] que
há a proposta de otimizar o uso da memória cache, entretanto não foi abordada a
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programação paralela, especialmente com escalonamento do fluxo de execução (thre-
ads) [Cruz et al. 2010], para prevenir perda de desempenho devido a memória compar-
tilhada. Também não foi proposta uma técnica para redução do uso de memória simulta-
neamente.

O objetivo deste trabalho é implementar diferentes técnicas para otimizar o uso
da memória em AGs, com alterações do algoritmo e uso de operações a nível binário,
considerando os perfis das aplicações e da AC multicore. São apresentadas análises com-
parativas destas isoladas e em suas implementações híbridas.

A Seção 2 apresenta a revisão bibliográfica, seguida da Seção 3 que apresenta as
implementações e da Seção 4 que apresenta os resultados. As conclusões do trabalho são
apresentadas na Seção 5.

2. Revisão bibliográfica
2.1. Algoritmos Genéticos
Os AGs são heurísticas metaforicamente baseadas em princípios da seleção natural e ge-
nética, onde indivíduos mais bem adaptados tendem a permanecer para próximas gera-
ções [Goldberg 1989, De Jong 2006]. Os primeiros trabalhos em AGs são atribuídos a
Holland em 1975 [Holland 1975] e desde então os AGs têm sido amplamente difundidos.
Diversas aplicações podem utilizar o AG, como aplicações Non-deterministic Polynomial-
time hard (NP-hard) [Garey and Johnson 1990] ou com formulação da função-objetivo
não-trivial.

Os AGs possuem n indivíduos em uma população, e cada um representa uma
possível solução. Desta forma, havendo m variáveis em cada instância do problema, o
indivíduo terá m cromossomos, geralmente representados por códigos binários. Cada bit
de um cromossomo é chamado de alelo.

Como na natureza, a evolução dos indivíduos depende do cruzamento (crossover)
e da mutação que podem torná-los mais aptos à seleção para as próximas gerações. O cru-
zamento é o processo no qual algumas características de dois indivíduos são combinadas
para formar novos. A mutação ocorre em seguida e tem o propósito de evitar a con-
vergência para um ponto ótimo local. A execução do AG simples segue o Algoritmo 1,
baseado em [Soares 1997], onde avaliação, seleção, cruzamento e mutação ocorrem até
que o ponto de convergência seja alcançado.

Algoritmo 1 - Algoritmo genético simples - adaptado de [Soares 1997]
Inicialize as probabilidades de cruzamento e mutação, e tamanho da população.
Gere população inicial
enquanto critério convergência não alcançado faça

Avalie os indivíduos da população
Execute a seleção
Execute cruzamento
Execute mutação

fim enquanto

2.2. Arquitetura de computadores
Um arquiteto de computadores deve adaptar a tecnologia existente para solucionar pro-
blemas de computação, e deve planejar o futuro deste campo de tal forma a influenciá-
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lo para melhor [Foster 1972]. A performance dos sistemas de software é fortemente
afetada pelo quão bem os seus desenvolvedores entendem a AC ao trabalhar em um
sistema [Patterson and Hennessy 2007] pois todos níveis do planejamento e desenvolvi-
mento podem ser trabalhados simultaneamente.

A otimização em memória de algoritmos baseados em população pode ser reali-
zada pela visão da AC, com amplas possibilidades de proporcionar melhor desempenho
se comparado a otimizações apenas em alto-nível, por exemplo com a inserção do pa-
ralelismo por OpenMP. Uma possível otimização é baseada na observação dos acessos
à hierarquia de memórias, de forma que haja redução desse gargalo do processo que é
o acesso à memória. Otimizações combinadas, principalmente com a programação pa-
ralela, podem ter um comportamento e desempenho diferentes do esperado das técnicas
isoladamente sendo possível que haja speedup.

Como tendência apontada por [Trobec et al. 2009], as futuras otimizações pode-
rão ser realizadas em todos os níveis da computação: algoritmos, desenvolvimento, sis-
tema operacional, compilador e hardware. Ratificando assim a importância do conhe-
cimento da AC, que deve ser enfatizada desde os cursos introdutórios de algoritmos e
desenvolvimento de programas [Viana et al. 2009].

2.2.1. Melhorias em Algoritmos Genéticos

Apesar de Holland [Holland 1959] em 1959 propor um computador capaz de executar um
número arbitrário de tarefas simultaneamente, alguns dos primeiros trabalhos que efetiva-
mente utilizaram paralelismo nos AGs são do fim da década de 1980, como relatado em
[Paz 1998]. O uso deste recurso foi mais difundido após a programação paralela alcan-
çar maiores níveis de abstração, facilitando o melhor uso de processadores de múltiplos
núcleos através de ferramentas como o OpenMP [Dagum and Menon 1998], que podem
exigir pouco conhecimento arquitetural do desenvolvedor que deseja um paralelismo mais
simples [Silva and Martins 2012].

Entretanto, alguns trabalhos encontrados com o objetivo de otimizar um AG tra-
balham apenas no nível do desenvolvimento, usando linguagens de programação que per-
mitem paralelizar a execução do código, deixando de otimizar os demais níveis. Dentre
as exceções estão [Chang and Huang 2009] e [Pedemonte et al. 2011].

Em [Chang and Huang 2009] foram propostas alterações no AG de forma que a
memória cache seja melhor aproveitada no processo de evolução e avaliação dos indi-
víduos. Já em [Pedemonte et al. 2011] foi proposta a implementação de indivíduos com
codificação binária real ao invés de usar um vetor booleano com representação da codi-
ficação binária, o que reduz em 8 vezes o tamanho de cada indivíduo na memória, em
comparação ao vetor booleano1. Nestes trabalhos o AG obteve speedup com a otimização
da memória.

1Caso fosse utilizado um vetor int a redução no uso da memória com o uso da técnica proposta em
[Pedemonte et al. 2011] seria de 32 vezes.
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3. Técnicas propostas
Neste trabalho foram utilizadas técnicas para otimização da memória nos AGs. A avali-
ação das propostas foi realizada medindo o tempo de execução do AG otimizado para as
aplicações apresentadas a seguir.

A aplicação Expressões consiste em encontrar uma expressão numérica
(((e1 �1 e2)�2 · · · )�n−1 en) = va, ei ∈ R | 0 ≤ ei < 10, �j ∈ {+,−,×,÷},
1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j < n e va um número real aleatório. Tomando um indivíduo k, cujo
valor da expressão é expk, seu erro absoluto é dado por Errok =| expk − va |, e sua
função F de aptidão a maximizar é F (expk) =

1
Errok+ε

, com a constante ε, 0 < ε < 1,
inserida para evitar divisão por zero.

A Aplicação One-max [Pedemonte et al. 2011], consiste em encontrar uma string−→x = {x1, x2, · · · , xn}, com xi ∈ {0, 1}, 1 ≤ i ≤ n, que maximize F (−→x ) = ∑n
i=1 xi.

Por possuírem diferentes características, estas aplicações podem demonstrar a efi-
cácia dos métodos evolutivos em diferentes características de indivíduos. Além disso,
estes problemas são facilmente implementados, sendo a aplicação Expressões de difícil
resolução por algoritmo força bruta para grandes instâncias, enquanto a aplicação One-
max possui solução trivialmente encontrada.

As técnicas propostas foram idealizadas através da análise de trabalhos relacio-
nados, código assembly e tempo de execução dos métodos. As aplicações foram inici-
almente implementadas em código sequencial sem otimizações, o que é referido neste
trabalho como implementação sequencial. Com a inserção do paralelismo esta é referida
apenas como paralela. Sobre a implementação paralela foram desenvolvidas as técnicas
propostas.

Estas técnicas podem ser aplicadas a qualquer algoritmo com características seme-
lhantes ao AG, entretanto é possível que elas tenham melhor desempenho no AG devido
às características do algoritmo, como frequente uso de operações de exponenciação na
base 2 e possuir demanda por grandes cadeias binárias.

3.1. Exponenciação binária
Uma característica do sistema binário é que a multiplicação por 2 é realizada com a adição
de um bit 0 após o bit menos significativo do número, que neste trabalho será assumido
como o bit mais a direita. Isto ocorre devido a forma como a multiplicação é realizada
em binário [Widmer and Tocci 2011], o que é representado na Figura 1. Logo, uma ex-
ponenciação de base 2 no sistema binário é uma sequência de “saltos” para a esquerda no
binário, ou left shifts.

A primeira técnica proposta neste trabalho (Exponenciação) consiste em substi-
tuir operações de exponenciação na base 2 por operações de left shifts. Isto pode ser
aplicado, essencialmente, em três funções utilizadas por AGs: a conversão de binário
para decimal, a conversão de decimal para binário e a normalização das variáveis. Estes
métodos, executados com muita frequência nos AGs, geralmente possuem a necessidade
de operações de exponenciação na base 2 que realizada pela função pow da linguagem
C++ [Stroustrup 2013] é mais custosa computacionalmente do que left shifts.

O Algoritmo 2 apresenta uma conversão de binário para decimal através de expo-
nenciação na operação 5 e sua alternativa através de left shift na operação 6, assumindo 12
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Figura 1. Multiplicação no sistema binário

o número binário 1 que será deslocado e o tamanho da cadeia binária (tcb) com o maior
número de dígitos binários desejados por número.

Algoritmo 2 - Conversão de binário para decimal
requisitos O vetor inteiro bin com valores binários
1: dec1← 0
2: dec2← 0
3: para i← 0→ tcb-1 faça
4: se bin[i] = 1 então
5: dec1← dec1 + 2tcb−1−i

6: dec2← dec2 + 12 left shift (tcb-1-i)
7: fim se
8: fim para

3.2. Otimização por cache
Em [Chang and Huang 2009] é proposta a alteração de alguns passos do AG para
que ele utilize melhor a memória cache. Esta técnica foi proposta pelos autores de-
vido a memória cache ser mais rápida que a memória principal, fazendo com que
menos ciclos sejam perdidos pelo processador esperando uma operação de load ou
store [Patterson and Hennessy 2007]. O algoritmo deve avaliar cada cromossomo en-
quanto este está na memória cache, como apresentado no Algoritmo 3.

Algoritmo 3 - Algoritmo genético simples com otimização em memória cache, adaptado
de [Chang and Huang 2009]

Gere população inicial, indivíduo a indivíduo, e avalie cada cromossomo
enquanto critério convergência não alcançado faça

Realize o cruzamento e mutação, avaliando cada cromossomo imediatamente após sua criação
Selecione a nova população

fim enquanto

Entretanto, em um sistema simétrico multiprocessado (SMP), cada processa-
dor possui sua memória cache local e é possível que haja um falso compartilhamento,
que ocorre quando uma thread altera uma variável compartilhada na linha da ca-
che [Gabb et al. 2009]. Com isso, é necessário realizar atualização dos dados na cache, o
que pode provocar perda de desempenho.
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Para evitar este problema é possível utilizar uma solução semelhante ao proposto
em [Cruz et al. 2010], onde cada trecho paralelizado é mapeado para processadores es-
pecíficos. No presente trabalho que utiliza ambiente multicore com OpenMP deve ser
utilizada uma variável de ambiente GOMP_CPU_AFFINITY que mapeia cada thread
para um núcleo específico do processador. Então, GOMP_CPU_AFFINITY=“0-n” irá
fazer com que a thread 0 seja executada no núcleo 0, a thread 1 no núcleo 1, e assim por
diante até a thread n mapeada para o núcleo n.

Diferente do proposto originalmente por [Chang and Huang 2009], a segunda téc-
nica proposta (Cache) neste trabalho pode ser parcialmente aplicada em alguns proble-
mas onde a avaliação de um indivíduo deve ser realizada sequencialmente, ou seja, onde
a avaliação de apenas um cromossomo é inviável. Isto ocorre na aplicação Expressões,
por exemplo, pois o valor do n-ésimo cromossomo irá alterar a aptidão do indivíduo em
função do cromossomo n− 1. Neste tipo de aplicação esta técnica deve ser alterada para
realizar a avaliação de um indivíduo inteiro ao invés de avaliar cada cromossomo.

Neste trabalho, também de forma diferente de [Chang and Huang 2009], esta téc-
nica Cache possibilita avaliar apenas o trecho alterado no indivíduo, podendo gerar me-
lhor speedup, uma vez que a avaliação é um processo custoso computacionalmente.

3.3. Cruzamento e mutação bitwise

O indivíduo é um conjunto de m variáveis e estas são representadas em codificação biná-
ria, a fim de facilitar a implementação do cruzamento e mutação. Uma forma de imple-
mentação dessa representação é aquela em que cada indivíduo possui m vetores de tipo t,
ou seja, é uma matriz de tipo t. Cada elemento da matriz representa um bit da codificação
binária, [[t00t01 . . . t0n], . . . [tm0tm1 . . . tmn]], txy ∈ {0, 1}, com no mínimo 8 bits que é o
menor tamanho de uma variável numérica, apenas para representar um único bit.

Utilizando operadores que a linguagem C++ possui para manipular o valor biná-
rio de tipos numéricos, como short, int e long é possível realizar o cruzamento e mutação
binários em números decimais. Os operadores que a linguagem disponibiliza para mani-
pulação destes binários são: OR, AND, NOT, left shift e right shift que operam os tipos
numéricos bit a bit. Portanto, é possível utilizar valores decimais e sua codificação binária
real para representar os indivíduos. Esta é a terceira técnica proposta (Bitwise), através
da qual não há a necessidade de conversões de binário para decimal e vice-versa, bem
como há menor necessidade de acessos à memória, uma vez que um byte possui 8 alelos.
A Figura 2 apresenta um indivíduo representado por matriz e sua forma equivalente por
Bitwise, ou seja o binário 000101012 corresponde ao decimal 21 e o binário 011111102
corresponde ao decimal 126.

Assim, ao utilizar um vetor de tipo numérico (por exemplo, booleano) cada posi-
ção do vetor terá 1 byte (8 bits) para representar um único bit enquanto ao utilizar a técnica
Bitwise cada decimal fornece 8 bits ou mais, de acordo com a precisão da variável.

A precisão de uma variável do AG nesta implementação é representada pela quan-
tidade de bits do tipo numérico, que pode ser por exemplo, 16 bits para short int ou 32
bits para int. Estes valores podem variar em algumas arquiteturas e portanto deve ser uti-
lizada a função sizeof(T) da linguagem C++, para que o valor correto para a arquitetura
seja utilizado. Esta função retorna o número de bytes de uma variável de tipo T.
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00010101 = 21 01111110  = 126
10 102 2

Figura 2. Representação de indivíduo por matriz e Bitwise

O cruzamento com esta representação decimal é detalhado no Algoritmo 4
e a mutação no Algoritmo 5. Neste cruzamento, diferente do proposto por
[Pedemonte et al. 2011] que utiliza maior número de operações, o ponto de corte irá se-
lecionar a variável a ser cruzada, em cada indivíduo, e o segundo ponto de corte será o
término desta variável. Assim, o trecho binário referente a uma única variável do tipo
numérico será cruzada.

Algoritmo 4 - Cruzamento com representação real
Selecione as variáveis, ind1 e ind2, em cada indivíduo
st← tamanho da cadeia binária do tipo numérico
pc← ponto de corte (pc) aleatório no intervalo [0..st[
mot← maior valor possível com st bits
novaVar1← ((ind1 right shift pc) left shift pc) OR (((ind2 left shift (st-pc)) AND mot) right shift (st-pc))
novaVar2← ((ind2 right shift pc) left shift pc) OR (((ind1 left shift (st-pc)) AND mot) right shift (st-pc))
Substitua as variáveis selecionadas em cada indivíduo por novaVar1 e novaVar2

Algoritmo 5 - Mutação com representação real
ind← indivíduo selecionado
st← tamanho da cadeia binária do tipo numérico
varMut← a variável a ser alterada em ind, no intervalo [0..m[
bitMut← valor aleatório em potência de 2 no intervalo [1..st[
auxVar← ind[varMut] OR bitMut
se auxVar = ind[varMut] então

auxVar← auxVar AND (NOT bitMut)
fim se
novaVar← auxVar
Substitua varMut por auxVar no indivíduo selecionado

3.4. Técnicas híbridas

As técnicas híbridas são as combinações possíveis entre as técnicas propostas:

• Exponenciação + Cache
• Exponenciação + Bitwise
• Cache + Bitwise
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• Exponenciação + Cache + Bitwise
A técnica de Exponenciação não é implementável em todos casos, devido a

inexistência de operações de exponenciação na base 2. Nestes casos, como a aplica-
ção One-max, a única combinação possível é de Cache e Bitwise. E em alguns pro-
blemas onde não é possível avaliar os cromossomos de cada indivíduo independente-
mente, deve-se utilizar a implementação original da otimização em cache, apresentada
em [Chang and Huang 2009].

4. Resultados
A plataforma utilizada foi o sistema operacional Linux, a linguagem de programa-
ção C++ [Stroustrup 2013] com OpenMP [Dagum and Menon 1998], o compilador
GCC [Stallman and Community 2009], em um computador com processador Intel Core
i5-2400 [INTEL CORPORATION 2011], de 4 núcleos, 4 threads e 4 GB de memória pri-
mária DDR3 de 1600 MHz. As configurações utilizadas no AG para cada aplicação são
apresentadas na Tabela 1, as quais foram executadas 10 vezes cada.

Tabela 1. Configurações
Aplicação Expressões One-max

Critério de parada máximo erro absoluto = 0,0001 encontrar valor ótimo
Tamanho da instância 500 10.000, 20.000, 30.000 e 40.000

Probabilidade de cruzamento 0,6 0,9
Probabilidade de mutação 0,01 0,1

Tamanho da população variando entre 70, 100 e 130

Na Figura 3 são apresentados os tempos de execução, e os respectivos valores
de speedup, para cada técnica na aplicação Expressões. Cada execução tem seu tempo
iniciado juntamente com o programa executável e encerra com este. Cada execução é
encerrada ao atingir o critério de parada, independente do número de gerações. O va-
lor apresentado para cada técnica é a média geométrica de 30 execuções, 10 execuções
para cada configuração apresentada na Tabela 1. A técnica sequencial representa a pri-
meira implementação sequencial realizada sem otimizações e paralela representa a im-
plementação inicial com paralelismo sem outras otimizações. As demais técnicas foram
implementadas sobre a versão paralela.

Para estas execuções o erro absoluto, ou seja, a diferença absoluta entre a ex-
pressão do indivíduo e o valor objetivo, é apresentado na Figura 4. Como apresentado
na Tabela 1, o critério de parada nesta aplicação é o máximo erro absoluto de 0,0001.
Ou seja, a execução é encerrada quando houver um indivíduo cujo a expressão tem erro
absoluto de no máximo 0,0001 em relação ao valor ótimo.

A Figura 5 apresenta os resultados da aplicação One-max, cujo as implementações
com a técnica Exponenciação não são aplicadas ao problema, pois não há necessidade de
conversão entre binário e decimal, e não há necessidade de normalização das variáveis.
Portanto, apenas são utilizadas as otimizações em Cache, Bitwise e a combinação destas.

4.1. Análises dos resultados
Na aplicação Expressões as otimizações com Bitwise obtiveram maior speedup, o que
pode ser devido ao menor uso de memória em comparação com as demais. Nesta aplica-
ção as otimizações com a técnica de otimização de Cache não obtiveram tanto speedup
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Figura 5. Média geométrica do tempo na aplicação One-max

quanto as otimizações com Bitwise pois não há possibilidade de avaliar apenas o trecho
alterado de um indivíduo. Em ambas aplicações é possível observar que a combinação de
técnicas pode levar a diferentes ganhos em relação à simples adição de ganho individual
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destas. Por exemplo, na aplicação Expressões a técnica Exponenciação obteve speedup
igual a 12,31 e a técnica Bitwise obteve speedup igual a 34,95, mas o speedup da imple-
mentação híbrida destas duas técnicas é igual a 65,02.

A Figura 4 apresenta os valores de erro absoluto dos melhores e piores indivíduos,
bem como a média, de 30 execuções na aplicação Expressões, com 10 execuções para
cada configuração. É possível observar que todas as otimizações propostas obtiveram
melhor média e máximo em relação à implementação sequencial, o que garante que a
semântica do algoritmo está sendo mantida. Isto também mostra que estas otimizações
produzem resultados em menor tempo e com maior qualidade em relação ao sequencial.

A implementação Cache não se mostrou eficaz como as demais analisadas. Este
pior desempenho está relacionado à grande quantidade de acessos à memória, pois cada
indivíduo nesta técnica possui n variáveis numéricas, enquanto em Bitwise os indivíduos
possuem n

m
, onde n é o tamanho da instância e m é o número de bits que a variável numé-

rica possui. Entretanto, Cache implementada juntamente com Exponenciação e Bitwise
possui o melhor desempenho, pois devido a Bitwise há redução do tamanho dos indiví-
duos.

Para a segunda aplicação utilizada, One-max, pode-se observar através da Figura 5
que quanto menor o número de indivíduos e maior o tamanho da instancia melhor é o
desempenho de Cache em relação a Bitwise. E quanto maior o número de indivíduos e
maior o tamanho da instancia melhor o desempenho da implementação híbrida em relação
a Bitwise. Estes fatos estão relacionados com o fato de que nesta aplicação a técnica Cache
pode tirar benefício da avaliação parcial de um indivíduo, e quanto maior o tamanho da
instância e da população maior será a demanda por avaliações.

5. Conclusões

Conclui-se que é importante analisar as características da aplicação para determinar qual
técnica melhor se aplica. Nos casos apresentados, a implementação híbrida das 3 técnicas
propostas obteve melhor desempenho tanto na aplicação Expressões quanto na aplicação
One-max, mas em aplicações com instâncias pequenas e com a impossibilidade de avalia-
ção parcial de um indivíduo a implementação híbrida da técnica Exponenciação e Bitwise
pode obter melhor speedup.

Nas aplicações utilizadas, as implementações híbridas levaram a desempenho su-
perior a soma de desempenhos individuais das técnicas, pois os recursos computacionais
são melhor utilizados, como em um efeito cascata. Também é importante analisar as reais
necessidades de uma aplicação. Utilizar um determinado conjunto de parâmetros pode
influenciar na escolha da plataforma ideal, bem como da técnica que deve ser utilizada.

Nos resultados apresentados neste trabalho pode ser observado que otimizações
em memória de uma aplicação, especialmente em AGs, podem levar a speedup superior
a 12 com simples modificações, e é possível obter speedup superior a 120 com a com-
binação de outras técnicas. Os algoritmos que possuem grande demanda por operações
de exponenciação na base 2 podem obter speedup com a simples substituição de métodos
em alto-nível de exponenciação por operações de left shifts. Algoritmos com demanda
de representações binárias podem utilizar a codificação binária real e reduzir em 8 vezes,
ou mais de acordo com o tipo numérico, o total de memória utilizada, reduzindo tanto a
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requisição de armazenamento quanto o número de acessos, o que produz speedup devido
à redução do gargalo de memória na aplicação.

A implementação de otimizações no algoritmo de forma híbrida com otimizações
no desenvolvimento podem levar a um uso mais adequado da memoria e gerar speedup
superior a simples paralelização do algoritmo. Como apresentado, alguns trabalhos uti-
lizam técnicas semelhantes porém em nenhum dos trabalhos encontrados é explorada a
implementação híbrida destas otimizações em AGs. Como trabalho futuro propõe-se a
implementação destas técnicas em GPUs que também possuem demanda por redução do
uso de memória devido à latência desta. Também pode-se propor a aplicação destas téc-
nicas com implementação em hardware com sistema operacional para computação de
alto-desempenho, como o BareMetal [Infinity 2008].
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Abstract. Finding the longest common subsequence (LCS) is an important tech-
nique in DNA sequence alignment. Through dynamic programming it is possible
to find the exact solution to the LCS, with space and time complexity of O(m×n),
beingm e n the sequence sizes. Parallel algorithms are essential, since large se-
quences require too much time and memory to be processed sequentially. Thus,
the aim of this work is to implement and evaluate different parallel solutions for
distributed memory machines, so that the amount of memory is equally divided
among the various processing nodes.

Resumo. Encontrar a maior subsequência comum (LCS) entre duas sequências
é uma técnica muito utilizada para o alinhamento de sequências de DNA.
Através da programação dinâmica se consegue a solução exata para o LCS,
com complexidade de tempo e espaço O(m × n), onde m e n são os tamanhos
das sequências. Algoritmos paralelos são fundamentais, tanto pelo tempo de
processamento, quanto pela quantidade de memória necessária para processar
sequências grandes. Logo, o objetivo deste trabalho é implementar e avaliar
quatro versões paralelas do LCS para máquinas com memória distribuı́da, oti-
mizando o paralelismo entre nós e também dentro de cada nó e buscando uso
homogêneo de memória nos nós de processamento.

1. Introdução

O alinhamento de sequências é um problema extremamente importante para investigar
a similaridade entre diferentes espécies, uma vez que uma grande similaridade entre
sequências genéticas frequentemente resulta em grandes semelhanças na estrutura mo-
lecular e funcional. Nesse contexto, encontrar a maior subsequência comum (LCS) entre
duas sequências é um método muito utilizado para alinhamento de sequências.

Para encontrar a solução exata para o problema LCS, a técnica de programação
dinâmica é provavelmente a mais empregada. Ela utiliza uma matriz de pontos que,
após ser preenchida, terá no elemento inferior da direita o tamanho da LCS. A maior
subsequência comum pode ser encontrada percorrendo a matriz de pontos na direção
contrária. Assumindo que m e n são os tamanhos das duas sequências, a complexidade
de tempo e espaço da técnica de programação dinâmica é O(m×n) [Axelson-Fisk 2010].

Em função do crescimento dos bancos de dados de Genomas, como por
exemplo o GenBank que contém atualmente aproximadamente 173.353.076 sequências
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[D. A. Benson and Sayers 2013] e principalmente dos tamanhos das cadeias de DNA, por
exemplo, o genoma de uma simples drosófila (Drosophila melanogaster) é composto de
122.653.977 pares de bases, enquanto o genoma humano é composto de 3, 3×109 pares de
bases [D. A. Benson and Sayers 2013]. Assim sendo, os algoritmos paralelos se tornaram
fundamentais para tratar problemas complexos (comparar grandes cadeias de DNA).

A técnica de percorrer a matriz pela diagonal, conhecida como wave-
front [Yap et al. 1998], é a mais usada na paralelização do LCS com programação
dinâmica, pois ela aproveita a independência dos elementos em uma mesma diagonal.
Nesse algoritmo, a complexidade para manter toda matriz em memória é O(m× n).

Em razão da grande quantidade de memória necessária para comparar cadeias
grandes, o uso de uma arquitetura com memória distribuı́da é mais adequado por permitir
a divisão da matriz entre os diversos nós do sistema. Por exemplo, apenas a matriz usada
pelo algoritmo LCS para descobrir a sequência mais longa entre duas cadeias contendo
100.000 nucleotı́deos, gastaria aproximadamente 37 GB de memória, considerando que
cada elemento da matriz tenha um tamanho de 4 bytes, inviabilizando sua execução em
apenas uma máquina multicore.

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do algoritmo paralelo LCS, ba-
seado na técnica de wavefront, em um cluster multicore. Para isso, foram implemen-
tadas quatro versões paralelas usando as bibliotecas OpenMPI [openMPI 2014], Pth-
reads [Butenhof 1997], OpenMP [Dagum and Menon 1998] and TBB [Reinders 2007],
com o objetivo de explorar tanto o paralelismo dentro dos nós, como também entre os
nós, eficientemente. Outro objetivo, é mostrar que é possı́vel executar o algoritmo LCS
para cadeias grandes dividindo a quantidade de memória necessária para armazenar a
solução eficientemente entre os recursos computacionais.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: (i) na Seção 2 são
apresentadas a definição do LCS e suas aplicações; (ii) na Seção 3 são discutidas as
soluções de paralelização adotadas; (ii) na Seção 4 é apresentada a avaliação experimental
das soluções paralelas; (iv) na Seção 5 são discutidos os trabalhos relacionados; (v) e, por
último, na Seção 6 são apresentadas as conclusões e trabalhos futuros.

2. Longest Common Subsequence (LCS)

Dada uma sequência de sı́mbolos S = 〈a0, a1, ..., an〉, uma subsequência S ′ de S é obtida
removendo zero ou mais sı́mbolos de S. Por exemplo, dado K = 〈a, b, c, d, e〉, K ′ =
〈b, d, e〉 é uma subsequência de K. Uma subsequência comum máxima (longest common
subsequence, ou LCS) de duas sequências X e Y é uma subsequência de ambos X e Y
com maior comprimento.

O comprimento de uma subsequência comum máxima, a distância de Levenshtein,
é usado para medir a diferença entre duas sequências. A LCS tem aplicações em diversas
áreas, como na Biologia, Genética, Medicina e Linguı́stica. Em Linguı́stica, por exemplo,
a LCS dá informações sobre similaridades entre palavras de idiomas distintos, já que a
distância de Levenshtein entre palavras é o número mı́nimo de inserções, exclusões ou
substituições de caracteres necessário para transformar uma palavra em outra. No ramo
da Genética, a LCS é usada para encontrar similaridades entre proteı́nas ou moléculas de
DNA, que são reprentados como cadeias de nucleotı́deos.
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O comprimento c[m,n] de uma LCS de duas sequências A = 〈a0, a1, ..., am〉 e
B = 〈b0, b1, ..., bn〉 pode ser definido, recursivamente, da seguinte forma:

c[i, j] =





0 se i = 0 ou j = 0,
c[i− 1, j − 1] + 1 se i, j > 0 e ai = bj ,
max{c[i− 1, j], c[i, j − 1]} caso contrário.

A partir dessa definição, um algoritmo de programação dinâmica pode ser deri-
vado diretamente. Em [Wagner and Fischer 1974] uma implementação com programação
dinâmica foi apresentada, com complexidade de tempo e espaço de O(m × n). Nessa
versão, uma matriz de pontuação é preenchida, observando as relações descritas na
definição recursiva, ou seja, cada elemento da matriz depende de seu vizinho de cima,
da esquerda e do elemento na diagonal superior esquerda.

3. LCS Paralelo para Clusters Multicore
Nesta seção são descritas as quatro diferentes soluções paralelas do LCS implementadas
para execução em clusters multicore. O paralelismo da aplicação é baseado na técnica
de wavefront, que percorre a matriz pela diagonal [Yap et al. 1998]. O foco principal
das soluções é promover uma divisão homogênea da matriz de pontuação entre os nós
do cluster, com o objetivo de permitir a execução de alinhamento de sequências grandes.
A primeira solução usa apenas troca de mensagens com MPI. As demais adotam uma
abordagem hı́brida, com uso de MPI para comunicação entre os nós e memória compar-
tilhada dentro de cada nó, com uso de TBB, OpenMP ou Pthreads.

3.1. Solução com troca de mensagens - MPI

Figura 1. Padrão de comunicação do MPI-LCS.

A solução MPI do LCS é a base para todas as versões, inclusive as hı́bridas, apre-
sentadas na Seção 3.2. Ela é fundamentada no fluxo de dados básico da aplicação. O
padrão de dependências descrito na Seção 2 é mantido quando a matriz de pontuação é
dividida em blocos. Dessa forma, o cluster pode ser visto como uma matriz virtual de
nós, onde cada nó é responsável pela computação de um bloco da matriz de pontuação.
A Figura 1 mostra a comunicação entre os nós do cluster no MPI-LCS. Cada nó processa
a sua parte da matriz de pontuação e envia a última coluna para o vizinho da direita e a
última linha para o vizinho de baixo. Note que a dependência com o elemento da diagonal
é satisfeita transitivamente.
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Algoritimo 1 Algoritmo para encontrar o tamanho de uma subsequência comum máxima
entre duas sequências de forma paralela (com troca de mensagens)
Entrada: ArquivoA e ArquivoB : Nomes dos arquivos com as sequências

tamA e tamB : Tamanho total das sequências
Alturacluster e Larguracluster : as dimensões do cluster computacional
rank: identificador único processo MPI

Saı́da: Tamanho de uma subsequência comum máxima entre duas sequências
inı́cio

icluster = rank/Alturacluster
jcluster = rank%Larguracluster

Largurabloco = tamA/Larguracluster
Alturabloco = tamB/Alturacluster

SeqA = lê (tamA, Largurabloco, jcluster)
SeqB = lê (tamB , Alturabloco, icluster)

MP = Aloca (Alturabloco + 1, Largurabloco + 1)

MP [0][0..Largurabloco] = 0
se (icluster > 0) então

MP [0][0..Largurabloco] = RecebaDe (icluster − 1, jcluster)

fim
MP [0..Alturabloco][0] = 0
se (jcluster > 0) então

MP [0..Alturabloco][0] = RecebaDe (icluster, jcluster − 1)

fim
lcs = computaLCS (MP,SeqA, SeqB , Largurabloco, Alturabloco)

se (icluster < Alturacluster) então
EnviaPara (MP [Alturabloco][0..Largurabloco], icluster − 1, jcluster)

fim
se (jcluster < Larguracluster) então

EnviaPara (MP [0..Alturabloco][Largurabloco], icluster, jcluster − 1)

fim
Libera (MP )

se (jcluster == Larguracluster − 1) e (icluster == Alturacluster − 1) então
Imprime (lcs)

fim
fim

O Algoritmo 1 descreve a execução realizada por cada processo MPI para o pro-
cessamento paralelo do LCS. A entrada de cada processo é composta pelos nomes dos
arquivos com as sequências e seus tamanhos, a altura e largura do cluster e o seu iden-
tificador único no MPI (rank). O processo calcula suas coordenadas dentro do cluster,
com base no seu rank e nas dimensões do cluster e faz a divisão da matriz de pontuação
(MP ), com base no tamanho das sequências e nas dimensões do cluster. Por simpli-
cidade, no algoritmo apresentado, foi considerado que os tamanhos das sequências são
divisı́veis pelas dimensões do cluster. Na implementação real, se há resto nessa divisão, o
bloco dos processos na última linha e última coluna do cluster realizam o trabalho extra.
O processo, então, lê nos arquivos a porção das sequências pelas quais é responsável e
aloca a matriz de pontuação.

Antes de iniciar a computação, cada processo precisa receber de seus vizinhos
superior e esquerdo, respectivamente, a última linha e última coluna de suas matrizes de
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pontuação. Elas são armazenadas, respectivamente, na primeira linha e primeira coluna
da matriz de pontuação do próprio processo. É importante lembrar que nem todos os nós
do cluster possuem as duas dependências. O nó [0, 0] não depende de nenhum vizinho
para iniciar sua computação. Já os nós da primeira linha e primeira coluna não dependem
de seus vizinhos superior e esquerdo, respectivamente. Nesses casos, o recebimento de
mensagem é substituı́do por uma inicialização (com zeros) da primeira linha e/ou coluna
da matriz de pontuação.

Após o recebimento das dependências, o processo computa a LCS para a sua ma-
triz de pontuação, como descrito na Seção 2 e, então, envia a última coluna da matriz para
o seu vizinho da direita e a última linha para o vizinho de baixo, se houver.

3.2. Soluções Hı́bridas - MPI com Memória Compartilhada
Para explorar o paralelismo, dentro de uma máquina multicore, é mais adequado adotar
o paradigma de memória compartilhada com execução multithread. Nessa abordagem
é criado apenas um processo por nó, e a porção da matriz de pontuação do processo
é subdividida em blocos a serem computados pelas threads instanciadas pela solução.
Dessa forma, são evitados os envios de mensagens de linhas e colunas em um mesmo
nó, pois cada thread pode acessar diretamente essa informação na matriz de pontuação
compartilhada. Como visto na Seção 3.1, o MPI é usado para a comunicação entre nós
em todas a versões hı́bridas apresentadas neste trabalho. Para a paralelização da execução
dentro de um nó são usadas três alternativas: TBB, Pthreads e OpenMP.

3.2.1. MPI com TBB

Para a versão hı́brida com TBB foi usado o conceito de flow-
graph [TBB FlowGraph 2014], que permite descrever a aplicação como um grafo
de fluxo de dados, onde os nós são as operações e as arestas representam as dependências
entre elas. O código deve indicar a criação dos nós e arestas, associando a cada nó a
tarefa a ser realizada. O grafo é gerado em tempo de execução conforme a descrição feita
pelo usuário. Nós sem dependência devem receber uma mensagem de inicialização para
disparar a execução no grafo.

A matriz de pontuação de um nó do cluster é dividada em blocos, com tamanho
escolhido pelo usuário por passagem de parâmetro de linha de comando. Cada bloco é
computado por uma tarefa do grafo de fluxo de dados. O TBB cria um número pequeno
de threads trabalhadoras (no caso deste trabalho, igual ao número de cores) e possui
um mecanismo de escalonamento com roubo de tarefas para balancear a execução das
tarefas nas threads trabalhadoras. Assim, nessa implementação foi necessário descrever
o mesmo padrão de dependências da versão MPI puro para execução em paralelo dentro
de um nó do cluster.

3.2.2. MPI com Pthreads

Para a versão Pthreads foi adotada uma abordagem semelhante a do TBB, mas de forma
manual. A biblioteca Pthreads é de baixo nı́vel, contendo apenas um conjunto de funções
para criação, sincronização e gerência de threads. Assim como no TBB, a porção da
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matriz de pontuação alocada a um nó do cluster foi dividida em blocos. Entretanto, como
em Pthreads não há um mecanismo de escalonamento de tarefas, é criada uma thread em
cada bloco.

Para implementar a sincronização fina orientada por dependências de dados, como
no TBB e MPI, foi criada uma matriz de semáforos de contagem, onde cada semáforo é
responsável por permitir a execução de uma thread. O semáforo do bloco [0, 0] é iniciado
com 2, os semáforos dos blocos [0, 1..n − 1] e [1..n − 1, 0] são iniciados com 1 e os
semáforos dos blocos [1..n − 1, 1..n − 1] são iniciados com 0. O valor do semáforo
de cada bloco indica quantas liberações de execução a thread que computa cada bloco
recebeu, sendo que cada thread necessita de 2 liberações, uma do vizinho de cima e outra
do vizinho da esquerda, quando houver.

A dinâmica de execução é simples: cada thread de coordenada (i, j) realiza
duas operações wait(semaforo[i,j]), para aguardar as duas liberações no seu
semáforo. Quando as liberações forem feitas pelos vizinhos, a thread computa e sinaliza
seus vizinhos de baixo e da direita, com as operações signal(semaforo[i+1,j])
e signal(semaforo[i,j+1]), respectivamente. Note, portanto, que a inicialização
com 2 no semáforo do bloco [0, 0] permite que a thread correspondente execute sem
receber liberações; que a inicialização com 1 nos semáforos dos blocos [0, 1..n − 1] e
[1..n− 1, 0] permite que as threads correspondentes executem com apenas uma liberação
e que as demais threads só executem após duas liberações.

3.2.3. MPI com OpenMP

O OpenMP oferece diretivas simples de paralelização, especialmente para aplicações
que seguem o modelo fork-join. Embora seja possı́vel adotar a mesma abordagem de
paralelização da solução Pthreads no OpenMP, ela eliminaria o sentido de usar essa bi-
blioteca. Desta forma, a solução OpenMP adota um padrão wavefront por blocos na
paralelização. A matriz de pontuação do nó é dividida em blocos e a matriz de blocos
é percorrida com dois laços aninhados: o laço externo percorre as diagonais da matriz
de blocos e o interno percorre os elementos de uma diagonal. O laço interno é parale-
lizado usando a diretiva parallel for do OpenMP. Os elementos de um bloco são
percorridos de forma tradicional.

A abordagem OpenMP, embora seja de fácil entendimento, adiciona uma
sincronização global (barreira) ao final da computação de cada diagonal, o que pode ser
um fator limitante na escalabilidade, conforme observado em [Alves et al. 2013].

4. Análise Experimental

Esta seção apresenta uma série de experimentos para avaliar o algoritmo proposto, usando
diferentes modelos de programação, nas máquinas multicore. O objetivo dos experimen-
tos é avaliar o algoritmo LCS baseado na técnica de wavefront explorando ao máximo o
paralelismo dentro dos nós e também entre os nós. Além disso, o experimento mostra a
viabilidade de executar a comparação de cadeias cada vez maiores a medida que o número
de nós aumenta.

Todos os experimentos foram realizados em um cluster de 40 nós, onde cada
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nó é uma máquina com processador Intel R©core i5-3330 CPU (3.00GHz) com 8GB de
memória DDR3-1333MHz, interconectados por uma rede ethernet de 100Mbs. Um dos
nós do cluster é também um servidor de arquivos NFS, usado para armazenar os arquivos
executáveis e os arquivos de entrada.

4.1. Comparação de Desempenho

Para avaliar o desempenho do LCS paralelo, cada uma das quatro versões implementadas,
conforme descrito na Seção 3, foi executada para 5 pares de sequências com tamanhos de
40 mil, 80 mil, 150 mil, 200 mil e 230 mil, utilizando, respectivamente, toda a memória
disponı́vel em 1, 4, 16, 32 e 40 nós do Cluster. A versão MPI puro foi executada sempre
com uma quantidade de processos igual a quantidade de nós multiplicada por 4, que é
a quantidade de núcleos de cada nó do cluster. Por sua vez, as outras versões foram
executadas com a quantidade de processos MPI igual ao número de nós e dentro de cada
nó foram criadas 4 threads. Os resultados podem ser observados na Figura 2. Cada
cenário foi executado 10 vezes e a média e desvio padrão calculados. Para sequências
pequenas, como o tempo de execução é muito baixo (para matrizes de 40x40 mil, o tempo
sequencial é de 6,8s), e diminui ainda mais com a paralelização, o desvio padrão chegou
a 12%, em cenários com muitos núcleos. Para as sequências grandes, o desvio ficou entre
0 e 2%.

Figura 2. Desempenho do LCS num cluster. Cada quadro mostra os resultados
para uma solução diferente: MPI puro, MPI+TBB, MPI+OpenMP e MPI+Pthreads.
O eixo x mostra a quantidade de tarefas usadas. Para a versão MPI puro
cada tarefa é um processo, e nas demais versões cada processo cria 4 threads
(processos = tarefas/4). O eixo y mostra o speedup obtido. Cada linha representa
a medição para a LCS entre um par de sequências de um determinado tamanho
(40 mil, 80 mil, 150 mil, 200 mil e 230 mil caracteres).

Como esperado, todas as versões conseguiram executar cadeias maiores a medida
que o número de nós (e consequentemente memória) aumentou. Por exemplo, enquanto
o par de cadeias de tamanho 40 mil pode ser executado em todas as configurações de nós,
a cadeia de 230 mil só pode ser executada utilizando todos os 40 nós do cluster, para
que a matriz coubesse na memória. Isso mostra que é possı́vel executar cadeias cada vez
maiores, desde que existam mais nós disponı́veis. A piora de desempenho apresentada
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para algumas execuções na última parte do gráfico (quando há um aumento de 160 para
640 tarefas) em todas versões, está explicada mais adiante.

A versão MPI puro foi a que obteve o pior desempenho por ser a menos eficiente
no paralelismo interno aos nós. Ao criar 4 processos em cada nó, as comunicações inter-
nas aumentaram a sobrecarga, obtendo o pior speedup. Cabe ressaltar, que para calcular
o speedup foi necessário o tempo sequencial para cada uma das execuções. Porém, como
não foi possı́vel realizar este cálculo para cadeias com mais de 40 mil caracteres pela
limitação da memória de um único nó (apenas 8 GB), foi feita uma interpolação utili-
zando valores reais para cadeias menores e calculada uma previsão do tempo sequencial.

Entre as três versões que otimizam a comunicação e, principalmente, o parale-
lismo interno, MPI+TBB foi a que obteve o pior desempenho, quando consideramos ape-
nas o speedup máximo obtido. Entretanto, sua escalabilidade foi bem superior a versão
MPI+OpenMP, principalmente para as cadeias de tamanhos 40 mil e 80 mil. Repare que
enquanto na versão MPI+TBB o ganho de desempenho foi aproximadamente constante a
medida que a quantidade de nós aumentava, na versão MPI+OpenMP há uma queda de
desempenho a partir da execução com 128 tarefas. O motivo dessa queda é a diminuição
da granularidade das tarefas de cada nó, o que faz com que o custo de comunicação passe
a ter uma sobrecarga maior, anulando o benefı́cio de se executar mais tarefas menores em
uma quantidade maior de nós. Além disso, como cada nó possui apenas quatro núcleos de
processamento, o custo da barreira entre cada diagonal no OpenMP não chegou a ser um
fator limitante no desempenho. Para nós com mais núcleos de processamento, o OpenMP
perde para o TBB, como observado em [Alves et al. 2013].

O melhor desempenho foi obtido pela versão MPI + Pthreads, atingindo um spe-
edup máximo de aproximadamente 14, 6 e, também, conseguindo um crescimento cons-
tante, com o aumento do número de nós.

Diferentemente de todas as outras, as execuções com 640 tarefas (último ponto do
gráfico da Figura 2) cria uma quantidade de processos maior do que a quantidade de cores
totais disponı́veis, que é de 160. O objetivo dessa abordagem é aumentar o paralelismo
interno a cada nó, aumentando a quantidade de tarefas a serem processadas por cada core,
diminuindo a ociosidade. Essa técnica obteve um excelente resultado para as versões
MPI+TBB e MPI+Pthreads para cadeias grandes. Entretanto, tanto para a versão MPI
puro como também para a versão MPI+OpenMP, os resultados foram sempre piores do
que a execução com um processo para cada core, em virtude do aumento do custo de
comunicação causado pela maior quantidade de processos e a granularidade mais fina das
tarefas.

4.2. Previsão do Tempo de Execução com a Versão MPI Puro

Observando o padrão de comunicação do LCS e dado que as tarefas são balancea-
das, é possı́vel calcular uma previsão do tempo de execução paralelo com a versão
MPI puro através do tamanho do maior caminho no grafo do bloco [0, 0] ao bloco
[n − 1, n − 1]. Neste caso, todos os caminhos possuem o mesmo tamanho de C =
Larguracluster+Alturacluster−1. Apenas com a medição do tempo Tbloco para computar
um bloco (executado previamente na versão sequencial), onde o bloco é o pedaço da ma-
triz atribuido a cada processo, é possı́vel prever o tempo total de execução da versão MPI
puro (Ttotal), com base em C e Tbloco com a fórmula: Ttotal = Tbloco × C. Nesta previsão,
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não estão considerados os custos de troca de mensagem, de maneira que este tempo pode
ser considerado como um limite inferior do tempo de execução. O objetivo desta análise é
avaliar a eficiência dos algoritmos implementados, comparando com o potencial máximo
de paralelismo da estratégia utilizada (wavefront).

Vale lembrar, que essa estimativa é válida quando existe garantia de processadores
disponı́veis no cluster para executar cada processo, tão logo eles recebam a liberação de
seus vizinhos. Nas versões hı́bridas, a fórmula se mantém, bastando usar como Tbloco o
tempo de computação de um nó de forma paralela com memória compartilhada. O tempo
de execução dentro de um bloco usando memória compartilhada não é trivial de estimar,
pois o número de subblocos, em geral, é muito maior que o número de núcleos, podendo
gerar espera na execução. Caso houvesse sempre a garantia de disponibilidade de núcleos,
a mesma fómula poderia ser usada, pois a versão TBB e a versão Pthreads usam o mesmo
grafo e na versão OpenMP, o número de diagonais é igual ao tamanho do caminho C, e
cada diagonal é computada em paralelo.

Figura 3. Avaliação da precisão da previsão de tempo de execução pelo cálculo
do caminho crı́tico com bloco de tamanho fixo (15k x 15k), a medida que o
número de cores aumenta.

Figura 4. Avaliação da precisão da previsão de tempo de execução pelo cálculo
do caminho crı́tico com sequências de tamanho fixo (30k) e aumentando o
número de cores.
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A previsão em questão não considera os custos de criação e gerência de proces-
sos e nem o custo de troca de mensagens. As figuras 3 e 4 comprovam a precisão da
fórmula com dois experimentos: (i) no primeiro (resultados na Figura 3) é fixado o tama-
nho de bloco (15k x 15k) e é aumentado o tamanho das sequências de forma quadrática
para ocupar mais núcleos de processamento; (ii) no segundo (resultados na Figura 4) é
fixado o tamanho das sequências (30k x 30k) e diminuido o tamanho dos blocos de forma
quadrática para ocupar mais núcleos de processamento. As figuras mostram os tempos
real e previsto para cada cenário. Em ambos os casos é possı́vel ver que a medida em
que são utilizados mais núcleos, o tempo real se afasta do tempo previsto. O aumento do
tempo é justamente o custo da solução paralela (troca de mensagens, criação e gerencia
de processos, entre outros).

É possı́vel observar, que as soluções propostas se aproximam do tempo previsto, o
que sugere que o paralelismo máximo possı́vel está sendo explorado. No caso da Figura 4,
há uma perda brusca de desempenho à partir da execução com 49 núcleos (7x7). Isso
ocorre pois, neste experimento, a matriz possui um tamanho fixo e é particionada em
blocos cada vez menores. Assim, a perda de desempenho aumenta muito em função da
granularidade muito fina dos processos junto com o aumento da comunicação. Assumindo
que um dos objetivos do trabalho é mostrar a viabilidade de se executar cadeias grandes é
esperado que a granularidade dos processos seja grossa.

5. Trabalhos Relacionados
Os algoritmos para encontrar uma subsequência comum máxima podem ser classifica-
dos como exatos ou heurı́sticos. Os algoritmos de alinhamento de sequência exatos usam
programação dinâmica, onde um problema é resolvido utilizando soluções de subproble-
mas [Dasgupta et al. 2006]. Isto ocorre através do processo de preenchimento de uma
matriz contendo todos os possı́veis alinhamentos entre duas ou mais sequências, o que
garante a solução ótima. Por sua vez, algoritmos heurı́sticos utilizam técnicas para evitar
o uso excessivo de processamento e memória, mas não garantem a solução ótima.

Entre os algoritmos exatos existem dois principais. O primeiro é conhecido
como Needleman-Wunsch [Needleman and Wunsch 1970], desenvolvido na década de
70, que foi o primeiro algoritmo de alinhamento global criado. O segundo, conhecido
como Smith-Waterman [Smith and Waterman 1981], desenvolvido na década de 80, é
uma variação do algoritmo NW (Needleman-Wunsch) utilizado para alinhamento local.

Chen, Yu e Len (2006), em seu artigo, implementaram o algoritmo de Needleman-
Wunsch utilizando a técnica de paralelismo wavefront para clusters utilizando MPI. A
estratégia adotada para paralelização foi subdividir a matriz de comparações em colunas
de blocos, onde cada processador é responsável por computar uma linha de blocos. Apli-
cando esta técnica de paralelismo, afirmaram que a complexidade de tempo do algoritmo
foi reduzida para O(n) quando utilizados n processadores. Porém, um grave problema
deste algoritmo é juntar todos os blocos de uma mesma linha em um único processador,
o que pode extrapolar a memória do processador, principalmente para matrizes grandes.

Existem muitos outros trabalhos no campo da Bioinformática em
relação à paralelização de algoritmos de alinhamento de sequências. Nes-
tas implementações diversas estratégias e arquiteturas computacionais são
utilizadas, mas em grande maioria, o método de preenchimento da ma-
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triz de comparações que oferece maior vantagem em uma paralelização é
o wavefront [Yap et al. 1998, Alves et al. 2003, Batista and Magalhaes 2006,
Cehn and Schmidt 2003, Chen et al. 2006, Martins et al. 2001, Seguel and Torres 2011,
Naveed et al. 2005, Steinfadt et al. 2006, Rajko and Aluru 2004].

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Nesse artigo foi avaliado o desempenho do algoritmo paralelo LCS baseado na técnica
de wavefront, num cluster multicore com 40 máquinas. Para isso foram implementadas
quatro versões paralelas usando as bibliotecas OpenMPI, Pthreads, OpenMP e TBB. A
análise de desempenho foi realizada com diferentes cenários, onde foram variados os
tamanhos das sequências de entrada e a quantidade de processadores.

Os resultados obtidos mostraram que é possı́vel executar o algoritmo LCS para ca-
deias grandes distribuindo a quantidade de memória necessária para encontrar a solução.
O melhor desempenho foi obtido com a versão MPI+Pthreads para uma cadeia de 230
mil caracteres, onde o speedup máximo foi de aproximadamente 14,6 e com crescimento
constante. A versão com speedup mais baixo foi a implementada com MPI puro, que não
aproveita o compartilhamento interno aos cores.

Nos experimentos realizados, os nós ficam ociosos a maior parte do tempo, pois
cada nó só computa um bloco da matriz (ou 4 blocos, na versão MPI puro). Na teoria,
essa ociosidade pode ser eliminada com matrizes com mais blocos, de forma que cada
nó trabalhe múltiplas vezes. Em uma matriz de 40x1000 blocos executada em um clus-
ter de 40 nós, por exemplo, cada nó i (0 ≤ i < 1000) trabalharia 1000 − i vezes. O
problema é que os custos de troca de mensagem para matrizes com muitos blocos tornam
essa prática proibitiva no cluster usado no experimento. A rede de baixa velocidade e falta
de um sistema de arquivos distribuı́do são possı́veis causas desse problema. Além disso,
para uma avaliação mais profunda da abordagem hı́brida (TBB, Pthreads ou OpenMP) é
necessário realizar experimentos em um cluster com nós que possuam uma maior quan-
tidade de núcleos de processamento. Investigar estes fatores e avaliar as soluções com
outras configurações de matrizes é objeto de trabalhos futuros.
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Caixa Postal 711 – 85.819-110 – Cascavel-PR

2Departamento de Informática
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Abstract. Several mechanisms to provide elasticity are offered by public cloud
providers and in academic works, however, we argue that these solutions present
limitations in providing elasticity for specific applications models. In this paper
we propose an approach for exploring elasticity, in which the control is embed-
ded within application code and the actions are performed by application itself,
based in its runtime requirements or internal events. The experimental evalua-
tion shows that programming level elasticity enables adding new functionalities
to applications, without the restrictions presented by traditional mechanisms.

Resumo. Diversos mecanismos para a exploração da elasticidade em nu-
vens computacionais tem sido propostos, no entanto, estes ainda apresen-
tam uma série de limitações ao fornecer suporte a algumas classes de
aplicações. Neste trabalho, propõe-se uma abordagem para o desenvolvimento
de aplicações elásticas, na qual o controle da elasticidade é feito em nı́vel de
programação, permitindo que as ações de elasticidade sejam realizadas pela
própria aplicação. A avaliação experimental comprova que o controle de elas-
ticidade em nı́vel de programação permite que novas funcionalidades sejam
acrescidas a aplicações de diversos modelos, sem apresentar as restrições dos
mecanismos de elasticidade atuais.

1. Introdução
Nos últimos anos, a computação em nuvem tem atraı́do a atenção da indústria e do mundo
acadêmico, tornando-se cada vez mais comum encontrar na literatura casos de adoção da
nuvem por parte das empresas e instituições de pesquisa. Um dos principais motivos
é a possibilidade de aquisição de recursos de uma forma dinâmica e elástica. De fato,
a elasticidade é um grande diferencial e é atualmente vista como indispensável para o
modelo de computação em nuvem [Owens 2010].

A elasticidade pode ser definida como a capacidade de um sistema de adicio-
nar ou remover dinamicamente recursos computacionais utilizados por uma determinada
aplicação ou usuário de acordo com a demanda [Herbst et al. 2013]. Os recursos podem
incluir desde CPUs virtuais, memória, e armazenamento, até máquinas virtuais (MVs)
completas. O conceito de elasticidade também pode ser estendido para aplicações. Uma
aplicação elástica é aquela capaz de se adaptar às alterações na quantidade de recursos
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ou de solicitar/liberar recursos de acordo com a sua necessidade. Para que se possa tirar
proveito da elasticidade, é necessário que tanto a arquitetura quanto a aplicação sejam
capazes de suportá-la de alguma forma.

De acordo com o estado-da-arte do assunto [Galante e Bona 2012, Righi 2013],
a elasticidade oferecida pelos mecanismos atuais baseia-se na variação do número de
máquinas virtuais empregadas pelos componentes da aplicação e no uso de balanceadores
de carga para dividir a carga de trabalho entre os diversos servidores virtualizados. O
controle da elasticidade é realizado por meio de um conjunto de regras e condições para
decidir sobre a adição ou remoção de recursos. Essa regras baseiam-se em informações
provenientes de um sistema de monitoramento que coleta dados sobre a carga de trabalho
gerada externamente (número de clientes, conexões, etc.) e sobre a utilização de recursos
das máquinas virtuais [Vaquero et al. 2011]. Exemplos destes mecanismos são os forne-
cidos pelos provedores de nuvem pública Amazon WS, GoGrid e Rackspace.

Esses mecanismos têm sido usados com sucesso em aplicações cliente-servidor
(servidores web, e-mail e banco de dados, por exemplo) com o intuito de evi-
tar as questões relacionadas ao provisionamento excessivo ou insuficiente de recur-
sos [Chieu et al. 2009], no entanto, ainda apresentam uma série de limitações para for-
necer elasticidade para aplicações que não são construı́das de acordo com o modelo su-
portado.

Para estas aplicações, a simples adição de máquinas virtuais e o uso de balance-
adores de carga são inefetivos, uma vez que tais aplicações não são aptas a detectar e
utilizar recursos adicionais, já que não foram construı́das com estas caracterı́sticas. Em
muitas aplicações as cargas de trabalho são definidas por arquivos de entrada e parâmetros
de configuração em vez de requisições externas. Isso torna difı́cil estimar se recursos
devem ou não ser alocados, considerando que não há informações de cargas externas.
Além disso, deve-se considerar que os sistemas de monitoramento não conseguem coletar
informações sobre os eventos gerados internamente pela aplicação, e dessa forma, não se
pode estimar de modo acurado se novos recursos são realmente necessários.

Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo propor uma abordagem
alternativa para a exploração de elasticidade para aplicações que não se adequam aos
mecanismos de elasticidade atuais. Nesta abordagem, o controle da elasticidade é definido
em nı́vel de programação, o que significa que toda lógica de controle é incorporada ao
código-fonte da aplicação. Com isso, torna-se possı́vel desenvolver aplicações elásticas
capazes de gerenciar de modo adequado a alocação de seus próprios recursos, uma vez
que o controle da elasticidade faz parte de sua lógica e que os elementos internos da
aplicação passam a ser considerados.

A exploração da elasticidade em nı́vel de programação é validada por um conjunto
de experimentos, nos quais a abordagem proposta é utilizada com sucesso na alocação
dinâmica de processadores virtuais (VCPUs) para uma aplicação de transferência de calor,
na adição de nodos em uma aplicação de montagem de genomas mestre-escravo, e na
alocação dinâmica de memória em uma aplicação sintética.

O restante do trabalho é organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta uma
visão geral da exploração da elasticidade em nuvens computacionais. A Seção 3 apresenta
a abordagem proposta neste trabalho, na qual a exploração da elasticidade ocorre em nı́vel
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de programação. Na Seção 4 realiza-se a avaliação experimental. Por fim, a Seção 5
conclui este trabalho.

2. Elasticidade em Nuvens: Visão Geral

A elasticidade é uma das principais caracterı́sticas da computação em nuvem. Esta carac-
terı́stica consiste na capacidade de adicionar ou remover recursos, sem interrupções e em
tempo de execução, de acordo com uma demanda especı́fica. A capacidade de elastica-
mente expandir e contrair a base de recursos é interessante tanto para o provedor quanto
para o usuário final da nuvem.

Do ponto de vista do provedor, a elasticidade garante um melhor uso dos re-
cursos de computação, fornecendo economia de escala e permitindo que mais usuários
possam ser atendidos simultaneamente, uma vez que os recursos liberados por um
usuário podem instantaneamente ser alocados por outro. Da perspectiva do usuário, a
elasticidade tem sido utilizada para diversos fins, tais como manutenção da qualidade
de serviço [Roy et al. 2011], complementação de recursos locais [Marshall et al. 2010,
Calheiros et al. 2011], redução de custos [Sharma et al. 2011], economia de energia
elétrica [Shen et al. 2011], entre outros.

Dependendo da forma como a nuvem implementa o provisionamento de recursos,
pode-se classificar a sua elasticidade em horizontal ou vertical [Vaquero et al. 2011]. Uma
nuvem com elasticidade horizontal possibilita apenas a adição ou a remoção dinâmica
de MVs da plataforma de computação alocada pelo usuário. Por sua vez, a elasticidade
vertical é caracterizada pela possibilidade de se alterar a capacidade de MVs em execução.
Tipicamente, a elasticidade vertical é implementada através da adição ou remoção de
CPUs e memória, mas também pode ser utilizada no contexto de redes e armazenamento.

Em trabalho prévio [Galante e Bona 2012], diversos mecanismos de elasticidade
foram descritos e classificados. Grande parte dos mecanismos analisados tem como ob-
jetivo escalar aplicações cliente-servidor (servidores web, e-mail, banco de dados, strea-
ming) com o intuito de evitar as questões relacionadas com o provisionamento excessivo
ou insuficiente de recursos. Em geral, estes mecanismos exploram apenas elasticidade
horizontal em conjunto com técnicas de balanceamento de carga.

Em contrapartida, alguns trabalhos acadêmicos têm desenvolvido soluções
que permitem o desenvolvimento de aplicações elásticas para outros modelos de
aplicações. É possı́vel encontrar trabalhos com foco em workflows [Byun et al. 2011],
MapReduce [Chohan et al. 2010, Iordache et al. 2012], MPI (Message Passing Inter-
face) [Raveendran et al. 2011] e aplicações mestre-escravo [Rajan et al. 2011].

Em sı́ntese, ao se analisar o estado-da-arte, é possı́vel notar que as soluções ainda
são voltadas a algum modelo de programação especı́fico e não permitem uma ampla
exploração da elasticidade oferecida pelo modelo de computação em nuvem. Para que
isso seja possı́vel, é necessário fornecer uma solução de elasticidade que (1) permita que
as caracterı́sticas de cada aplicação sejam levadas em conta, que (2) ofereça suporte para
que as aplicações possam solicitar, detectar e usar recursos elásticos, e que (3) forneça
mecanismos para a exploração da elasticidade tanto vertical, quanto horizontal. Neste
sentido, propõe-se na próxima seção uma abordagem para a exploração da elasticidade de
modo amplo e independente do modelo de aplicação.
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3. Elasticidade em Nı́vel de Programação

Nesta seção, propõe-se uma abordagem para a exploração da elasticidade, na qual o con-
trole da elasticidade é feito em nı́vel de programação, ou seja, o controlador de elastici-
dade é incorporado ao código-fonte, permitindo que as ações de alocação e desalocação
de recursos partam da própria aplicação, sem a necessidade de mecanismos externos ou
de interação com o usuário.

Conforme ilustrado na Figura 1, ao se mover o controlador da elasticidade para
dentro da aplicação, este passa a ter acesso a todas as informações internas, enquanto que
os mecanismos baseados em monitoramento coletam apenas informações sobre as cargas
de trabalho e sobre o estado da máquina virtual.

MV

Aplicação

Figura 1. a) Controle externo. b) Controle incorporado na aplicação.

A possibilidade de considerar a alocação de recursos como parte da lógica do pro-
grama dá origem a um novo paradigma para o projeto e o desenvolvimento de aplicações.
Neste paradigma, os recursos passam a ser tratados como elementos variáveis de um pro-
grama, podendo ser instanciados e modificados ao longo da execução. Isso permite que
o programador desenvolva e integre à aplicação controladores de elasticidade que consi-
deram as caracterı́sticas particulares das aplicações, tais como modelo de programação,
eventos internos, dados de entrada e seus parâmetros de configuração.

Como consequência, funcionalidades inéditas, não previstas nos mecanismos de
elasticidade atuais, podem ser agregadas às aplicações. Pode-se desenvolver aplicações
dinâmicas e flexı́veis que adaptam o seu próprio ambiente de execução de acordo com sua
estrutura lógica e demandas, de modo a aprimorar seu desempenho, melhorar o uso dos
recursos, reduzir o custo de execução, ou ainda, tirar vantagem de recursos ociosos ou de
baixo custo.

Considerando que, na abordagem proposta, a coleta de informações e as ações
de elasticidade fazem parte da implementação da aplicação, devem ser oferecidos me-
canismos apropriados para tais tarefas. Neste trabalho, propõe-se o uso de primitivas
de elasticidade, que correspondem a um conjunto de funções básicas que permitem a
comunicação com a infraestrutura de nuvem subjacente para a solicitação ou liberação de
recursos, bem como coletar informações do ambiente virtual.

O conjunto de primitivas deve ser abrangente o suficiente para permitir a ampla
exploração da elasticidade. Isso significa que devem ser oferecidas primitivas para o em-
prego de elasticidade horizontal, permitindo a alocação e desalocação de máquinas virtu-
ais completas, bem como para o uso de elasticidade vertical, permitindo a reconfiguração
das máquinas pela adição ou remoção dos componentes que as compõem, tais como
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VCPUs, memória e disco. Deve-se contemplar também primitivas para a coleta de
informações do ambiente virtual e da infraestrutura da nuvem. Tais informações são
indispensáveis para a elaboração dos controladores de elasticidade, uma vez que é por
meio destas que determina-se a necessidade de novos recursos e se há disponibilidade
para alocação.

Revisitando as limitações apresentadas no final da Seção 2, pode-se afirmar que
todas elas são superadas na abordagem proposta. Ao mover o controlador de elasticidade
para dentro do código-fonte da aplicação pode-se construir controladores que levam em
consideração as demandas e os eventos gerados internamente nas aplicações, eliminando
a limitação (1). A limitação (2) é superada uma vez que as aplicações não são só capazes
de usar recursos adicionais, mas também ganham a capacidade de solicitar ou liberar seus
próprios recursos. Por fim, a limitação (3) é abolida ao se considerar que as primitivas
devem oferecer a possibilidade de explorar a elasticidade tanto horizontal quanto vertical.

3.1. Cloudine

Para oferecer suporte para a construção e a execução de aplicações elásticas utilizando a
abordagem proposta, desenvolveu-se o framework Cloudine. O framework compreende
dois componentes principais: o Ambiente de Execução (runtime environment) e a API de
Elasticidade. O Ambiente de Execução é o componente que gerencia o provisionamento
dinâmico de recursos e realiza toda a interação entre as aplicações elásticas (via API) e in-
fraestrutura de nuvem. É por meio deste componente que as solicitações são processadas
e repassadas à nuvem subjacente.

Por sua vez, a API de Elasticidade fornece um conjunto de primitivas que per-
mitem a construção de aplicações elásticas. As primitivas implementam a comunicação
entre a aplicação e o Ambiente de Execução, que é utilizado para a realização da alocação
ou liberação de recursos. Até o presente momento, a API implementada suporta a lin-
guagem C/C++ e oferece 12 primitivas para a alocação elástica de VCPUs, memória, e
máquinas virtuais completas, bem como para coleta de informações sobre o ambiente
virtual e sobre a infraestrutura da nuvem. As primitivas são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Primitivas implementadas pela API de Elasticidade
Função Descrição

int clne add vcpu(int N)
Adiciona N VCPUs para a MV na qual a aplicação está sendo executada. Retorna 1 em caso
de sucesso, 0 caso contrário.

int clne rem vcpu(int N)
Remove N VCPUs da MV na qual a aplicação está sendo executada. Retorna 1 em caso de
sucesso, 0 caso contrário.

int clne add node(int N)
Adiciona N nodos ao ambiente virtual (cluster). Retorna 1 em caso de sucesso, 0 caso
contrário. Esta função também cria (ou atualiza) um arquivo contendo os nomes e endereços
de IP dos nodos que compõem o cluster.

int clne rem node(int N)
Remove o nodo atual do ambiente virtual (cluster). Retorna 1 em caso de sucesso, 0 caso
contrário.

int clne add memory(long N)
Adiciona N Megabytes de memória para a MV na qual a aplicação está sendo executada.
Retorna 1 em caso de sucesso, 0 caso contrário.

int clne rem memory(long N)
Remove N Megabytes de memória da MV na qual a aplicação está sendo executada. Retorna
1 em caso de sucesso, 0 caso contrário.

int clne get freemem()
Retorna a quantidade de memória livre da máquina fı́sica que hospeda a MV na qual a
aplicação está sendo executada.

int clne get maxmem() Retorna a quantidade total de memória da máquina fı́sica que hospeda a MV.
int clne get mem() Retorna a quantidade de memória livre da MV na qual a aplicação está sendo executada.
int clne get freecpu() Retorna a quantidade de CPUs livres na máquina fı́sica que hospeda a MV.
int clne get maxcpu() Retorna a quantidade total de CPUs da máquina fı́sica que hospeda a MV.
int clne get vcpus() Retorna a quantidade de CPUs da MV na qual a aplicação está sendo executada.
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No Cloudine, uma aplicação elástica é construı́da a partir da inserção de primitivas
de elasticidade, que quando executadas comunicam-se com Ambiente de Execução para
enviar uma requisição. Esta requisição é então convertida pelo Ambiente de Execução
em um conjunto de comandos para a nuvem. A Figura 2 ilustra o uso das primitivas na
alocação dinâmica de recursos. Neste exemplo, solicita-se a adição de 2 VCPUs, que em
seguida são alocadas à máquina virtual em que a aplicação está sendo executada.

Aplicação

mensagem

#include <cloudine.h>

int main()

{

    int ret;

    ...

    /*Elast. API Call*/

    ret=clne_add_vcpu(2);   

    ...

}

Ambiente de Execução

adição de recursos virtuais

+
requisição

converte_msg_req( ) 

Figura 2. Exemplo de funcionamento das primitivas de elasticidade.

4. Avaliação Experimental

Nesta seção apresenta-se um conjunto de experimentos nos quais emprega-se o controle
de elasticidade em nı́vel de programação para o desenvolvimento de aplicações elásticas.

Inicialmente, na Seção 4.1, descreve-se o ambiente computacional utilizado. Nas
seções subsequentes, apresentam-se um alguns experimentos para a validação do fra-
mework, onde utiliza-se duas aplicações distintas e demonstrando a viabilidade da abor-
dagem proposta.

4.1. Ambiente Computacional

Os experimentos foram executados em uma nuvem privada OpenNebula versão 3.4 com
suporte a virtualização Xen. A plataforma OpenNebula originalmente não suporta elas-
ticidade vertical, e dessa forma foi necessário alterá-la para incluir essa funcionalidade,
incluindo novas funções à interface e modificações no banco de dados. O uso de Open-
Nebula e Xen permite utilizar todas as funcionalidades oferecidas na implementação do
Cloudine, tornando possı́vel a exploração de elasticidade vertical e horizontal.

O hardware utilizado é composto por um servidor equipado com três processado-
res AMD Opteron 6136, com 8 cores de 2.40 GHz, 98 GB RAM e 2 TB de armazena-
mento. Foram utilizados 4 cores e 10 GB RAM para o domı́nio Xen dom0 e o restante
dos núcleos e da memória foram disponibilizados para o uso nas máquinas virtuais. O
sistema operacional utilizado em todas as máquinas, fı́sica e virtuais, é o Ubuntu Server
12.04 com kernel 3.2.0-29.

4.2. Transferência de calor multithread

Um problema clássico de aplicação de métodos numéricos em fenômenos fı́sicos é a
transferência de calor em uma placa plana homogênea. Considerando que todos os pon-
tos internos da placa estejam a uma temperatura inicial diferente das temperaturas das
bordas, o problema consiste em determinar a temperatura em qualquer ponto interno da
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placa em um dado instante de tempo [Lienhard e Lienhard 2008]. A solução implemen-
tada consiste na montagem de um sistema de equações e sua resolução (via Gradiente
Conjugado) para cada passo de tempo de simulação. Ambas as etapas são paralelizadas
usando OpenMP.

Com esta aplicação, realizou-se um experimento no qual empregam-se as primiti-
vas de elasticidade para permitir que recursos ociosos na nuvem (CPUs) sejam utilizados
para a redução do tempo de execução. Foi necessário modificar o código OpenMP ori-
ginal com primitivas de elasticidade, conforme apresentado na Figura 3. A aplicação
possui um laço iterativo que determina a evolução temporal da simulação. No inı́cio deste
laço, uma primitiva foi inserida no código-fonte para verificar se existem CPUs ociosas na
máquina fı́sica. Caso CPUs estejam disponı́veis, elas são alocadas para a MV. O número
de threads OpenMP ativas foi definido como o mesmo número de VCPUs da MV. Além
disso, foi desenvolvido uma aplicação auxiliar, cujo o objetivo é simplesmente liberar V
VCPUs alocadas para a MV onde é executada a cada T segundos.

transferência_calor()

     ...

     para cada iteração: 

          CPUs_livres=clne_get_freecpu()

            

          se CPUs_livres>0    

             clne_add_vcpu(CPUs_livres)

             threads=threads+CPUs_livres

          calcula_calor_OpenMP(threads)

Figura 3. Versão elástica da aplicação de transferência de calor OpenMP.

A Figura 4 apresenta os resultados da alocação elástica de recursos. Foram execu-
tadas 100 iterações da aplicação de transferência de calor em um domı́nio quadrado com
8.192×8.192 células. No inı́cio do teste, foram atribuı́das duas VCPUs para a MV da
aplicação OpenMP e 18 VCPUs para a aplicação auxiliar. Na Figura 4, é possı́vel observar
o resultado de duas execuções usando recursos elásticos. Na primeira, uma VCPU é libe-
rada pela aplicação auxiliar a cada 120 segundos que é alocada pela aplicação OpenMP,
que termina a sua execução com 11 VCPUs. A aplicação apresenta um tempo de execução
de aproximadamente 1.205 segundos, sendo 5,3 mais rápida do que a execução utilizando
apenas uma VCPU (3.220 segundos).
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Figura 4. Alocação elástica de recursos ociosos.
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Na segunda execução, 17 VCPUs são liberadas pela aplicação auxiliar após 120
segundos. Algum tempo depois, todos esses recursos são alocados pela aplicação elástica,
que passa a executar usando 19 VCPUs. Neste caso, o tempo de execução foi de 640,27
segundos, apresentando speedup de 10 vezes. Em ambos os casos, a sobrecarga gerada
pelas primitivas de elasticidade foi de aproximadamente 4% do tempo total de execução.

Note que a versão não-elástica da aplicação OpenMP no mesmo cenário (com
apenas 2 VCPUs disponı́veis em sua inicialização) apresenta tempo médio de execução
de 3.220 segundos, sendo 2,67 e 5,02 vezes mais lento do que a aplicação elástica nos
dois casos apresentados. É importante observar que a versão não-elástica usando 19 th-
reads apresenta tempo de execução de 429 segundos. No entanto, se considerarmos o
tempo de espera para adquirir todos as 19 VCPUs necessárias para executar a aplicação,
o tempo total (tempo de espera somado ao tempo de execução) seria de 2.469 segundos,
considerando a liberação de uma VCPU cada 120 segundos, e 669 segundos se todos os
recursos se tornassem disponı́veis após 120 segundos.

Analisando ambos os cenários, é possı́vel ver as vantagens de se empregar a elas-
ticidade para explorar o uso de recursos ociosos. A exploração da elasticidade só foi
possı́vel por que a aplicação foi instrumentada adequadamente para solicitar e utilizar re-
cursos adicionais. Solução similar não pode ser alcançada com os mecanismos atuais de
elasticidade.

4.3. Scalable Assembler at Notre Dame - SAND

Para demonstrar o uso da elasticidade horizontal, o Cloudine foi empregado em conjunto
com o framework Work Queue [Rajan et al. 2011] na adaptação de uma aplicação de
montagem de genomas - SAND.

O SAND é um conjunto de módulos para a montagem do genoma construı́dos
para a execução em ambientes de computação distribuı́da, tais como clusters, grades e nu-
vens [Moretti et al. 2012]. A aplicação é composta por duas fases principais: seleção de
candidatos e alinhamento de sequências. A etapa de seleção de candidatos sugere pares de
leituras que podem se sobrepor. Toma-se como entrada um conjunto de sequências e gera-
se um conjunto de pares de candidatos para a fase de alinhamento. A fase de alinhamento
utiliza como entrada o conjunto de sequências e uma lista de pares de sequências candida-
tas criados na etapa anterior, e gera como saı́da um conjunto de registros de sobreposição
indicando quais sequências alinham-se adequadamente. Este conjunto de pares é utilizado
no estágio final do montador de genomas.

Ambas as etapas são implementadas como uma aplicação mestre-escravo usando
o framework Work Queue. Neste framework, o processo mestre é responsável por enviar
um módulo executável (binário) e os arquivos de entrada para os escravos. Os escravos in-
vocam o módulo executável para processar os dados enviados, armazenando os resultados
localmente na máquina onde são executados. Quando a tarefa é concluı́da, os resultados
são enviados ao mestre, que verifica o resultado e o armazena permanentemente.

Em sua especificação original, o mestre deve ser instanciado manualmente em
uma máquina e os trabalhadores podem ser executados em nós de um cluster, grade ou
nuvem, de modo manual ou usando um sistema de lote, como o Condor1.

1http://www.cs.wisc.edu/condor
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Neste experimento, o processo mestre de ambas as etapas foi modificado para alo-
car de modo automático novos escravos usando recursos da nuvem OpenNebula, como
apresentado no pseudo-algoritmo da Figura 5. O processo mestre verifica constantemente
se existem recursos disponı́veis para a criação de novas MVs para executar os escra-
vos. Em caso positivo, uma nova MV é criada e o próprio mestre inicia o trabalhador na
máquina. Quando a tarefa é concluı́da, todas as MVs utilizadas pelos processos escravos
são finalizadas.

mestre_SAND()

     ...

     enquanto(1): 

       se recursos_livres  

          clne_add_node(1)

          //aguarda a inicializacao da MV

       upload_trabalhador_MV

       inicia_trabalhador_MV     

     ...

Figura 5. Alocação de MVs e inicialização de trabalhadores.

A Figura 6 apresenta uma linha do tempo da alocação das máquinas virtuais uti-
lizadas no processamento do genoma do mosquito Anopheles gambiae Mopti2, na qual
os cı́rculos representam a criação das MVs, os quadrados representam a desalocação das
MVs, e as estrelas representam o inı́cio/fim das fases de processamento.

início do
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mestre da
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seleção de

candidatos

0 12.0006.000 9.0003.000

criação da MV

Tempo (s)

* *
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alinhamento

0 12.0006.000 9.0003.000 *

a)

b)
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*
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finalização

do processo
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finalização 
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alinhamento

finalização 

das MVs

Figura 6. SAND: Alocação dinâmica de máquinas virtuais.

No inı́cio da execução (Figura 6 a) ), o processo mestre da fase de seleção de can-
didatos é iniciado e 15 máquinas virtuais são criadas para hospedar processos escravos. A
etapa de seleção é finalizada após 11.800 segundos. Na sequência, a fase de alinhamento
é iniciada (Figura 6 b) ). As 15 MVs anteriormente criadas são também utilizadas nesta
fase e um nova máquina é instanciada após 3.300 segundos. Ao término do processa-
mento, todas as MVs são finalizadas e os recursos são liberados. O speedup alcançado
na fase de alinhamento foi de 12 vezes (se comparado à execução usando um processo
escravo), de acordo com os dados apresentados na interface da aplicação.

2http://www3.nd.edu/˜ccl/software/sand/
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Como os resultados mostram, o uso do framework Cloudine mostrou-se eficaz na
construção dos mecanismos para provisionamento automático de escravos para o SAND.
O mecanismo implementado permite que o usuário inicie a aplicação utilizando o mı́nimo
de recursos, e que esta aloque posteriormente seus próprios recursos sem a necessidade
da interação do usuário ou o uso de escalonadores (como originalmente especificado).

Note que a polı́tica de alocação de recursos adicionais neste experimento foi ba-
seada na disponibilidade de recursos, mas pode ser modificada de acordo com condições
desejadas. Por exemplo, é possı́vel alocar recursos seguindo uma função custo, ou ainda,
de acordo com uma restrição de tempo de resposta (deadline).

4.4. Alocação dinâmica de memória

A capacidade de modificar dinamicamente a memória de uma MV em tempo de execução
representa um recurso importante para aplicações com requisitos dinâmicos de memória.
Este recurso permite manter memória suficiente para alocar os dados da aplicação na
memória residente e, consequentemente, preservar o desempenho da aplicação. Além
disso, a memória não utilizada pode ser liberada quando não for mais demandada pela
aplicação.

Nesta seção, apresenta-se um experimento usando as primitivas de elasticidade
e compara-se seus resultados com os resultados obtidos com o mecanismo de solução
baseada em monitoramento proposto no trabalho de Moltó et al. (2013) . Para tal, utilizou-
se uma aplicação sintética para gerar padrões distintos de uso de memória por meio de
alocações e desalocações de memória.

Os testes foram realizados com dois cenários distintos: (1) carga de trabalho cres-
cente e (2) de carga de trabalho oscilante. No primeiro, a carga de trabalho é aumentada a
cada duas iterações, e no segundo, as demandas por memória alternam entre altas e baixas
a cada duas iterações. Em ambos os testes, foram empregadas duas MVs com 2 VCPUs
e, inicialmente, 2 GB RAM.

Primeiramente, avaliou-se o uso das rotinas de alocação dinâmica de memória
fornecidas pelo Cloudine. A aplicação foi modificada através da substituição das roti-
nas malloc’s e free’s pelas rotinas de alocação elástica de memória. As Figuras 7 a) e b)
mostram os resultados usando esta abordagem. Em ambos os cenários, as primitivas tra-
balharam de forma eficiente na alocação e desalocação de recursos, fornecendo memória
suficiente para executar a aplicação. Também é possı́vel observar que toda a aplicação
foi mantida na memória residente durante todo o perı́odo de execução. A diferença entre
a memória alocada (linha vermelha) e a memória utilizada pela aplicação (linha preta)
é bem próximo dos 2 GB inicialmente atribuı́dos à VM. Com esta abordagem, o tempo
total de execução foi de aproximadamente 267 segundos para o primeiro cenário e 278
segundos para o segundo.

No segundo teste, utilizou-se o sistema baseado no monitoramento das MVs pro-
posto por Moltó et al. Os resultados obtidos com este mecanismo são apresentados na
Figura 7 c) e d). No primeiro cenário, o mecanismo obteve êxito para proporcionar a
memória necessária para a aplicação, mesmo na maioria das vezes não mantendo toda a
aplicação na memória residente, o que afetou o desempenho da aplicação. O tempo total
de execução neste cenário foi de aproximadamente 322 segundos. No segundo cenário, o

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

48



mecanismo falhou ao alocar memória para o pico de carga de trabalho e a aplicação foi
abortada no inı́cio da segunda iteração.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000
Memória Residente
Memória da MV

0 50 100 150 200 250 300 350

Memória Residente
Memória da MV
Padrão da carga de trabalho

Aplicação abortada

c)

d)Memória Residente
Memória da MV

M
e

m
ó

ri
a 

(M
B

)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Tempo (segs)

0 50 100 150 200 250 300

Memória Residente
Memória da MV

a)

b)

M
e

m
ó

ri
a 

(M
B

)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Tempo (segs)

0 50 100 150 200 250 300

M
e

m
ó

ri
a 

(M
B

)

Tempo (segs)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0 50 100 150 200 250 300 350
Tempo (segs)

M
e

m
ó

ri
a 

(M
B

)

Figura 7. Alocação dinâmica de memória: comparação de abordagens.

5. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma nova abordagem para o desenvolvimento
de aplicações elásticas, sob a motivação de que que os mecanismos presentes no estado-
da-arte apresentam ainda uma série de limitações.

Na proposta apresentada, a elasticidade é controlada em nı́vel de programação, o
que significa que todo o controle da elasticidade é incorporado ao código-fonte e passa a
fazer parte da lógica da aplicação. Essa possibilidade de considerar a alocação de recursos
como parte da lógica do programa dá origem a um novo paradigma para o projeto e
o desenvolvimento de aplicações. Neste paradigma, os recursos passam a ser tratados
como elementos variáveis de um programa, podendo ser instanciados e modificados ao
longo da execução. Essa caracterı́stica torna possı́vel o desenvolvimento de aplicações
elásticas capazes de adaptar o seu próprio ambiente de execução de acordo com suas
demandas ou de modo a adaptá-lo a um cenário especı́fico, relacionado a fatores como
custo e desempenho.

De fato, os resultados apresentados comprovam que o controle de elasticidade
em nı́vel de programação é uma alternativa eficiente e eficaz para o desenvolvimento de
aplicações elásticas. Foram desenvolvidas aplicações elásticas em diferentes modelos
com funcionalidades que não poderiam ser agregadas caso mecanismos de elasticidade
tradicionais tivessem sido empregados.
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Abstract. Cloud Computing is a distributed computing paradigm which custo-
mers access computing resources from the Internet. Recent researches inves-
tigate the use of clouds to perform scientific computing that requires a lot of
computing power. In this paper we present a performance analysis of a real
petroleum reservoir simulator in a cloud environment provided by both Ama-
zon EC2 and Microsoft Azure platforms. This performance analysis takes into
account metrics related to operational system and the results of some specific
benchmarks. The results show that virtualization overhead and resource sha-
ring can drastically decrease performance of such applications.

Resumo. A computação em nuvem (cloud computing) é considerada como um
novo paradigma de computação distribuı́da em que os clientes podem acessar
recursos diretamente da Internet. Estudos recentes avaliam o uso dos recur-
sos providos pela nuvem para executar aplicações cientı́ficas que demandam
alto poder computacional. Neste sentido, este trabalho apresenta uma análise
de desempenho de um simulador de reservatórios de petróleo a fim de avaliar
o comportamento de tal aplicação cientı́fica em um ambiente de computação
em nuvem provido pelas plataformas Amazon EC2 e Microsoft Azure. Essa
análise leva em conta a observação de métricas do sistema operacional e a
execução de benchmarks especı́ficos. Os resultados mostram que o overhead de
virtualização e o compartilhamento de recursos causam um descréscimo signi-
ficativo de desempenho em tais aplicações.

1. Introdução
Os recentes avanços em virtualização permitiram o surgimento de um novo paradigma de
computação distribuı́da em larga escala conhecido como computação em nuvem (cloud
computing). Neste novo paradigma, os clientes podem acessar recursos computacionais
como máquinas virtuais, armazenamento e plataformas de desenvolvimento a partir da
Internet mediante um acordo de nı́vel de serviço. Um ambiente de computação em nu-
vem apresenta algumas vantagens se comparado com as formas tradicionais de prover
infraestrutura computacional como, por exemplo, elasticidade e redução de custos. Ao
utilizar um ambiente de cloud é possı́vel obter uma redução de custos operacionais e de
investimento, já que não é preciso levar em conta os gastos relacionados a licenças de
software e obsolescência de hardware, além de não ser preciso contratar e manter pessoal
especializado [Hoffa et al. 2008]. Uma outra vantagem é a elasticidade de recursos pro-
vida pela nuvem em que é possı́vel alocar e liberar rapidamente uma grande quantidade
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de recursos, mas sem levar em conta questões limitantes como espaço fı́sico e capacidade
energética [Subramanian et al. 2011]. Portanto, todas essas vantagens têm aumentado o
interesse em realizar pesquisas a respeito de computação em nuvem como uma opção as
tradicionais formas de prover infraestrutura computacional.

Nos últimos anos, a infraestrutura computacional provida pela nuvem tem
sido frequentemente usada para abrigar aplicações web [Ramakrishnan et al. 2011].
No entanto, estudos recentes têm investigado o uso dos recursos providos
pela nuvem para executar computação cientı́fica que requer alto poder compu-
tacional [Subramanian et al. 2011] [Vecchiola et al. 2009] [Ramakrishnan et al. 2011]
[Ostermann et al. 2010] [Jackson et al. 2010] [Heilmann et al. 2013] [He et al. 2010]
[Knight et al. 2012]. De fato, a computação em nuvem tende a ser uma interessante
alternativa aos tradicionais supercomputadores, clusters de servidores e grades compu-
tacionais [Vecchiola et al. 2009] [Ostermann et al. 2010]. A computação em nuvem é
considerada mais barata e muito mais escalável do que os supercomputadores e clus-
ters, visto que os recursos computacionais na nuvem podem ser facilmente redimen-
sionados de acordo com os requisitos das aplicações e dos recursos financeiros dis-
ponı́veis [Ostermann et al. 2010]. Já as grades cientı́ficas apresentam alguns entraves
técnicos que podem sensivelmente dificultar a implantação de aplicações, pois tais gra-
des são compartilhadas entre grupos de usuários que trabalham em diferentes projetos
cientı́ficos. Portanto, os softwares presentes no ambiente de uma grade como compila-
dores, depuradores e bibliotecas, podem não ser compatı́veis com o ambiente necessário
para executar alguma outra aplicação ou experimento. Ao contrário das grades, a in-
fraestrutura presente na nuvem pode ser perfeitamente configurada e ajustada de acordo
com os requisitos necessários para a execução de uma determinada aplicação cientı́fica
[Vecchiola et al. 2009].

Apesar de todas essas vantagens, há uma série de desafios que precisam ser supera-
dos para que a nuvem possa executar aplicações cientı́ficas de forma satisfatória. Um dos
principais problemas está relacionado a variabilidade de desempenho causada pelo com-
partilhamento de recursos fı́sicos entre diversas máquinas virtuais [Jackson et al. 2010].
Outra questão é o próprio overhead introduzido pelo software da virtualização (hypervi-
sor) que pode certamente afetar o desempenho das aplicações [Subramanian et al. 2011].
Além disso, existem recursos requeridos por algumas aplicações que podem não estar
presentes em um ambiente de nuvem como, por exemplo, uma rede de comunicação de
baixa latência e alta largura de banda, e o acesso a recursos de I/O de alto desempenho
[Jackson et al. 2010]. Consequentemente, a ausência destes quesitos especı́ficos pode di-
minuir drasticamente o desempenho das aplicações cientı́ficas ao serem executadas na nu-
vem. Por esta razão, o uso de computação em nuvem para executar aplicações cientı́ficas
tem se mostrado como uma promissora área de pesquisa.

Uma das áreas que possuem aplicações cientı́ficas que demandam grande poder
computacional é a indústria de petróleo. Dentre os vários processos dessa indústria, a
simulação de reservatórios é um dos que mais necessitam de poder computacional para
ser executado. Basicamente, uma simulação de reservatório de petróleo realiza inferências
a respeito do comportamento de um reservatório real a partir de um modelo matemático
que representa aquele reservatório [Peaceman 2000]. Em outras palavras, os cientistas
executam simulações acerca das condições do reservatório (fluidez, pressão, saturação) a
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fim de conhecer seu estado atual e, posteriormente, tomar decisões que permitam obter
uma máxima recuperação de hidrocarbonetos (óleo e gás). Para isso, a simulação avalia
as condições do reservatório frente a diversas variáveis e por um longo perı́odo de tempo
simulado (em torno de dois mil anos ou mais). Consequentemente, a execução de uma
simulação pode levar muitas horas ou até dias para ser concluı́da. Diante da importância
desta aplicação e dos requisitos por grandes recursos computacionais, as companhias de
petróleo têm investido muitos recursos financeiros em supercomputadores ou clusters de
servidores para executar este tipo de aplicação. Portanto, essas aplicações se caracterizam
como candidatas promissoras à execução em um ambiente provido pela nuvem.

Diante do exposto, este trabalho apresenta uma análise de desempenho de um si-
mulador de reservatórios de petróleo denominado MUFITS (Multiphase Filtration Trans-
port Simulator) [Afanasyev 2013] a fim de estudar o comportamento deste tipo de
aplicação cientı́fica real da área de petróleo na nuvem. Para entender este comportamento,
o MUFITS foi executado tanto em uma máquina fı́sica quanto em máquinas virtuais pro-
vidas pela Amazon EC2 e pela Microsoft Azure que são consideradas duas das mais
representativas provedoras de serviços de computação em nuvem atualmente. O MU-
FITS foi avaliado de acordo com o tempo de execução e também quanto aos parâmetros
do sistema operacional como uso de CPU, e vazão de memória e disco. Também foram
executados alguns benchmarks de CPU e memória a fim de permitir uma análise mais
concisa a respeito do desempenho do MUFITS na nuvem. Além dessa análise de desem-
penho, é realizada uma breve avaliação a respeito dos custos envolvidos para executar este
tipo de aplicação na nuvem. Vale ressaltar que o escopo deste trabalho compreende uma
execução intra-nó para avaliar mais apropriadamente a influência de parâmetros como
CPU, memória e disco no desempenho dessas aplicações na nuvem.

Especificamente, este trabalho apresenta as seguintes contribuições:(i) é utilizada
uma aplicação cientı́fica real e especı́fica da indústria de petróleo; (ii) a análise de de-
sempenho desta aplicação é executada em duas diferentes plataformas de cloud (Azure e
EC2); (iii) os resultados obtidos na nuvem são comparados com um ambiente fı́sico tradi-
cional; (iv) além do tempo de execução da aplicação, são analisadas outras métricas como
uso de CPU, e vazão de memória e disco. Quanto à organização, o trabalho está subdivi-
dido da seguinte forma. Na seção 2 são destacados os trabalhos relacionados. Na seção 3
é apresentado o cenário, os métodos adotados nos experimentos e também os resultados
obtidos. Por fim, a seção 4 apresenta as conclusões finais e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Muito esforço tem sido empregado para descrever e caracterizar o desempenho de
aplicações cientı́ficas ao serem executadas na nuvem. Com o propósito de entender o
desempenho dos recursos providos pela nuvem frente a execução deste tipo de aplicação,
alguns trabalhos como [Vöckler et al. 2011], [Ostermann et al. 2010] e [He et al. 2010]
executaram testes de benchmark a fim de avaliar o desempenho individual dos subsistemas
de memória, processador, disco e rede. Embora o uso de testes de benchmark seja uma
forma adequada de avaliar o desempenho de um sistema, a execução de uma aplicação
real permite avaliar mais apropriadamente o comportamento de um sistema computaci-
onal como um todo. Por essa razão, este trabalho avalia o desempenho da nuvem sob a
perspectiva de uma aplicação real da área de petróleo. Ademais, esses trabalhos também
não realizaram uma comparação do desempenho obtido na nuvem com o desempenho
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que seria alcançado em um ambiente fı́sico tradicional. Diferentemente desses estudos,
este trabalho realiza uma comparação dos resultados obtidos na nuvem com os resultados
atingidos em ambiente fı́sico tradicional a fim de caracterizar a influência de questões
inerentes à computação em nuvem como o compartilhamento de recursos fı́sicos entre
máquinas virtuais e o overhead introduzido pela virtualização [Jackson et al. 2010].

Outros trabalhos como [Hoffa et al. 2008] e [Subramanian et al. 2011] avaliam o
desempenho da nuvem sob a perspectiva de uma aplicação real, além de comparar os
resultados obtidos na nuvem com o desempenho alcançado em um ambiente tradicional.
No entanto, estes trabalhos consideram apenas uma métrica para avaliar o desempenho:
o tempo de execução da aplicação. Embora o tempo de execução seja a métrica primária
para aferir o desempenho de uma aplicação em diferentes sistemas, esta medida não é
suficiente o bastante para entender o porquê de um sistema ter alcançado um melhor
resultado em detrimento dos demais. Portanto, este trabalho emprega métricas adicionais
que estejam relacionadas a parâmetros de sistema como uso de CPU, e vazão de memória
e disco para avaliar os resultados obtidos de uma maneira mais abrangente.

Mais especificamente, alguns trabalhos como [Ramakrishnan et al. 2011],
[Vecchiola et al. 2009] e [Jackson et al. 2010] realizaram uma análise de desempenho ba-
seada em um conjunto real de aplicações cientı́ficas, compararam os resultados obtidos na
nuvem com a execução em um ambiente tradicional e levaram em conta outras métricas
além do tempo de execução das aplicações. No entanto, nenhum dos trabalhos citados
avaliou uma aplicação especı́fica da indústria petrolı́fera. Como mencionado anterior-
mente, a indústria de petróleo é uma das áreas que mais demanda alto poder computacio-
nal para executar suas aplicações. Portanto, este trabalho avalia uma aplicação especı́fica
desta área por acreditar que podem existir caracterı́sticas peculiares deste tipo de aplicação
que diferem dos outros conjuntos de aplicações cientı́ficas reais.

Poucos trabalhos avaliam o uso da nuvem para executar aplicações especı́ficas da
área de petróleo. Em [Heilmann et al. 2013] é proposta uma solução para realizar uma
análise de dados e um imageamento sı́smico em tempo real usando uma infraestrutura
provida pela nuvem. O trabalho citado apenas apresenta a solução criada, mas não realiza
qualquer tipo de análise de desempenho a respeito da execução deste processo na nuvem.
Já em [Subramanian et al. 2011], é efetuada uma análise da execução de uma inversão
sı́smica 3D na nuvem. No entanto, apesar de avaliar uma aplicação especı́fica da indústria
petrolı́fera e comparar os resultados da nuvem com a execução em um ambiente tradicio-
nal, o trabalho em questão não avalia outras métricas além do simples tempo de execução
da aplicação. Ao contrário destes trabalhos citados, este estudo conduz uma análise de de-
sempenho de um simulador de reservatórios real, levando em conta não somente o tempo
de execução, mas também as demais métricas de sistema.

3. Experimentos Computacionais

Os experimentos foram conduzidos em duas etapas distintas. Na primeira etapa foram
realizados ensaios de acordo com a execução do simulador de reservatórios MUFITS. Já
na segunda etapa foram executados alguns testes adicionais de benchmark a fim de com-
plementar o entendimento a respeito do desempenho do MUFITS obtido na nuvem. Em
ambas as etapas, o processo de coleta de amostras foi repetido cinco vezes a fim de ga-
rantir um intervalo de confiança de 99% que fosse suficientemente pequeno. As próximas
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subseções descrevem os ambientes computacionais usados em todos os experimentos,
além das metodologias e dos resultados dos experimentos com o simulador MUFITS e
com os testes de benchmark.

3.1. Ambientes Computacionais Usados nos Experimentos

Os experimentos foram executados em quatro ambientes computacionais distintos que
consistiram de uma máquina fı́sica e de três máquinas virtuais alocadas na nuvem. Essas
máquinas virtuais foram providas pelas plataformas de cloud da Amazon (denominada
EC2) e da Microsoft (denominada Azure). A Tabela 1 apresenta a configuração de hard-
ware desse conjunto de máquinas utilizado nos experimentos.

Tabela 1. Configuração de hardware das máquinas usadas nos experimentos
Máquina Tipo Processador Memória Disco

HP DL360G7 Fı́sica Intel Xeon X5650 2.66GHz 32GB 300GB SATA
C3.2XLARGE EC2 Intel Xeon E5-2680 2.80GHz 15GB 2 x 80GB SSD
M3.2XLARGE EC2 Intel Xeon E5-2670 2.50GHz 30GB 2 x 80GB SSD

A4 Azure AMD Opteron 4171HE 2.1GHz 14GB 127GB

Conforme relacionado na Tabela 1, o conjunto de máquinas usado nos experimen-
tos foi composto por um servidor fı́sico HP de médio porte, por duas máquinas virtuais
providas pela Amazon EC2 e por uma máquina virtual provida pela Microsoft Azure.
Quanto às máquinas virtuais do EC2, a instância M3.2XLARGE é de propósito geral, en-
quanto que a instância C3.2XLARGE é especı́fica para tarefas de alta intensidade compu-
tacional. Já a instância A4 da Azure é de propósito geral e pertence a classe de instâncias
default que oferece melhor desempenho do que as instâncias da classe basic.

Ao avaliar as informações descritas na Tabela 1, percebe-se que as máquinas são
constituı́das de configurações de hardware dı́spares, mas, apesar desta heterogeneidade,
todas as máquinas virtuais possuem a mesma quantidade de núcleos de processamento
(oito) a fim de permitir uma justa comparação de desempenho. Todavia, é preciso enfa-
tizar que a máquina fı́sica HP possui doze núcleos de processamento e, por este motivo,
o seu sistema operacional foi configurado para trabalhar apenas com oito núcleos. Essa
medida permitiu equalizar a quantidade de cores desse servidor com o número de núcleos
das demais máquinas utilizadas nos experimentos.

Com a finalidade de entender mais profundamente o desempenho esperado por
cada máquina, a Tabela 2 apresenta alguns detalhes dos processadores usados na máquina
fı́sica e nas instâncias virtuais. A primeira questão a ser observada é que os processa-
dores das máquinas virtuais do EC2 tendem a obter um maior desempenho, visto que
apresentam um maior tamanho de cache, uma maior quantidade de canais de memória
e, por fim, operam em um barramento (Front Side Bus - FSB) mais veloz. Os detalhes
presentes na Tabela 2 também revelam que o processador utilizado pela máquina virtual
da Azure é considerado como sendo inferior aos das demais máquinas, já que opera em
uma frequência mais baixa e possui um tamanho de cache muito inferior.

Quanto ao software, foi utilizado em todas as máquinas o mesmo sistema ope-
racional e as mesmas versões de ferramentas e bibliotecas a fim de não haver qualquer
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influência dessas questões no desempenho alcançado. O sistema operacional utilizado
foi o Ubuntu Linux 4.8.2 com kernel versão 3.13.0 e com glibc versão 2.40.0-2. A
implementação do padrão MPI utilizada pelo MUFITS foi o MPICH2 na versão 3.0.4.

Tabela 2. Detalhes dos processadores utilizados pelas máquinas
Máquina Processador Cache FSB Canais de memória

HP DL360G7 Xeon X5650 2.66GHz 12MB 6.4GT/s 3
C3.2XLARGE Xeon E5-2680 2.80GHz 20MB 8GT/s 4
M3.2XLARGE Xeon E5-2670 2.50GHz 20MB 8GT/s 4

A4 Opteron 4171HE 2.1GHz 6MB 6.4GT/s —-

3.2. Experimentos com o Simulador MUFITS

Antes de descrever esta primeira etapa, é interessante fornecer algumas informações pri-
mordiais acerca do simulador de reservatórios MUFITS. Basicamente, este aplicativo
executa uma leitura inicial de arquivos em que são obtidas informações para (i) com-
por o modelo representativo do reservatório a ser simulado, (ii) identificar os parâmetros
da simulação, (iii) carregar o modelo matemático de simulação e (iv) definir as etapas e
o tempo total de simulação. Em geral, uma simulação tı́pica pode demorar várias horas
ou dias para ser concluı́da, mas, por questões práticas e sem perda de generalidade, a
simulação para estes experimentos foi redimensionada para ser executada em uma ordem
de minutos. Por fim, é interessante mencionar que esse aplicativo é considerado como
sendo cpu-bound, já que apresenta um maior uso de CPU em detrimento de uma alta
carga de acesso a disco.

Nesta primeira etapa, foi analisado o tempo de execução do MUFITS ao rodar em
cada uma das máquinas descritas anteriormente. Além do tempo de execução mensurado,
foram obtidos dados especı́ficos a respeito dos parâmetros do sistema operacional, isto
é, durante a execução do MUFITS foram coletadas informações acerca dos subsistemas
de CPU, memória e disco. Estes dados foram obtidos através de uma ferramenta cha-
mada System Activity Report (SAR) que é capaz de interpretar as informações providas
pelo Linux e traduzi-las em métricas relacionadas aos recursos utilizados pelo sistema
operacional [Popiolek and Mendizabal 2013].

As métricas coletadas com o auxı́lio do SAR em relação ao subsistema de
memória foram taxa média de páginas movidas por segundo da memória para o disco
(page out) e a taxa média de páginas movidas por segundo do disco para a memória (page
in). Quanto à CPU, foi obtido o percentual de tempo médio em que este recurso estava (i)
ocioso, (ii) executando tarefas de usuário, (iii) aguardando a conclusão de operações de
entrada e saı́da (disco, mais precisamente) ou (iv) executando tarefas do sistema operaci-
onal. Por fim, o subsistema de disco foi monitorado quanto a taxa média de blocos lidos
e gravados por segundo.

3.2.1. Resultados dos Experimentos Computacionais com o MUFITS

O primeiro ponto a ser considerado na análise de resultados dos experimentos com o MU-
FITS é o tempo de execução obtido em cada um dos ambientes computacionais descritos.
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Portanto, a Figura 1 ilustra, em segundos, o tempo de execução do MUFITS em cada uma
das quatro máquinas.

A primeira e evidente constatação que pode ser feita a partir dos dados da Figura
1 é que a execução do MUFITS na máquina HP foi mais veloz do que em qualquer uma
das máquinas providas pela nuvem. Esse menor tempo de execução obtido pela máquina
fı́sica advém do fato de que este equipamento apresentou um melhor desempenho em to-
das as métricas que foram observadas. Primeiramente, quanto ao uso de CPU, pode-se
observar na Figura 2 que o percentual de tempo gasto pelo processador em tarefas de
usuário é superior ao valores atingidos por todas as máquinas virtuais. Da mesma forma,
o tempo gasto pela CPU da máquina fı́sica com tarefas de sistema (também ilustrado
na Figura 2) foi o menor dentre todas as máquinas. Esses resultados permitem concluir
que o processador foi usado mais eficientemente na máquina fı́sica do que nas máquinas
virtuais, já que o tempo gasto com uma carga útil de tarefas foi maior na máquina HP.
Todavia, é preciso observar que o percentual atingido pela máquina virtual da Azure fi-
cou bem próximo da máquina fı́sica. Apesar de ter se equiparado com a máquina fı́sica
nesta métrica, há outros fatores que serão discutidos adiante que demonstram o porquê da
máquina virtual da Azure ter tido desempenho tão inferior as demais.

Figura 1. Tempo de Execução do MUFITS

Da mesma forma que o tempo de CPU, as métricas observadas quanto ao processo
de paginação indicam que a vazão de dados transmitidos da memória para o disco (e vice-
versa) foi muito maior na máquina fı́sica conforme ilustra a Figura 3a. Percentualmente, o
desempenho da máquina fı́sica para páginas movidas para o disco (page out) e movidas do
disco (page in) foram, respectivamente, 24% e 26% superior ao segundo melhor resultado
(obtido pela C3.2XLARGE). Este fato demonstra que o sistema operacional presente na
máquina HP conseguiu realizar um acesso mais eficiente à memória principal e ao disco,
já que foi possı́vel transferir, em uma mesma quantidade de tempo, uma maior quantidade
de dados entre esses dois recursos.

Por fim, apesar do MUFITS não ser uma aplicação io-bound como explicitado an-
teriormente, os resultados referentes a blocos lidos e gravados no disco (principalmente
lidos) também apontam para um melhor desempenho da máquina fı́sica conforme ilus-
trado na Figura 3b. Há uma exceção interessante no desempenho de dados gravados no
disco: o desempenho da Azure foi ligeiramente superior ao da máquina fı́sica. Uma das
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Figura 2. Média do percentual de uso de CPU durante a execução do MUFITS.

possı́veis explicações para esse comportamento é o modo de cache de escrita habilitado
nas instâncias da Azure. Neste modo, o sistema operacional recebe a confirmação de uma
solicitação de gravação de dados no disco, apesar deste processo ainda não ter sido reali-
zado efetivamente. Como resultado, a vazão de escrita no disco é aumentada, sendo que
há um grande risco de perda de dados caso ocorra desligamento abrupto do equipamento
fı́sico em que a máquina virtual está hospedada.

(a) Memória (b) Disco

Figura 3. Desempenho de disco e memória durante a execução do MUFITS.

Enfim, apesar de ter um processador considerado inferior aos das máquinas
virtuais do EC2, a máquina HP conseguiu alcançar um desempenho superior quanto
ao tempo de execução do MUFITS. Acredita-se que esse comportamento esteja re-
lacionado tanto ao overhead introduzido pelo software (hypervisor) de virtualização
quanto ao compartilhamento de recursos (disco, processador, memória) entre diversas
máquinas virtuais que estão sendo executadas simultaneamente em um mesmo equipa-
mento fı́sico[Jackson et al. 2010].

Outro fato que pode ser observado nos resultados de tempo de execução do MU-
FITS (conforme Figura 1), é o desempenho semelhante entre as máquinas virtuais do EC2,
apesar de uma ser apenas de propósito geral e a outra especı́fica para computação. Essa
proximidade no desempenho alcançado justifica-se pela pequena diferença apresentada
nos resultados que foram obtidos por ambas as máquinas virtuais em todos os quesitos
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avaliados. Considerando que ambas as máquinas pertecem ao mesmo ambiente provido
pela Amazon e que possuem quase todos os mesmos componentes de hardware, resta
observar que a principal justificativa para essa leve disparidade no desempenho reside na
diferença entre os processadores utilizados pelas instâncias. De acordo com a Tabela 2,
ambos os processadores das máquinas EC2 são muito semelhantes, exceto pelo frequência
de operação que é maior no caso do processador utilizado pela C3.2XLARGE. Portanto,
pode-se dizer que o melhor desempenho alcançado pela máquina C3.2XLARGE está li-
gado a um maior poder computacional oferecido pelo processador Xeon E5-2680 em
detrimento ao Xeon E5-2670.

Figura 4. Custo de utilização da execução do MUFITS na nuvem.

Por último, os resultados do tempo de execução do MUFITS também revelam
que a máquina virtual da Azure obteve o pior desempenho dentre todas as outras. Os
resultados de acesso a disco (leitura) e paginação também apontam nesta mesma direção,
já que a A4 apresentou sempre o pior desempenho. Realizando uma comparação di-
reta com as máquinas EC2, pode-se constatar que outro fator além das caracterı́sticas da
nuvem (virtualização e compartilhamento de recursos) contribuiu para um desempenho
tão ruim, pois, do contrário, tanto as máquinas da Amazon quanto a A4 teriam atingido
um desempenho semelhante. Portanto, como esperado, uma das principais razões para
esse comportamento é o baixo poder computacional oferecido pelo processador Opteron
4171HE em detrimentos dos processadores Xeon das máquinas EC2.

Além da análise de desempenho, também foi considerado o custo envolvido para
rodar o MUFITS na nuvem. Portanto, a Figura 4 apresenta o custo proporcional de
execução do MUFITS em cada máquina virtual e, entre parênteses, o custo unitário de
utilização por hora de cada uma das instâncias. Vale ressaltar que o custo unitário refere-
se a máquinas alocadas nos EUA. Os resultados permitem comprovar que a máquina
C3.2XLARGE foi a que apresentou um melhor custo-benefı́cio, pois, além de ter um
custo unitário menor, foi a máquina virtual que conseguiu concluir a execução do MU-
FITS no menor tempo possı́vel. Outra questão que pode ser observada neste comparativo
de custos é que, apesar da máquina M3.2XLARGE possuir um custo unitário maior do
que a A4, foi mais vantajoso usar a máquina da Amazon para executar o MUFITS do que
a instância da Microsoft. Claramente, isso se deve ao fato de que o tempo de execução
alcançado pela M3.2XLARGE foi bastante inferior ao da A4.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

59



3.3. Execução dos Testes de Benchmark
Concluı́dos os experimentos relacionados ao MUFITS, o conjunto de máquinas foi sub-
metido a testes de benchmark especı́ficos para avaliar o desempenho dos recursos de
memória e processador a fim de complementar as explicações apresentadas na etapa ante-
rior. Não foram realizados testes de benchmark para disco, pois, como dito anteriormente,
o MUFITS é um aplicativo que faz uso intenso de processador (cpu-bound) e não realiza
grande quantidade de acesso a disco.

A ferramenta empregada para realizar os experimentos de benchmark foi a Phoro-
nix Test Suite (PTS) [Deshane et al. 2008] que é considerada como uma das mais abran-
gentes plataformas de benchmark disponı́veis para o sistema operacional Linux. O PTS é
composto por uma série de testes que permite avaliar especificamente um dado recurso ou
subsistema (memória, processador, disco e placa gráfica), ou até mesmo o sistema como
um todo.

Para avaliar o desempenho do subsistema de processamento e memória foram es-
colhidos, respectivamente, os testes NAS Parallel Benchmark (NPB) [He et al. 2010] e
Cachebench [Knight et al. 2012]. O NPB foi criado pela divisão de Supercomputação
Avançada da NASA (NAS) para avaliar o desempenho de supercomputadores ao exe-
cutar algoritmos relacionados à computação dinâmica de fluidos e tem sido frequen-
temente usado para avaliar o desempenho computacional dos serviços oferecidos pela
nuvem. Este teste é composto por cinco microkernels e por três aplicações compac-
tas. Optou-se neste trabalho pela aplicação compacta BT (Block Tri-diagonal Solver),
já que o uso de microkernels para testar o desempenho de sistemas tem sido desencora-
jado [Hennessy and Patterson 2012]. Escolhida a aplicação ou microkernel a ser execu-
tado, a operação do NPB consiste em criar vários processos de acordo com o número de
núcleos de processamento disponı́veis e, ao concluir sua execução, informar a quantidade
de milhões de operações por segundo (MOP/s) que fora alcançada.

Já o Cachebench foi desenvolvido para avaliar a hierarquia de memória de um
sistema e mensurar, em megabytes por segundo (MB/s), a máxima vazão alcançada. Este
teste oferece as opções de realizar operações de leitura, escrita ou uma trı́ade composta
por operações consecutivas de leitura, modificação e escrita. Ao escolher uma das opções
anteriores, o Cachebench é executado durante um perı́odo pré-fixado de tempo a fim de
verificar a quantidade de dados que foram movimentados (de acordo com a opção esco-
lhida) na memória principal.

3.3.1. Resultados dos Testes de Benchmark

Os resultados obtidos ao se executar os benchmarks descritos anteriormente estão apre-
sentados na Figura 5. Os resultados do teste NPB (Figura 5a) refletiram o desempenho
obtido por cada uma das máquinas ao executar o MUFITS. Em outras palavras, a máquina
HP, que atingiu o menor tempo de execução do MUFITS, foi a que conseguiu alcançar a
maior quantidade de operações por segundo no teste NPB, e assim por diante. Da mesma
maneira, os resultados de escrita em memória principal também seguiram a mesma li-
nha de desempenho de execução do MUFITS. No entanto, houve uma menor vazão nas
operações de leitura realizadas pela máquina HP se comparado com ambas as máquinas
da Amazon. Este comportamento se deve ao tamanho de cache dos processadores, a qual
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é substancialmente maior nas máquinas virtuais da Amazon (20MB) do que na máquina
fı́sica HP (12MB).

(a) Nas Parallel Benchmark (b) Cachebench

Figura 5. Testes de benchmark.

Esses resultados de benchmark confirmam a análise feita apenas sob a perspectiva
de execução do MUFITS, ou seja, o compartilhamento de recursos e o overhead do soft-
ware de virtualização causam um decréscimo significativo na capacidade computacional
das máquinas virtuais. Essa condição é capaz de diminuir sensivelmente o desempenho
de aplicações cpu-bound como o MUFITS.

4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou uma análise de desempenho de um simulador de reservatórios de
petróleo ao ser executado nos ambientes de computação em nuvem providos pela Ama-
zon EC2 e Microsoft Azure. Os resultados demonstraram que a execução deste tipo de
aplicação na nuvem ainda não apresenta um desempenho satisfatório. Esse comporta-
mento deriva da concorrência de recursos originada pela execução de diversas máquinas
virtuais no mesmo equipamento fı́sico, além do próprio overhead introduzido pelo soft-
ware de virtualização. Por conta dessas questões, a execução de computação cientı́fica no
ambiente de cloud ainda não é encorajada, já que, para essas aplicações, é imprescindı́vel
obter os resultados no menor tempo possı́vel. Uma das possibilidades de melhorar este de-
sempenho é a avaliação do uso de nuvens privadas, onde seria possı́vel exercer um maior
controle sobre os recursos. Apesar de ainda não oferecer um desempenho satisfatório, é
preciso avaliar a relação entre o custo e o tempo de execução obtido na nuvem, pois, para
algumas aplicações, pode valer a pena esperar um pouco mais para obter o resultado ao
passo que é possı́vel alcançar uma significativa economina financeira.

Os próximos passos nesta direção de pesquisa incluem: (i) executar outras
aplicações da área de petróleo a fim de avaliar outros quesitos como I/O e rede; (ii) realizar
análise financeira mais abrangente levando em conta o custo total de uma infraestrutura
tradicional e de um ambiente similar alocado na nuvem; (iii) avaliar um número maior de
diferentes instâncias; (iv) considerar outros provedores de serviços de nuvem.
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Abstract. Elasticity is undoubtedly one of the most known capabilities related to
cloud computing. In the high performance computing area, initiatives normally
use bag-of-tasks applications requiring changes in the source code in order to
address elasticity. In this context, this article presents a elasticity model called
AutoElastic. AutoElastic acts at middleware level over iterative parallel ap-
plications, offering automatic resources provisioning. Its differential approach
appears on the asynchronous elasticity concept. Besides the model itself, the
article also presents a prototype built with OpenNebula and its evaluation with
an iterative parallel application, showing performance gains of up to 14% and
a low intrusivity.

Resumo. A elasticidade é sem dúvida uma das caracterı́sticas mais marcantes
da computação em nuvem. Na área de computação de alto desempenho, as
iniciativas normalmente trabalham aplicações no estilo sacola-de-tarefas com
necessidade de alterações no código para o tratamento da elasticidade. Nesse
contexto, esse artigo apresenta o modelo de elasticidade chamado AutoElastic.
AutoElastic atua em nı́vel de middleware sobre aplicações paralelas iterativas,
oferecendo provisionamento automático de recursos. Seu diferencial está no
conceito de elasticidade assı́ncrona. Além do modelo, o presente artigo também
apresenta um protótipo construı́do com OpenNebula e sua avaliação com uma
aplicação iterativa, demonstrando ganhos em relação a tempo de até 14% e
baixa intrusividade.

1. Introdução

Uma das caracterı́sticas mais importantes que distinguem a computação em nuvem
de outras abordagens de sistemas distribuı́dos é a elasticidade [Dawoud et al. 2011,
Kouki et al. 2014]. Em particular, a elasticidade de recursos em ambientes de nuvem
(cloud computing) explora o fato que a alocação de recursos é um procedimento que
pode ser efetuado dinamica e automaticamente de acordo com a demanda do serviço
ou do usuário. Apesar dos benefı́cios como a melhora no desempenho e a redução
de custos e riscos, a elasticidade também impõe desafios para o desenvolvimentro de
aplicações e serviços. Esforços recentes mostram a exploração da elasticidade em nu-
vem para serviços com alta demanda de entrada/saı́da, como tratamento de vı́deo pela
Internet, lojas online de venda de produtos, aplicações BOINC, governança eletrônica e
Web Services [Sinha and Khreisat 2014]. A abordagem mais comum em tais serviços é
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a elasticidade reativa baseada na replicação de máquinas virtuais quando um determi-
nado ı́ndice de observação (threshold) de uma métrica ou combinação delas for atin-
gido [Raveendran et al. 2011]. Assim, o balanceador de carga mantido pelo próprio
provedor de nuvem gerencia as demandas e despacha cada uma para a réplica mais
apta [Dawoud et al. 2011, Imai et al. 2012, Mao et al. 2010].

Múltiplos provedores de computação em nuvem estão focando em aplicações que
demandam alto desempenho (HPC). Entretanto, aplicações de HPC na sua maioria pos-
suem dificuldade para usufruir da elasticidade visto que normalmente são projetadas com
um número fixo de processos [Sinha and Khreisat 2014]. Essa é a situação daqueles pro-
gramas que seguem a interface 1.0 de MPI (Message Passing Interface). MPI 2.0 so-
brepassa essa limitação proporcionando a criação de processos em tempo de execução.
Para exploração da elasticidade em nı́vel de aplicação com MPI 2.0, é necessário um
esforço manual para mudar o grupo de processos e redistribuir os dados eficientemente
para usar um número diferente de processos [Raveendran et al. 2011, Goh and Tan 2014].
Para efetivar essa ideia, um ou mais processos devem proativamente ou de forma periódica
analisar se há novos recursos para assim utilizá-lo e proceder com o mecanismo de balan-
ceamento de carga. Ainda, a remoção de uma máquina virtual com baixo ı́ndice de uso
de CPU pode levar ao término prematuro da aplicação, uma vez que essa é uma prática
comum na bibliotecas de programação para aplicações fortemente acopladas.

Nesse contexto, esse artigo apresenta o modelo AutoElastic1, que gerencia a elas-
ticidade em aplicações HPC iterativas. AutoElastic atua em nı́vel de middleware, ou seja,
na camada PaaS de uma nuvem, não impondo modificações no código fonte da aplicação
tampouco precisando de informações prévias sobre o seu comportamento. O modelo tra-
balha com aplicações do tipo iterativas, caracterizadas com timesteps ou loops, dado que
representa um estilo largamente difundido para a construção de aplicações paralelas. Em
termos de contribuição cientı́fica, AutoElastic oferece elasticidade assı́ncrona através de
um arcabouço em que os processos não ficam bloqueados nas operações de alocação e
desalocação de máquinas virtuais, ou VMs. Isso tem um impacto significativo no dueto
HPC e elasticidade, uma vez que aplicações paralelas são sensı́veis a interferências que
possam piorar o desempenho. Esse artigo descreve AutoElastic e um protótipo construı́do
com o middleware OpenNebula. Testes com uma aplicação cientı́fica mostram ganhos de
desempenho de até 14% quando usado AutoElastic, na comparação com provisionamento
fixo. Na sequência do artigo, são descritos os trabalhos relacionados. As Seções 3 e 4
apresentam AutoElastic e seu protótipo. A metodologia de avaliação e os resultados estão
nas Seções 5 e 6. Por fim, a Seção 7 apresenta a conclusão e a contribuição cientı́fica.

2. Trabalhos Relacionados

O tema computação em nuvem é abordado tanto por provedores com intuito comercial
e middlewares com código aberto, quanto por trabalhos acadêmicos. Quanto ao pri-
meiro grupo, os sistemas disponı́veis na Web se destacam por oferecer o tratamento
da elasticidade de forma manual para o usuário [Cai et al. 2012, Milojicic et al. 2011,
Wen et al. 2012] ou através de preconfiguração de mecanismos com elasticidade re-
ativa [Chiu and Agrawal 2010, Roloff et al. 2012]. Em particular, nesse último caso,
o usuário deve definir thresholds e ações de elasticidade, o que pode não ser tri-

1Página Web do projeto: http://autoelastic.github.io/autoelastic
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vial para usuários não especialistas nesse tipo de ambiente. Sistemas como Ama-
zon AWS (http://aws.amazon.com), Nimbus (http://www.nimbusproject.org) e Windows
Azure (http://azure.microsoft.com) são exemplos dessa metodologia. Quanto a mid-
dlewares para nuvens privadas como o OpenStack (https://www.openstack.org), Open-
Nebula (http://opennebula.org), Eucalyptus (https://www.eucalyptus.com) e CloudStack
(http://cloudstack.apache.org), a elasticidade é normalmente controlada de forma manual,
seja ela em linha de comando ou com um aplicativo gráfico de controle da infraestrutura.

Iniciativas de pesquisa acadêmica buscam sanar lacunas e/ou aprimorar aborda-
gens para o tratamento da elasticidade. ElasticMPI propõe a elasticidade em aplicações
MPI através da parada e relançamento delas no momento da reconfiguração de recur-
sos [Raveendran et al. 2011]. Tal ação pode ter um impacto negativo, em especial para
aquelas aplicações HPC que não possuem longa duração. Em adição, a abordagem de
ElasticMPI faz uma alteração no código fonte da aplicação de modo a inserir diretivas de
monitoramento. Ming, li e Humphrey [Mao et al. 2010] tratam a auto-escalabilidade
com a alteração do número de instâncias de VMs baseado em informações da carga
de trabalho. Uma vez que o programa possui deadlines para execução de suas fa-
ses, a proposta trabalha com recursos de VMs e nós para cumprir o prazo. Martin et
al. [Martin et al. 2011] apresentam um cenário tı́pico de requisições sobre um serviço em
nuvem que atua com um balanceador de carga. Nessa mesma linha, Elastack aparece
como um sistema que executa sobre OpenStack para suprir a carência de elasticidade
desse último [Beernaert et al. 2012].

A elasticidade é mais explorada em nı́vel de IaaS e de forma reativa.
Nesse sentido, os trabalhos não são unı́ssonos quanto ao emprego de um th-
reshold de carga único para os testes. Por exemplo, é possı́vel notar os se-
guintes valores: (i) 70% [Dawoud et al. 2011]; (ii) 75% [Imai et al. 2012]; (iii)
80% [Mihailescu and Teo 2012]; (iv) 90% [Beernaert et al. 2012]. Em adição, a análise
do estado-da-arte em elasticidade permite apontar alguns pontos fracos de iniciativas
da academia. São eles: (i) não há tratamento para analisar se é um pico ao atingir
um threshold [Beernaert et al. 2012, Martin et al. 2011]; (ii) necessidade de alteração do
código fonte da aplicação [Rajan et al. 2011, Raveendran et al. 2011]; (iii) necessidade de
saber dados da aplicação antes de sua execução, tais como o tempo esperado de execução
de cada componente [Michon et al. 2012, Raveendran et al. 2011]; (iv) reconfiguração de
recursos com parada da aplicação e posterior relançamento [Raveendran et al. 2011]; (v)
suposição que a comunicação entre VMs é dada a uma taxa constante [Zhang et al. 2012].

De forma pontual, três trabalhos abordam a elasticidade para aplicações que visam
desempenho em nuvem [Martin et al. 2011, Rajan et al. 2011, Raveendran et al. 2011].
Eles têm em comum o fato de abordarem modelo de programação mestre-escravo. Am-
bas iniciativas [Rajan et al. 2011, Raveendran et al. 2011] se baseiam em aplicações ite-
rativas, nas quais em cada nova fase há uma redistribuição de tarefas pela entidade mes-
tre. Em particular, a elasticidade em [Rajan et al. 2011] é gerida de forma manual pelo
usuário, que obtém dados de monitoramento através do arcabouço proposto pelos auto-
res. Apesar das lacunas já mostradas de ElasticMPI [Raveendran et al. 2011], o ponto
forte desse sistema é oferecer elasticidade, ainda que com limitações, para sistemas MPI
(usando um pré-compilador fonte-para-fonte). Por fim, a finalidade da solução de Martin
et al. [Martin et al. 2011] é o tratamento eficiente de requisições por um servidor Web
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Services. Ele atua como um delegator criando e consolidando instâncias com base no
fluxo de requisições de chegada e na carga das VMs trabalhadoras.

3. AutoElastic: Modelo para Tratamento de Elasticidade em Aplicações
Paralelas Iterativas

Essa seção descreve o modelo AutoElastic, que analisa alternativas para duas sentenças-
problema: (i) Quais mecanismos são necessários para oferecer elasticidade para
aplicações de alto desempenho, oferecendo transparência desse recurso tanto para o
usuário quanto na escrita da própria aplicação?; (ii) Quais aplicações de alto desempe-
nho podem fazer uso da elasticidade em nuvem e como e sob quais restrições ela pode
ser suportada? AutoElastic oferece a capacidade de elasticidade reativa para aplicações
paralelas sem a intervenção do programador ou usuário, não impondo que estes escrevam
ações e regras para a elasticidade. A Figura 1 ilustra essa ideia. Além da transparência
para o usuário, há também aquela em nı́vel de aplicação, uma vez que não são necessárias
linhas adicionais para coleta de dados de monitoramento ou para aumentar ou diminuir
recursos. AutoElastic deve ser ciente do tempo de lançamento de uma VM e deve traba-
lhar de modo que essa sobrecarga impacte o mı́nimo possı́vel na aplicação. As próximas
subseções vão ao encontro de responder as sentenças-problema elencadas acima.

Figura 1. Uso da elasticidade: (a) Abordagem de Windows Azure e Amazon AWS
na qual o usuário pré-configura regras e ações; (b) Ideia geral de AutoElastic

3.1. Arquitetura do Modelo

Figura 2. Arquitetura de AutoElastic sobre uma nuvem com nós que possuem
dois núcleos de processamento

AutoElastic opera em nı́vel de plataforma (PaaS) de uma nuvem computacional,
atuando como um middleware que permite a transformação de uma aplicação paralela não
elástica em outra elástica. Em adição, o modelo trabalha com elasticidade automática e
reativa tanto na sua modalidade horizontal quanto vertical, proporcionando a alocação e
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consolidação de nós computacionais e máquinas virtuais. A Figura 2 ilustra a arquitetura
de componentes de AutoElastic e o mapeamento de VMs. O arcabouço contempla um Ge-
rente, que pode ser mapeado para uma VM dentro da nuvem ou atuar como um programa
fora dela. Essa flexibilidade é atingida através do uso da API (interface de programação)
do middleware de nuvem a ser usado. Uma vez que normalmente aplicações de alto
desempenho são intensivas quanto ao uso de CPU, optou-se por criar um processo por
VM e n VMs por nó, sendo n o número de núcleos de processamento que o nó possui.
Essa abordagem está baseada no trabalho de Lee et al [Lee et al. 2011], no qual busca-se
explorar uma melhor eficiência em aplicações paralelas.

O Gerente AutoElastic monitora as VMs em execução e toma as decisões de elas-
ticidade. O usuário pode informar um arquivo de SLA com o mı́nimo e o máximo de
VMs para a execução de sua aplicação. Caso esse arquivo não seja fornecido, assume-se
que o número máximo permitido de VMs é o dobro daquele informado no lançamento.
O fato do Gerente, e não da aplicação em si, aumentar ou diminuir os recursos, traz o
benefı́cio da elasticidade assı́ncrona uma vez que a aplicação não é penalizada pela sobre-
carga da (des)alocação de recursos. Entretanto, esse assincronismo acarreta na seguinte
pergunta: Como avisar a aplicação da reconfiguração de recursos? Para tal, foi modelada
uma comunicação entre as VMs e o Gerente AutoElastic através de uma área de dados
compartilhada que pode ser viabilizada, por exemplo, via NFS, middleware orientado a
mensagens (como JMS ou AMQP) ou espaço de tuplas (como JavaSpaces). O uso de
uma área de dados comum para interação entre instâncias é uma abordagem corriqueira
em nuvens privadas [Cai et al. 2012, Milojicic et al. 2011, Wen et al. 2012]. AutoElastic
usa essa estratégia para disparar ações da seguinte forma:

• Escrita pelo Gerente AutoElastic e leitura pelos processos
– Ação1: Há um novo recurso com n máquinas virtuais, cada qual com um

novo processo da aplicação.
– Ação2: Requisitar permissão para consolidar um nó e suas VMs.

• Escrita pelo processo mestre para posterior leitura pelo Gerente AutoElastic
– Ação3: Dar permissão para consolidar o nó previamente requerido.

Com base na Ação 1, os processos da aplicação podem começar a trabalhar com
os novos criados nos novos recursos. A Ação 2 é pertinente pelos seguintes motivos: (i)
não acabar com a execução de um processo no meio de uma computação; (ii) garantir
que a aplicação não seja abortada com a interrupção repentina de um dos processos. Em
particular, o segundo motivo é peculiar em aplicações do tipo MPI que executam sobre
TCP/IP, que normalmente são interrompidas no térmimo prematuro de quaisquer proces-
sos. A Ação 3 é tomada pelo processo mestre, que garante que a aplicação possui um
estado global consistente em que processos podem ser desconectados. A partir daı́, o
mestre já não passa nenhuma tarefa para o nó informado. A abordagem da área comparti-
lhada foi adotada para que todos os processos possam saber da reconfiguração de recursos
e possam estabelecer conexões entre si para troca de dados.

A técnica de elasticidade usada por AutoElastic é a de
replicação [Kouki et al. 2014]. Na atividade de aumento da infraestrutura, o Ge-
rente aloca um novo nó e lança neles novas máquinas virtuais através de um template
vinculado a aplicação. O boot de uma VM é finalizado com a execução do processo
escravo, que requisita comunicação com o mestre. As ações elencadas anteriormente e
a replicação viabilizam a elasticidade assı́ncrona, uma vez que a execução da aplicação
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ocorre concomitante com a reconfiguração de recursos. A instanciação é feita pelo
Gerente AutoElastic e somente depois que elas estão executando, avisa-se os processos
via região de dados compartilhada. Quanto a consolidação, o grão de trabalho é sempre
um nó e não uma VM. Isso se deve ao fato do uso eficiente dos recursos (não usar
parcialmente os núcleos disponı́veis) e melhor gerência no consumo de energia elétrica.
Em especial, Baliga et al. [Baliga et al. 2011] afirmam que o número de VMs em um nó
não é um fator tão influente para consumo energético, e sim se o nó está ligado ou não.

Assim como em [Imai et al. 2012, Chiu and Agrawal 2010], o monitoramento do
gerente para as ações de elasticidade é dado de forma periódica. De tempos em tempos é
realizada a captura da métrica CPU para análise temporal e comparação com os thresholds
máximo e mı́nimo. As ações de elasticidade são disparadas em situações nas quais algum
dos thresholds é violado aplicando-se a ideia de média móvel sob um determinado número
de observações. Para tal, AutoElastic coleta dados de CPU das VMs com base na função
PC (Predição de Carga), conforme as Equações 1 e 2. Nesse contexto, MM(i, j) é res-
ponsável por informar a carga da máquina virtual j na observação i. Para tal, MM faz uso
de média móvel levando em consideraçãs as x últimas observações de carga C a partir de
i. Usando esse valor, faz-se a média aritmética e estabelece-se a carga média do sistema
na observação i pela função PC(i), na qual n representa o número de máquinas virtuais
em execução. Por fim, a Ação 1 é disparada caso PC for maior que o threshold máximo,
enquanto que a Ação 2 é lançada quando PC for menor que o threshold mı́nimo.

MM(i, j) =

∑i
k=i−x+1Cjk

x
emque i ≥ x (1)

PC(i) =

∑n
j=1MM(i, j)

n
(2)

3.2. Modelo de Aplicação Paralela

AutoElastic explora o paralelismo de dados e foi projetado para lidar com aplicações
iterativas com passagem de mensagens. Em particular, a versão corrente do modelo
ainda possui a restrição de operar com aplicações no estilo mestre-escravo. Mesmo tendo
uma organização trivial, esse modelo é usado em vários algoritmos genéticos, técnica de
Monte Carlo, transformações geométricas na computação gráfica, algoritmos de cripto-
grafia e aplicações no estilo SETI-at-home [Raveendran et al. 2011]. Entretanto, a Ação
1 permite que processos já existentes saibam os identificadores do novos e estabeleçam
comunicação com eles. A composição do arcabouço de comunicação passou pela análise
das interfaces tradicionais de MPI 1.0 e MPI 2.0. No primeiro, a criação de processos é
dada de forma estática, na qual um programa inicia e termina com o mesmo número de
processos. Por outro lado, MPI 2.0 vai ao encontro das ideias de elasticidade, uma vez
que habilita a criação dinâmica de novos processos e a conexão deles com os demais já
existentes na topologia. As aplicações paralelas de AutoElastic são projetadas segundo o
modelo MPMD (Multiple Program Multiple Data), no qual o mestre tem um executável
e os escravos, outro. A ideia foi desacolpar, de modo a gerar flexibilidade e favorecer o
comportamento da elasticidade.

A Figura 3 (a) apresenta uma aplicação iterativa suportada por AutoElastic. O
mestre possui uma série de tarefas, as captura sequencialmente e paraleliza uma a uma
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para processamento nos demais processos. Essa captura de trabalhos é evidenciada no
laço (loop) externo da Figura 3 (a). AutoElastic trabalha com as seguintes diretivas base-
adas na Interface de MPI 2.0: (i) publicar uma porta de conexão; (ii) procurar o servidor
a partir de uma porta; (iii) aceitar uma conexão; (iv) requisitar uma conexão e; (v) reali-
zar uma desconexão. Diferente da abordagem em que o processo mestre lança processos
(usando a diretiva spawn), o modelo proposto atua segundo a outra abordagem de MPI 2.0
para o gerenciamento dinâmico de processos: comunicação ponto-a-ponto com conexão
e desconexão no estilo de Sockets. O lançamento de uma VM acarreta automaticamente
na execução de um processo escravo, que requisita uma conexão com o mestre.

Figura 3. Modelo de aplicação: organização do processo mestre (a) e dos escra-
vos (b); (c) código para a elasticidade, que pode substituir a linha 2 do mestre.

Referente ao código do mestre, o método da linha 2 na Figura 3 (a) verifica um
arquivo de configuração ou argumentos passados para o programa que informa identifi-
cadores de máquinas virtuais e enderecos IP de cada um dos processos. Com base nisso,
o mestre sabe a quantidade de escravos e cria nomes de porta para receber conexões es-
pecı́ficas de cada um deles. Quanto à comunicação, ela acontece de forma assı́ncrona no
processo mestre, no qual o envio de dados para os escravos é de forma não bloqueante e a
recepção é bloqueante. O fato de assumir programas com um laço externo é conveniente
para a elasticidade, pois logo no inı́cio dele é possı́vel que a quantidade de recursos e
processos seja reconfigurada sem alterar a semântica da aplicação. Ainda, o inı́cio de um
novo laço representa um estado global consistente para o sistema distribuı́do.

A transformação da aplicação mostrada na Figura 3 (a) em outra elástica pode
ser feita em nı́vel PaaS através de uma das seguintes maneiras: (i) numa implementação
orientada a objetos, usar polimorfismo para sobrescrever método para gerir a elasticidade;
(ii) fazer um tradutor fonte-para-fonte que insira um código entre as linhas 1 e 2; (iii)
desenvolvimento de um wrapper em linguagens procedurais para a função da linha 2 na
Figura 3 (a). Independente da técnica, o código para gerenciar a elasticidade é simples e
mostrado na Figura 3 (c). Primeiramente, a região de código adicional verifica no diretório
compartilhado se há alguma ação nova de AutoElastic. Na ocorrência de Ação 1, o mestre
lê os dados e os adiciona na região de memória de processos escravos. Se ocorrer a Ação2,
o mestre retira os processos envolvidos da lista de processos e aciona a Ação3.
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4. Implementação

Um protótipo foi implementado usando o sistema OpenNebula, para viabilização do am-
biente de nuvem, e Java, como linguagem para a escrita da aplicação paralela e do Gerente
AutoElastic. Foram criados templates de duas máquinas virtuais: uma para o processo
mestre e outra para cada um dos escravos. O Gerente AutoElastic utiliza a própria API
Java de OpenNebula para as atividades de monitoramento e gestão da elasticidades ho-
rizontal e vertical. Ainda, essa API é usada por ele para lançar a aplicação paralela na
nuvem, a qual é associada a um SLA que pode ser fornecido pelo usuário. O SLA segue o
padrão XML de WS-Agreement2 e informa a quantidade mı́nima e máxima de MVs para
teste da aplicação. O compartilhamento de dados foi implementado com NFS (Network
File System). Tecnicamente, AutoElastic usa SSH para se conectar a máquina front-end
da nuvem e a partir dali tem acesso ao diretório compartilhado NFS. Quanto a noção de
carga, em nı́vel de protótipo, a carga PC para a observação atual i de monitoramento,
denominada PC(i) na fórmula apresentada é dada pela média móvel da carga de todas as
CPUs em execução, considerando uma janela de 3 observações. O monitoramento pelo
Gerente AutoElastic, por sua vez, é periódico com o valor de 30 segundos para o intervalo
de medições de desempenho. Por fim, com base em trabalhos relacionados, optou-se pela
adoção de 80% para o valor máximo e 40% para o mı́nimo dos thresholds de carga.

5. Modelagem da Aplicação Paralela e Metodologia de Avaliação

A metodologia de avaliação consiste em teste de desempenho de uma aplicação cientı́fica
com e sem AutoElastic, que será avaliada a luz de desempenho e uso de recursos. A
aplicação usada nos testes calcula a aproximação para a integral do polinômio f(x) num
intervalo fechado [a, b]. Para tal, foi implementado o método de Newton-Cotes para in-
tervalos fechados conhecido como Regra do Trapézio Repetida. Considere a partição do
intervalo [a, b] em n subintervalos iguais, cada qual de comprimento h ([xi, xi+1], para
i = 0, 1, 2, ..., n − 1). Assim, xi+1 − xi = h = b−a

n
. Dessa forma, podemos escrever a

integral de f(x) como sendo a soma das áreas dos n trapézios contidos dentro do intervalo
[a, b] como mostrado na Equação 3. A Equação 4 mostra o desenvolvimento da integral
segundo o método de Newton-Cotes e será usada para paralelização.

∫ b

a

f(x) dx ≈ A0 + A1 + A2 + A3 + ...+ An−1 (3)

em que Ai = área do trapézio i, com i = 0, 1, 2, 3, ..., n− 1.

∫ b

a

f(x) dx ≈ h

2
[f(x0) + f(xn) + 2.

n−1∑

i=1

f(xi)] (4)

Na Equação 4 x0 é a e xn é b, sendo n o número de subintervalos. Sendo as-
sim, segundo essa equação teremos n + 1 equações simples no estilo f(x) para calcular
a intergral. Levando em consideração que o número de processos escravos seja x, então
cada um deles recebe n+1

x
equações. A quantidade de subintervalos vai definir a carga de

computação para cada equação que se deseja obter a integral. Para tal, foram modeladas
4 funções de carga - Crescente, Decrescente, Constante e Onda - como indica a Figura 4.

2http://www.ogf.org/documents/GFD.107.pdf
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Por exemplo, a quantidade de subintervalos vai aumentando a cada linha na carga Cres-
cente, enquanto que ela permanece a mesma na Constante. A Figura 4 também descreve
as funções utilizadas para a obtenção dos padrões de carga.
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Constante 1000000/2

Crescente x * 0.2 * 500

Decrescente 1000000 - (x * 0.2 * 500)

Onda 500000 * seno(x * 0.00125) + 500500

Figura 4. Cargas de dados para processamento.

6. Avaliação e Análise dos Resultados
A aplicação que calcula a integral numérica de uma função foi avaliada com os quatro
padrões de carga previamente apresentados, sob dois cenários de execução: ambos com
AutoElastic, mas um deles sem habilitar a elasticidade. A Figura 5 ilustra o tempo de
execução da aplicação considerando os cenários e padrões de carga abordados. Em cada
execução, a configuração inicial do ambiente consistia em 2 nós, o primeiro executando
2 máquinas virtuais (2 processos escravos) e o outro 3 máquinas virtuais (2 processos
escravos e 1 processo mestre). Durante a execução foram coletados dois dados: o tempo
em segundos para executar a aplicação e a quantidade de observações realizadas pelo
AutoElastic durante a execução. Em cada observação i realizada, tem-se a quantidade de
máquinas virtuais em execução no momento, bem como PC(i).
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Figura 5. Tempo de execução da aplicação nos diferentes cenários e cargas.

Para avaliação, definiu-se empiricamente uma função que define o
custo de execução da aplicação da seguinte forma: custo = tempo total ∗∑n

i=1 VMs SAtivas(i), sendo n o total de observações. A ideia é medir essa
função para ambos cenários testados, com o intuito de verificar se a presença da
elasticidade não possui um custo proibitivo. Ao empregar a função custo para o padrão
de carga Crescente com elasticidade habilitada, foram realizadas 64 observações. Deste
total, foram utilizadas 4 máquinas virtuais em 31 observações, 6 máquinas virtuais em
26 observações e 8 máquinas virtuais nas 7 restantes. Aplicando a função de custo,
tem-se: (31 ∗ 4 + 26 ∗ 6 + 7 ∗ 8) ∗ 1978 = 664608. Considerando o mesmo padrão
com a elasticidade desabilitada, foram realizadas 80 observações, nas quais foram
utilizadas 4 máquinas virtuais de processos escravos em todas. Aplicando a função de
custo neste cenário, tem-se: (80 ∗ 4) ∗ 2426 = 776320. O padrão Decrescente obteve os
valores 670950 e 708730, enquanto o padrão Onda 757452 e 791856, quando observa-se
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respectivamente AutoElastic com e sem ações de elasticidade. Tais resultados mostram
ganhos de 10% a 14% a favor de AutoElastic com elasticidade habiliatda.
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Figura 6. Uso de recursos: Cargas Crescente (a), Decrescente (c) e Onda (e)
com AutoElastic e elasticidade habilitada; Cargas Crescente (b), Decrescente (d)
e Onda (f) com AutoElastic, mas agora com elasticidade desabilitada.
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A Figura 6 mostra uma comparação do histórico de alocação de recursos quando
abordados os cenários e padrões de carga. O padrão constante foi retirado pois não apre-
senta ações de elasticiadade, mesmo quando ela está habilitada. Como esperado, para
a carga Crescente são realizadas alocações de recursos ao longo da execução, enquanto
que para a carga Decrescente são alocados recursos no inı́cio e desalocados ao longo da
execução. Em adição, como esperado no emprego da elasticade, o padrão Onda aloca e
desaloca recursos de acordo com a flutuação de carga.

Quanto à elasticidade assı́ncrona, a Figura 7 demostra três momentos da execução
quando uma operação de alocação é realizada: (i) análise de dados com a identificação
de violação do threshold superior; (ii) instanciação dos recursos virtuais no ambiente
e; (iii) disponibilização dos recursos para a aplicação. No ambiente de testes, a fase
de instanciação compreende a transaferência de duas máquinass virtuais para o novo
nó fı́sico em uma rede de 100Mb/s e a posterior inicialização delas. Cada VM possui
700MB de tamanho para serem transferidos e o tempo total entre o seu lançamento e a
sua disponibilização é de em média 214 segundos. Durante toda a fase de instanciação,
a aplicação executa normalemnte com os recursos que já estavam em execução e a
reorganização é feita somente depois que os novos estiverem disponı́veis.
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7. Conclusão
Esse artigo endereçou a elasticidade para aplicações HPC através da proposição do
modelo AutoElastic. O modelo auto-organiza o número de máquinas virtuais sem a
intervenção do usuário, trazendo benefı́cios para o administrador (melhor consumo de
energia e compartilhamento de recursos entre os usuários) e para o usuário da nuvem
(desempenho da aplicação e melhor gerência da sobrecarga da nuvem). A Seção 3, que
descreve AutoElastic, apresentou duas sentenças-problemas, que foram abordadas da se-
guinte forma: (i) quanto ao uso da elasticidade, AutoElastic se destaca por atuar em
nı́vel PaaS de uma nuvem, não impondo que o programador tenha que escrever ações de
elasticidade no código da aplicação. Ainda nessa linha, AutoElastic oferece elasticidade
assı́ncrona, que se mostrou pertinente para viabilizar o uso de aplicações HPC no contexto
de nuvem computacional; (ii) quanto ao modelo de aplicação, a versão corrente de Auto-
Elastic trabalha com aplicações mestre-escravo iterativas, não precisando de informações
prévias sobre o comportamento delas. Essa abordagem é justificada pelo fato que estas
aplicações podem ser construı́das com o estilo de programação de MPI 2.0 que segue a
ideia de Sockets. Esse estilo permite que processos sejam conectados e desconectados
facilmente à aplicação paralela, proporcionando um uso efetivo dos recursos disponı́veis.

A avaliação demonstrou que é possı́vel ganhar-se de 10% a 14% no tempo de
execução da aplicação iterativa que calcula uma integral numérica. Em adição, os resul-
tados ganham força quando avaliado esse desempenho juntamente com a energia con-
sumida, mostrando que a elasticidade oferecida por AutoElastic não tem um custo proi-
bitivo. Quanto a trabalhos futuros, pode-se citar a auto-organização dos thresholds de
acordo com o histórico da aplicação. Por fim, planeja-se estender AutoElastic para con-
templar outros modelos de programação como Divisão-e-Conquista e Fases Sı́ncronas.
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Abstract. This work aims at implementing and evaluating metascheduling poli-
cies that employ little or no information about the resources in the infrastructure
they act upon. We have conducted some experiments with such policies in a si-
mulation setting that models the one found on the Brazilian SINAPAD network.
As expected, these experiments have shown that policies which employ promptly
available resource information—such as CPU load—lead to better scheduling
decisions than randomly selecting resources. Among the evaluated policies, the
one with better performance was based on the history of previous job executions
and on the expected CPU usage. Such policy, on the other hand, was the one
with the largest decision time. Even so, we have identified a trend in the time
spent by this policy for the decision making phase to be mitigated by the gains
in the overall execution time of jobs scheduled by this policy.

Resumo. Este trabalho tem como objetivo a implementação e a avaliação de
polı́ticas de metaescalonamento que utilizam pouca ou nenhuma informação a
respeito dos recursos na infraestrutura onde elas atuam. Para isso, foram reali-
zados experimentos que simulam o sistema encontrado no SINAPAD, uma rede
nacional de processamento de alto processamento disponı́vel a comunidade ci-
entı́fica nacional. Esses experimentos, como esperado, mostraram que polı́ticas
que utilizam informações facilmente obtidas, como a taxa de ocupação de CPU,
levam a decisões de escalonamento melhores que a escolha aleatória de recur-
sos. Dentre as polı́ticas avaliadas, a polı́tica que obteve melhor desempenho foi
baseada em um histórico de execuções prévias de tarefas e na estimativa de uso
de CPU dos recursos. Tal polı́tica, por outro lado, foi uma das que necessitou
de maior tempo de decisão. No entanto, o tempo gasto no momento do escalo-
namento tende a ser facilmente recuperado pelo ganho no tempo de execução
que essa polı́tica é capaz de gerar.

1. Introdução
Grades computacionais têm se destacado ao longo dos anos entre as infraestruturas utiliza-
das para o processamento de diversas aplicações cientı́ficas [Hey and Trefethen 2003,Em-
mott 2005]. Nessas infraestruturas, middlewares de gerenciamento escondem a natu-
reza altamente dinâmica e heterogênea dos recursos e, com frequência, implementam
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módulos de escalonamento responsáveis por decidir quando e em quais recursos uma
dada aplicação deve executar [Frey et al. 2002, Foster 2005, Cirne et al. 2006].

Um bom escalonamento é capaz de aumentar o desempenho obtido pelas
aplicações. Por outro lado, otimizar a atribuição de tarefas em uma grade é uma ta-
refa complexa e de difı́cil solução, dada a quantidade de variáveis envolvidas, incluindo o
grande número de máquinas disponı́veis e a diferença de capacidade entre elas, a variação
da carga de trabalho nos recursos e o perfil de cada aplicação [Foster et al. 2001, Xhafa
and Abraham 2010].

No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou o Sistema Na-
cional de Processamento de Alto Desempenho, SINAPAD,1 com a finalidade de prestar
serviços a comunidade brasileira usuária de processamento de alto desempenho. O SINA-
PAD consiste em uma rede formada por centros de processamento distribuı́dos por todo
o território nacional. Os centros que compõem essa rede (os CENAPADs) são acessı́veis
diretamente pelos usuários, por meio de terminal remoto seguro (ssh), ou utilizando por-
tais Web.2 Nesse último caso, para esconder do usuário a heterogeneidade de recursos
providos pelos CENAPADs, um software de gerenciamento de recursos distribuı́dos é
empregado. Atualmente, o módulo responsável pelo escalonamento das aplicações ci-
entı́ficas submetidas ao SINAPAD nesse software escolhe os centros de computação com
base na taxa de ocupação dos processadores dos nós executores presentes nos CENA-
PADs. No entanto, outras polı́ticas de escalonamento podem ter desempenho melhor em
diversos cenários (por exemplo, no caso de aplicações intensivas de E/S). Dessa maneira,
este trabalho tem como objetivo a construção e comparação de um conjunto de polı́ticas
de escalonamento direcionadas ao SINAPAD e sistemas similares. Neste trabalho são
empregadas polı́ticas que utilizam pouca informação a respeito dos recursos, o que per-
mite uma rápida tomada de decisão. Apesar da simplicidade dessas polı́ticas, demonstra-
mos que com elas conseguimos reduzir de forma significativa o tempo de execução das
aplicações dos usuários e também aumentar o nı́vel de ocupação desses sistemas.

O restante deste artigo está dividido da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta a
arquitetura e o funcionamento dos portais Web do SINAPAD e do software de gerencia-
mento de recursos distribuı́dos usado pelos mesmos; a Seção 3 descreve o funcionamento
das novas polı́ticas implementadas; a Seção 4 explica como foram conduzidos os experi-
mentos e descreve os resultados obtidos; por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões e os
trabalhos futuros.

2. Portais Web no SINAPAD

Para esconder do usuário dos portais Web do SINAPAD a heterogeneidade de recursos
providos pelos CENAPADs, o SINAPAD emprega um software de gerenciamento de re-
cursos distribuı́dos que adota um estilo arquitetural orientado a serviços (Service-Oriented
Architecture – SOA). Na arquitetura desse software, ilustrada na Figura 1, um componente
servidor denominado OpenBus funciona como um barramento virtual, centralizando o re-
gistro de todos os demais componentes do sistema e respondendo a consultas dos portais
Web ou de outros componentes do sistema. Cada CENAPAD oferece acesso aos seus
recursos através de um componente OpenDreams, o qual faz parte de um gerenciador de

1http://www.lncc.br/sinapad
2http://www.lncc.br/sinapad/portais.php
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Figura 1. Metaescalonamento no SINAPAD.

recursos local denominado CSGrid [Lima et al. 2005]. Esse gerenciador regula o fun-
cionamento dos nós executores de processos de seu CENAPAD por meio de daemons
denominados SGA e instalados em cada nó do CENAPAD. Por fim, a arquitetura apre-
senta um componente MetaScheduler, responsável pela distribuição de tarefas, através
dos componentes OpenDreams, entre os gerenciadores CSGrid de cada CENAPAD.

O metaescalonamento do SINAPAD está implementado da seguinte maneira: 1)
um portal do SINAPAD invoca o método selectOpenDreamsService de um componente
Metascheduler passando o nome e a versão do arquivo executável (algoritmo na nomen-
clatura adotada pelo gerenciador CSGrid) e os critérios para seleção dos OpenDreams;
2) o metaescalonador consulta os OpenDreams disponı́veis no barramento e que estão
de acordo com os critérios escolhidos; 3) os Opendreans são ordenados de acordo com
a polı́tica de escalonamento ativa e 4) o melhor OpenDreams é escolhido para receber
a submissão. É nessa última fase do escalonamento que as polı́ticas investigadas neste
trabalho estão inseridas.

3. Polı́ticas de escalonamento
Polı́ticas de escalonamento devem produzir bons resultados de acordo com os critérios
que as definem. No caso do SINAPAD, o critério utilizado é minimizar o tempo de
execução das aplicações. Além disso, essas polı́ticas devem ser de fácil implementação
e ter um tempo de decisão relativamente baixo a fim de evitar a sobrecarga do metaesca-
lonador. Nesse aspecto, polı́ticas que usam pouca ou nenhuma informação a respeito dos
recursos e das aplicações a serem executadas se destacam. No SINAPAD, existem duas
polı́ticas atualmente implementadas com esse perfil: a RandomScheduler e a CPULoad-
Scheduler. A primeira seleciona aleatoriamente os componentes OpenDreams para exe-
cutar uma aplicação. A ideia principal dessa polı́tica assume que a seleção é tão aleatória
que os escalonamentos bons e ruins irão se sobrepor um ao outro, e assim, as decisões
de seleção serão aceitáveis. A segunda polı́tica submete uma aplicação ao componente
OpenDreams que anuncia a menor carga de trabalho por núcleo de processamento em
seus nós.

Polı́ticas muitos simples tendem a realizar escalonamentos piores do que os obti-
dos por polı́ticas que consideram as informações dos jobs e dos recursos. Todavia, estimar

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

77



o tempo de execução de cada aplicação, assim como propõem as polı́ticas MCT, MET,
Sufferage, Min-Min e Dynamic FPLTF [Maheswaran et al. 1999, Silva et al. 2003, Iza-
kian et al. 2009,Xhafa and Abraham 2010] é uma tarefa difı́cil e custosa. A replicação de
execuções, assim como proposto pela polı́tica WQR [Cirne et al. 2007b], é uma alterna-
tiva para a estimativa do tempo de execução das aplicações, mas acarreta na desvantagem
de aumentar a utilização de recursos, o que poderia impactar negativamente no uso da
infraestrutura SINAPAD.

Dessa maneira, neste trabalho, foram implementadas três novas polı́ticas que uti-
lizam somente as informações dos recursos computacionais durante o escalonamento: a
LotteryScheduler, a LotterySchedulerWithLoad e a WallTimeEstimatedScheduler. Tais
polı́ticas realizam escalonamento imediato visando o alto desempenho de aplicações in-
tensivas de CPU formadas por um único job. A escolha desse tipo de aplicação alvo é
justificada pela sua simplicidade e significativa incidência nos problemas de cunho ci-
entı́fico.

3.1. LotteryScheduler
A LotteryScheduler é uma polı́tica que utiliza aleatoriedade no escalonamento, porém, di-
ferentemente da RandomScheduler, as chances de um componente OpenDreams ser esco-
lhido para executar uma aplicação j pode ser distinta dos demais. Isso porque ao receber
um pedido de execução de uma aplicação j, essa polı́tica fornece uma certa quantidade
de bilhetes a cada componente OpenDreams e escolhe aleatoriamente um desses bilhetes.
Depois disso, submete a aplicação j ao recurso que possuir o bilhete sorteado. O número
de bilhetes, nbi, dados a um componente OpenDreams i em um escalonamento é igual ao
valor da divisão do maior tempo de CPU médio divulgado no conjunto de componentes
OpenDreams pelo tempo de CPU médio divulgado pelo componente OpenDreams i. Esse
cálculo é apresentado na Equação 1.

nbi =

{
‖ (maxtcmij∈TCM

tcmij
) ‖ Se tcmij > 0

∞ Se tcmij = 0 ou tcmij for indefinido
(1)

Em (1), tcmij é o tempo de CPU médio de uma aplicação j, que é escalonada em
um componente OpenDreams i e TCM é o conjunto de todos os tempos de CPU médios
de uma aplicação divulgados por cada componente OpenDreams. Segundo a Equação 1, o
componente OpenDreams que tiver o divulgado o maior tempo de CPU receberá somente
um bilhete, enquanto os demais receberão um ou mais bilhetes. Para os componentes
OpenDreams que não executaram nenhuma vez a aplicação j, é dado a eles um número
muito alto de bilhetes, com o intuito de informar a polı́tica sobre esses recursos.

O tempo de CPU funciona como uma métrica de comparação da capacidade com-
putacional dos recursos. Se um recurso pode executar uma aplicação com um tempo de
CPU menor que outro, então assume-se que o primeiro possui uma maior capacidade de
processamento do que o segundo. Para medir a capacidade computacional ofertada por
um OpenDreams, a LotteryScheduler utiliza uma média dos tempos de CPU observados
até o momento. O cálculo da média, tcmij , é obtido da seguinte forma:

tcmij = 0.75 ∗ tcmij + 0.25 ∗ tnij (2)
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onde tnij é o novo tempo de CPU de uma aplicação j em um componente OpenDreams
i. Como pode ser observado na Equação 2, os tempos antigos têm maior peso do que os
novos, pois assim, variações temporárias não modificam demasiadamente o tempo médio
de CPU.

A LotteryScheduler é uma polı́tica que, ao contrário da RandomScheduler, leva em
conta a heterogeneidade de recursos, pois quanto mais potente for um recurso em relação
aos demais, maior será a sua probabilidade de executar um job. Assim, os jobs têm uma
maior probabilidade de serem submetidos aos recursos com maior capacidade computa-
cional e, por consequência, serem executados mais rapidamente. Todavia, essa heurı́stica
ignora um importante elemento que está ligado intimamente ao tempo de execução: a
carga de trabalho. Pode não ser interessante enviar um job a um recurso muito mais
rápido do que outro se o primeiro apresentar uma carga de trabalho muito maior do que
o segundo, visto que a aplicação submetida ao segundo recurso terá que concorrer com
outros processos pelo uso do processador.

3.2. LotterySchedulerWithLoad

A LotterySchedulerWithLoad utiliza o mesmo mecanismo de bilhetes que a
LotteryScheduler. A diferença está no modo de calcular o número de bilhetes dado a
um OpenDreams i em um escalonamento de uma aplicação j. Esse cálculo é realizado da
seguinte forma:

nbi =

{
‖ (maxteeij∈TEE

teeij
) ‖ Se teeij > 0,

∞ Se teeij = 0 ou teeij for indefinido
(3)

onde teeij é o tempo de execução estimado de uma aplicação j escalonada em um com-
ponente OpenDreams i e TEE é o conjunto de todos os tempos de execução estimados
de uma aplicação j em cada componente OpenDreams. O tempo de execução estimado
representa a quantidade de tempo que a aplicação demora para terminar sua execução de
acordo com seu tempo de CPU médio no recurso e a carga de trabalho atual desse recurso.
Esse tempo é definido pela Equação 4.

teeji =

{
tcmij ∗ (ceni) Se ceni ≥ 1,
tcmij Se ceni < 1

(4)

onde tcmij é o tempo de CPU médio de uma aplicação j em um componente OpenDreams
i e ceni é a carga de trabalho estimada por núcleo de processamento em um componente
OpenDreams i. Quando a carga de trabalho estimada por núcleo é igual ou menor a 1,
isso quer dizer que não existe concorrência das aplicações pelo processador, e por isso, o
tempo de execução da aplicação será igual ao tempo de CPU médio. Porém, o contrário
mostra um cenário de concorrência que afeta o tempo de execução.

Supondo que o sistema operacional distribui de forma uniforme o uso de um
núcleo de processamento, e sabendo que o valor da carga de trabalho estimada por núcleo
representa o número de processos que estão usando o núcleo ou estão na fila para isso,
então, nesse caso, o uso do núcleo por uma aplicação será igual a 1

ceni
. Como, no cenário

de aplicações intensivas de CPU (foco deste trabalho), o uso do núcleo de processamento

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

79



é inversamente proporcional ao tempo de execução, uma aplicação que estiver usando 1
ceni

do núcleo terá o tempo de execução estimado em tcmji ∗ ceni.

A carga de trabalho estimada por núcleo de processamento, ceni, assim como
apresenta a equação 5, é calculada pela adição de uma unidade à carga de trabalho esti-
mada, cei, e pela divisão desse montante pelo número de núcleos de processamento, npi3,
que existem em um componente OpenDreams i. É acrescentada uma unidade à carga de
trabalho estimada pois sendo a aplicação escalonada intensiva em CPU, ela tentará usar
o núcleo de processamento constantemente, aumentando em uma unidade o número de
processos disputando por recursos da máquina.

ceni =
cei + 1

npi
(5)

Os valores das cargas de trabalho coletadas nos daemons SGAs e apresentadas ao
seu componente OpenDreams correspondente são referentes à carga de trabalho média
(jobs que estão na fila de execução ou executando no processador) no perı́odo de um
minuto. Assim, quando uma aplicação for submetida a um componente OpenDreams, a
sua execução só será refletida por completo na carga de trabalho depois de um minuto
após a submissão da aplicação. Supondo que a reflexão seja uniforme, pode-se dizer que
a carga de CPU sobe 1

60000
em 1 milissegundo quando uma aplicação intensiva em CPU

é executada. O mesmo raciocı́nio é válido quando ocorre o término da aplicação, porém,
ao invés de adicionar, há a diminuição da carga. Portanto, as cargas coletadas não irão
representar valores condizentes com a carga real de um componente OpenDreams, e por
isso, é realizada a estimativa da carga de trabalho utilizando a seguinte fórmula:

cei =
∑

s∈Si

cs +
∑

ae∈Aei

exec ratio(ae, ta)−
∑

at∈Ati

fin ratio(at, ta), (6)

onde Si é o conjunto de todos os daemons SGAs de um componente OpenDreams i, Aei
é o conjunto de todas as aplicações ae que estão sendo executadas em um componente
OpenDreams i, Ati é o conjunto de aplicações at que terminaram de executar em um
componente OpenDreams i, ta é o valor do tempo atual e cs é o valor da carga de trabalho
média coletada em um daemon SGA s. A função exec ratio retorna o valor que falta ser
incluı́do na carga de trabalho média para que essa carga represente a carga de trabalho real.
Quando uma aplicação intensiva em CPU está sendo executada a um tempo menor que 1
minuto, então a sua execução não é incluı́da por completo no valor da carga de trabalho
média. Para que esse valor represente a carga real, é necessário que seja acrescentado
à carga de trabalho média o produto da multiplicação de 1

60000
pelos milissegundos que

faltam para que o tempo de execução seja igual a 1 minuto. Todavia, se o tempo de
execução for maior ou igual a 60 segundos, então a execução da aplicação como um todo
já está sendo representada na carga, e logo, não é necessária qualquer adição. Assim, a
função exec ratio é representada da seguinte maneira:

exec ratio(ae, ta) =

{
60000−(ta−tij)

60000
Se ta− tij ≤ 60000,

0 Se ta− tij > 60000
(7)

3Somatório do número de núcleos informados por todos os daemons SGAs geridos por um componente OpenDreams.
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onde tij consiste no tempo em que a aplicação j começou a ser executada. Processo
inversamente similar ocorre quando uma aplicação é finalizada, pois no instante que a
aplicação termina, o valor da carga média inclui a aplicação finalizada e, por isso, não
corresponde à carga real. A função fin ratio é a responsável pelo cálculo do valor a ser
removido da carga de trabalho informada pelo componente OpenDreams.

A LotterySchedulerWithLoad considera a heterogeneidade e a carga de trabalho
estimada dos recursos. A carga de trabalho não constitui uma representação exata da
carga atual do sistema, pois, como dito anteriormente, ela é estimada. Além disso, o com-
ponente OpenDreams atualiza somente os valores da carga de trabalho coletados por cada
daemon SGA em intervalos de tempo pré-definidos. Mesmo assim, essa carga sugere o
que está ocorrendo em cada CENAPAD. De maneira geral, a maior desvantagem da Lot-
terySchedulerWithLoad está no fato de que ela permite, através de sorteios, que aplicações
sejam submetidas a recursos que irão executá-las de forma muito mais lenta do que se as
mesmas fossem enviadas a outros recursos escolhidos por polı́ticas mais cautelosas.

3.3. WallTimeEstimatedScheduler

A polı́tica WallTimeEstimatedScheduler prioriza a utilização do componente Open-
Dreams com menor tempo de execução estimado pela Equação 4. Em suma, essa polı́tica
é uma versão da LotterySchedulerWithLoad, porém sem a aleatoriedade do sorteio de
bilhetes.

4. Experimentos
A fase de experimentação foi realizada através da simulação de um ambiente heterogêneo
que pudesse, de alguma forma, se aproximar ao encontrado no SINAPAD. O ambiente de
testes foi composto por 6 máquinas, sendo cada uma com duas CPUs de 64 bits do modelo
AMD Opteron(tm) Processor 246 com 2 GHz, 8 GB de memória RAM e 1 TB de disco
rı́gido. Um dos computadores foi escolhido para ser o front-end e nele foram instalados
os componentes OpenBus e MetaScheduler. Como as grades são ambientes heterogêneos
e o ambiente de testes tenta simular um ambiente de grade, então era necessário que
fosse possı́vel controlar a heterogeneidade dos recursos. A solução encontrada foi utilizar
máquinas virtuais usando o Oracle VM VirtualBox juntamente como o programa CpuLi-
mit4, o qual limita a percentagem de uso do processador que uma determinada máquina
virtual pode ter.

Com o uso de máquinas virtuais, também foi possı́vel aumentar o número de re-
cursos, possibilitando a criação de mais alguns cenários de testes. Para cada máquina,
com exceção do front-end, foram criadas duas máquinas virtuais com as seguintes
configurações: 1 processador virtual de 32 bits com 1,9 GHz, 2 GB de memória RAM e
200 GB de disco rı́gido. Em cada máquina virtual foram instalados um gerenciador CS-
Grid com seu componente OpenDreams e um daemon SGA associado. Todas as máquinas
virtuais e fı́sicas possuı́am instalados o sistema operacional Debian 6 e foram interligadas
por uma rede Ethernet de um 1 Gb. A configuração do ambiente do testes é ilustrada na
Figura 2.

Nos testes existiam quatro tipos de recursos quanto à capacidade computacional:
r1, r2, r3 e r4. Os recursos r1 eram duas, quatro e oito vezes mais potentes do que r2, r3 e

4http://cpulimit.sourceforge.net
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Figura 2. Arquitetura do ambiente de testes.

r4, respectivamente. Da mesma maneira que no trabalho feito por Cirne et al. 2007a, essas
diferenças entre os recursos foram baseados na lei de Moore, que diz que a capacidade
de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses [Schaller 1997]. Com essas
variações de recurso foram criados os cenários da Tabela 4.

Cenário Heterogeneidade recursos Composição
RH Homogênea 10 recursos do tipo r1
RBU Baixa 5 recursos do tipo r1 e r2
RBD Baixa 2 recursos do tipo r1 e 8 recursos do tipo r2
RBE Baixa 8 recursos do tipo r1 e 2 recursos do tipo r2
RAU Alta 2 recursos para os quatros tipos de recursos
RAB Alta 4 recursos do tipo r2 e r3 e 2 recursos do tipo r4 e r1
RAD Alta 2 recursos do tipo r1 e 8 recursos do tipo r4
RBE Alta 8 recursos do tipo r1 e 2 recursos do tipo r4

Tabela 1. Cenários simulados.

A aplicação utilizada nos testes foi uma versão em C do benchmark Linpack
[Menninger 1993], com uma alteração para tornar o número de repetições do código
constante (5.000 repetições). Esse benchmark apresenta tempo de CPU próximo a 60
segundos em recursos do tipo r1, com variação de 10%.

Os testes foram divididos de acordo com o modo como as aplicações eram subme-
tidas para serem escalonadas. Um desses modos enviava todos os jobs simultaneamente,
enquanto o outro submetia um job a cada 20 segundos, ou seja, de forma intercalada. O
primeiro tipo serve para simular uma grade com grande fluxo de pedidos em um curto
espaço de tempo, ao passo que o segundo simula uma grade em que não existem tantas
requisições durante um dia. Esse último tem um comportamento mais parecido com do
SINAPAD.

Para cada modo de envio e tipo de recursos foram submetidos 40 pedidos de
execução de processos para o metaescalonador. Cada cenário foi simulado 5 vezes a fim
de se obter uma média de tempo de execução mais precisa. Nos testes que usavam o modo
de envio simultâneo das aplicações notou-se um problema: os componentes OpenDreams
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que recebiam os primeiros jobs das simulações demoravam mais tempo para responder a
consultas realizadas posteriormente pelo metaescalonador. Dessa maneira, polı́ticas que
consumiam informações a respeito dos recursos dos componentes OpenDreams atribuı́am
jobs aos recursos mais lentamente do que outras. Quanto maior o atraso para um job ser
enviado a um OpenDreams, menor a concorrência sofrida pelos processos já em execução
nesse componente e, consequentemente, menor o tempo de execução desses jobs. Tal ca-
racterı́stica tornaria injusta a comparação de heurı́sticas com diferentes tempos de envio
de jobs.

Para comprovar essa suposição, foram realizados dois novos tipos de testes. No
primeiro deles, um mecanismo que aumenta o tempo de decisão das polı́ticas mais rápidas
foi adicionado. Dessa maneira, os tempos de decisão foram uniformizados, permitindo
que a medição dos tempos de execução gerados pelas polı́ticas pudesse ser feita de ma-
neira mais precisa. No segundo tipo de testes, esse mecanismo não foi ativado. Ambos
os tipos de testes foram conduzidos nos cenários RAU e RH e utilizando as polı́ticas
RandomScheduler e LotterySchedulerWithLoad, pois elas representam as polı́ticas que
enviam tarefas, respectivamente, mais rapidamente e mais lentamente na infraestrutura de
simulação. Os resultados obtidos confirmaram que há uma relação entre o aumento do
tempo de envio de aplicações e a diminuição no tempo de execução das mesmas. Por-
tanto, polı́ticas que demoram mais para escalonar têm vantagem sobre as que demoram
menos. Por isso, foi fundamental que os testes ocorressem com os mesmos tempos de
envio. Nos testes com envio intercalado esse problema não foi encontrado.

As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados dos testes e a comparação das polı́ticas
em cada cenário utilizando como métrica a média do tempo de execução. Na Figura 3
estão relacionados os testes em que as aplicações foram enviadas simultaneamente, en-
quanto na Figura 4, as aplicações foram enviadas a cada 20 segundos.

Figura 3. Comparação das polı́ticas nos testes feitos utilizando modo de envio simultâneo.

Ao analisar os gráficos, a RandomScheduler é a polı́tica que teve o pior desempe-
nho no geral. Nos cenários homogêneos, essa polı́tica não tem um desempenho tão ruim
quanto as demais, porém, com o aumento da heterogeneidade há uma queda em seu ren-
dimento. Como a RandomScheduler tenta distribuir a carga de forma balanceada, não im-
portando a capacidade computacional dos recursos, todos os componentes OpenDreams
recebem quantidades proporcionais de aplicações. Assim, quanto maior a diferença entre
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Figura 4. Comparação das polı́ticas nos testes feitos utilizando modo de envio intercalado.

os recursos, maior será a penalização por enviar uma aplicação a um recurso mais lento,
e por conseguinte, menor será o seu desempenho em relação às outras polı́ticas.

A LotteryScheduler tem um comportamento similar a RandomScheduler quando
os recursos são homogêneos, mas com o aumento da heterogeneidade, o seu desempe-
nho acaba sendo geralmente melhor que o da RandomScheduler, pois a primeira polı́tica
atribui as probabilidades de um job de acordo com a sua capacidade computacional em
relação aos restantes. Dessa maneira, os jobs tendem a ser submetidos a componentes
OpenDreams com maior capacidade. No entanto, a simples ação de permitir probabi-
listicamente que uma escolha ruim aconteça faz com que a LotteryScheduler ignore as
direções que tendem a levar a um escalonamento bom e tome um sentido desfavorável,
comprometendo o seu desempenho. A mesma fraqueza acomete a LotterySchedulerWith-
Load. Entretanto, essa polı́tica apresenta desempenho melhor do que a LotteryScheduler,
pois além de usar a capacidade computacional dos recursos, usa as cargas de trabalho des-
ses recursos para atribuir as probabilidades de cada componente OpenDreams de receber
uma determinada aplicação. Deve-se ressaltar que essa diferença de desempenho entre
as duas polı́ticas teve um grande contraste nos testes com envio intercalado nos cenários
RAU e RAB.

A CPULoadScheduler teve desempenho melhor que a RandomScheduler somente
nos testes em que os jobs eram enviados simultaneamente. Isso se deve ao fato de que as
cargas dos daemons SGAs, por configuração, são atualizadas em intervalos de 15 segun-
dos. Consequentemente, a CPULoadScheduler não identifica que a carga de um recurso
está aumentando durante esse tempo e, então, segue enviando novas aplicações ao com-
ponente OpenDreams visto como o melhor da infraestrutura naquele intervalo. Porém,
essa polı́tica tem o segundo melhor desempenho nos testes em que as aplicações eram
submetidas intercaladamente. Esse resultado acontece devido aos tamanhos dos interva-
los de envio de cada job, que são maiores que 15 segundos. Fazer com que os valores
das cargas de trabalho dos recursos estejam sempre atualizados no momento do escalo-
namento permite que a polı́tica consiga balancear a carga de forma efetiva. Assim, a
CPULoadScheduler envia novos trabalhos para o recurso que estiver mais ocioso.

A WallTimeEstimatedScheduler foi a polı́tica que teve o melhor desempenho nos
testes em geral. Naqueles experimentos que tiveram os jobs enviados simultaneamente, a
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polı́tica que chegou mais perto da WallTimeEstimatedScheduler, em termos de desempe-
nho, foi a LotterySchedulerWithLoad. Porém, essa distinção de desempenho entre essas
duas polı́ticas cresce com o aumento da heterogeneidade.

Além da WallTimeEstimatedScheduler ser a melhor polı́tica em relação a média
do tempo de execução, essa polı́tica conseguiu ter o menor desvio padrão dos tempos de
execução das aplicações em todos os cenários.

Um outro ponto importante na comparação das polı́ticas é o tempo de decisão de
uma determinada polı́tica. Quando esse tempo é muito grande, há uma sobrecarga no
metaescalonador, o que deve ser evitado. Para comparar as polı́ticas quanto a isso, foi
utilizada a média de três amostras do tempo de decisão de cada polı́tica no cenário RH. A
Tabela 2 mostra o tempo médio de decisão das polı́ticas.

Polı́tica Tempo Médio de Decisão (ms)
CPULoadScheduler 315
LotteryScheduler 372
LotterySchedulerWithLoad 831
RandomScheduler 320
WallTimeEstimatedScheduler 774

Tabela 2. Tempo médio de decisão das polı́ticas.

A CPULoadScheduler e a RandomScheduler têm aproximadamente o mesmo
tempo de decisão e são as polı́ticas que decidem mais rapidamente. A WallTimeEsti-
matedScheduler é a penúltima colocada e tem o tempo de decisão 2,4 vezes maior que
as heurı́sticas mais rápidas. A polı́tica mais lenta é a LotterySchedulerWithLoad, que de-
mora 2,6 vezes mais do que CPULoadScheduler para tomar uma decisão. Isso mostra que
a estimativa de CPU é custosa. Porém, essa demora para decidir pode ser compensatória,
visto que os tempos de decisão são aferidos em milissegundos, enquanto os tempos de
execuções de aplicações em uma grade são medidos em minutos, horas ou até dias.

5. Conclusão

O escalonamento em uma grade computacional é um problema complexo, de difı́cil
solução, devido à dinamicidade da infraestrutura e heterogeneidade de recursos e jobs.
Este trabalho teve por objetivo a implementação e a experimentação de polı́ticas de me-
taescalonamento para o SINAPAD, uma rede acadêmica nacional formada por diversos
centros de alto desempenho. As polı́ticas propostas têm maior complexidade do que a
polı́tica utilizada por padrão no SINAPAD. No entanto, essas polı́ticas não necessitam de
informações de difı́cil obtenção tais como o perfil de uso de recursos pelas aplicações.

Experimentos mostraram que a aleatoriedade trouxe muitos aspectos negativos
às polı́ticas que a utilizam. A exclusão dessa caracterı́stica na polı́tica LotterySchedu-
lerWithLoad deu origem à WallTimeEstimatedScheduler, polı́tica que obteve o melhor
desempenho entre as polı́ticas investigadas. A WallTimeEstimatedScheduler apresentou a
menor variação nos tempos de execução em todos cenários simulados. Por outro lado, o
seu tempo de decisão foi superior aos das polı́ticas mais simples. No entanto, entende-se
que tal desvantagem é compensada pelo menor tempo de execução obtido.

A polı́tica LotterySchedulerWithLoad tem bom rendimento nos testes com gran-
des sobrecarregadas, porém não repetiu o seu desempenho quando a grade estava com
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menos carga de trabalho. Nesses casos, a CPULoadScheduler conseguiu ter melhores es-
calonamentos, mesmo sem utilizar informações quanto a capacidade computacional dos
recursos. Por fim, a polı́tica mais simples, a RandomScheduler, teve os piores resultados,
mostrando que ela só deve ser utilizada quando os recursos da grade forem homogêneos.

Melhorias e novos experimentos envolvendo as polı́ticas propostas podem ser rea-
lizados no futuro. Os cenários dos testes, por exemplo, não contemplaram heterogenei-
dade de jobs. Além disso, os jobs executados nesses cenários são intensivos de CPU.
Entretanto, no SINAPAD existe uma diversidade de tipos de aplicações. Por esse motivo,
seria interessante realizar testes com aplicações formadas, por exemplo, por um conjunto
de jobs dependentes entre si ou que façam uso intensivo de dados.
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Abstract. Compilers for high-level synthesis have been popularized. They al-
low quickly and easily transform high-level source code to hardware. Current
solutions do not generate hardware able to explore techniques to improve pipe-
line in hardware. This work shows the LALPC compiler that uses techniques to
explore parallel processing in FPGAs as from designs described in C language.
The techniques allow identify and apply optimizations on loops in source code.
LALPC is able to generate high-performance systems while enable design space
exploration by the programmer.

Resumo. Compiladores de sı́ntese de alto nı́vel vem se popularizando. Esses
permitem transformar códigos de alto nı́vel em hardware de maneira simples e
rápida. As soluções atuais geram hardware que não exploram as técnicas que
permitam melhorar o pipeline em hardware. Este trabalho apresenta o compi-
lador LALPC que utiliza técnicas para explorar paralelismo em FPGAs a partir
de projetos descritos em linguagem C. As técnicas permitem identificar e aplicar
otimizações para acelerar trechos de códigos baseados em loops. LALPC é ca-
paz de gerar sistemas de alto desempenho, permitindo a exploração de espaço
de projeto pelo programador.

1. Introdução
A computação reconfigurável, mais especificamente o uso dos FPGAs (Field-
Programmable Gate Array) modernos, tem oferecido um enorme potencial para o desen-
volvimento de sistemas altamente paralelos e com baixo consumo de energia. A presença
de hardware e software, caracterizada pelas arquiteturas hı́bridas, permite acelerar seções
crı́ticas em hardware, elevando o desempenho, enquanto mantém um alto nı́vel de produ-
tividade no desenvolvimento já que o restante do sistema é projetado em software, muitas
vezes já disponı́veis para a aplicação desejada [Liao et al. 2010].

Nos sistemas embarcados a combinação software/hardware é fortemente aco-
plada, seja usando um processador softcore no próprio dispositivo reconfigurável, ou por
meio de dispositivos e kits que combinam FPGAs com processador. Neste contexto,
podemos mencionar dispositivos como os da famı́lia Zynq da Xilinx [Santarini 2011]
e o kit DE2i-150 da Altera/Intel [Terasic 2013]. Já na computação de alto desempe-
nho o mais comum é acoplar aos servidores kits de FPGAs via PCIe ou interfaces
proprietárias, nos quais seções crı́ticas do código são aceleradas em hardware. Den-
tre os mais recentes podemos citar [Putnam et al. 2014] e muitos outros apresentados
em [Vanderbauwhede and Benkrid 2013].
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Apesar do bom desempenho em termos de paralelismo e consumo de energia, a
computação reconfigurável ainda não é amplamente usada, principalmente pela dificul-
dade de se projetar o hardware e integrá-lo ao software, no caso dos sistemas hı́bridos.
Ferramentas de sı́ntese de alto nı́vel, usadas para transformar descrições mais abstratas
diretamente em circuitos, são propostas desde a década de 90 na tentativa de facilitar
o desenvolvimento. Após mais de 20 anos, finalmente começam a surgir ferramentas
mais maduras, que passaram a ser quase uma necessidade, principalmente pelas seguintes
razões: i) rápida exploração do espaço de projeto a partir de especificações funcionais;
ii) enorme capacidade dos dispositivos atuais, exigindo um maior nı́vel de abstração para
projetos grandes; iii) melhora da produtividade por reúso de componentes; iv) verificação
em nı́vel de sistema; e v) tendência para o uso extensivo de aceleradores e SoCs hete-
rogêneos [Cong et al. 2011].

Este trabalho descreve a implementação do compilador LALPC, bem como os
resultados experimentais obtidos com o seu uso. O restante do artigo está organizado
como se segue. Na Seção 2 são apresentados trabalhos relacionados da área. Na Seção 3
é apresentada a estrutura do compilador e suas principais caracterı́sticas. Na Seção 4 são
expostos os resultados experimentais obtidos, comparando-os com outras ferramentas.
Na Seção 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Nesta seção são abordadas duas ferramentas de sı́ntese de alto nı́vel recentes. A primeira
delas é o compilador LegUp [Canis et al. 2011], por se tratar do projeto open source de
maior relevância cientı́fica no momento. A segunda é o compilador LALP, trabalho prévio
do grupo de pesquisa, cujas técnicas de geração de hardware foram usadas neste traba-
lho [Menotti et al. 2012].

2.1. LegUp

O compilador LegUp é uma ferramenta de código aberto voltada para sı́ntese de alto nı́vel
utilizando como entrada a linguagem C. O código é processado, compilado automatica-
mente e tem como saı́da sistemas em hardware descritos em Verilog. O LegUp utiliza o
front-end do compilador LLVM para efetuar os passos iniciais de análise e otimização do
código para posterior sı́ntese. Nesse compilador é implementado um novo back-end que
usufrui das técnicas de otimizações disponı́veis no LLVM, visando melhorias significati-
vas no hardware resultante [Canis et al. 2011].

Com o LegUp é possı́vel sintetizar grande parte do código C para hardware.
Isso permite a manipulação de várias estruturas, tais como: arranjos multidimensionais,
variáveis globais, ponteiros, valores em ponto flutuante. O hardware gerado pela fer-
ramenta LegUp tem qualidade comparável com o gerado pelas ferramentas comerciais
disponı́veis para sı́ntese de alto nı́vel. Além disso, ele permite a integração de vários
aceleradores com programas descritos em OpenMP e Pthread [Choi et al. 2013].

2.2. LALP

O compilador LALP surgiu como uma nova opção no processo de sı́ntese de alto nı́vel
com foco em otimizar códigos baseados em laços de repetição. O compilador permite o
mapeamento dos laços de repetição de maneira que sejam identificadas as dependências
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entre os componentes, o que permite o balanceamento das operações. Esse procedi-
mento melhora o desempenho nos laços de repetição, impactando diretamente no loop
pipeline da aplicação. A região do kernel dos laços de repetição no código normal-
mente pode ser paralelizada uma vez que o código interno de um laço de repetição é
executado repetidamente durante a execução da aplicação. LALP processa os laços de
repetição para gerar arquiteturas em hardware com alta performance em processamento
paralelo [Menotti et al. 2012].

A ferramenta permite exploração de espaço de projeto por meio de diretivas de
marcação no código. Estas marcações são utilizadas para controlar o clock das operações
gerando arquiteturas diferentes para o mesmo código. Outra caracterı́stica importante é
que o compilador LALP utiliza uma linguagem especı́fica para descrição do algoritmo.
A linguagem utilizada, denominada LALP (Language for Aggressive Loop Pipelining),
possui um nı́vel de abstração maior em relação à linguagem VHDL (VHSIC Hardware
Description Language). Contudo, a utilização de uma linguagem especifica limita sua
utilização uma vez que o seu aprendizado demanda tempo e disponibilidade do progra-
mador. O compilador apresentado neste trabalho não demanda a utilização de uma lin-
guagem especı́fica uma vez que é baseado na linguagem C.

2.3. Outros Trabalhos
Outra abordagem interessante neste contexto é a do ReflectC, uma ferramenta de
sı́ntese de alto nı́vel com foco em alta flexibilidade no projeto. O compilador utiliza
a ferramenta LARA por meio de programação orientada a aspectos, o que permite o
usuário especificar informações adicionais do projeto em um arquivo separado. Essas
parametrizações feitas no padrão LARA permitem tanto a aplicação de caracterı́sticas
especı́ficas quanto a aplicação de otimizações no hardware gerado [Cardoso et al. 2013,
Coutinho et al. 2013a, Coutinho et al. 2013b]. Diversas ferramentas de sı́ntese de alto
nı́vel têm sido propostas, o que demonstra o interesse e pesquisas na área de geração
automática de hardware para dispositivos reconfiguráveis, entre as quais podemos citar
Vivado [Feist 2012], CHiMPS [Putnam et al. 2008], ROCCC [Buyukkurt et al. 2006] e
Haydn-C [Coutinho and Luk 2003].

3. LALPC
O compilador apresentado neste trabalho é denominado de LALPC. Esse compilador é
baseado no compilador LALP descrito na seção anterior e utiliza os mesmos conceitos de
escalonamento e as técnicas de paralelismo para otimização do hardware. Além disso,
o LALPC utiliza a mesma biblioteca de componentes VHDL utilizada no LALP. No en-
tanto, o LALPC se diferencia do LALP ao utilizar códigos descritos na linguagem C como
entrada do compilador, ao invés de utilizar uma linguagem especı́fica. Essa caracterı́stica
é fundamental para sua utilização uma vez que a linguagem C é altamente difundida entre
programadores.

O compilador LALPC utiliza a análise do front-end do compilador ROSE no pro-
cesso de sı́ntese de alto nı́vel, efetuando todas as validações necessárias no código de
entrada nos padrões ANSI C. O compilador ROSE conta com técnicas de otimização para
analisar e modificar laços de repetição, tais como loop fusion, loop fission, loop blocking,
loop interchange e loop unrolling [Quinlan 2000]. A técnica denominada loop unrolling
é utilizada no compilador LALPC e é descrita em detalhes na Seção 3.4.
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O Compilador LALPC como em LALP permite utilizar diretivas de marcação
para auxiliar o compilador durante o processo de geração de hardware. Essas diretivas de
marcação são descritas por meio de pragmas inseridos no código que são interpretadas
pelo compilador LALPC. A utilização dos pragmas permite gerar arquiteturas diferentes
com caracterı́sticas especı́ficas para o mesmo código fonte de entrada. Com os pragmas
o programador aplica customizações no hardware sem a necessidade de conhecimento
especı́fico de implementação. O uso dos pragmas no compilador LALPC é descrito em
detalhes na Seção 3.3.

A ferramenta LALP necessita que o programador utilize as diretivas de marcação
para efetuar o sincronismo das operações. Esse sincronismo garante que o processo de
escalonamento seja executado corretamente em alguns exemplos. O compilador LALPC
suporta o uso da técnica de sincronização das operações utilizando pragmas. Entretanto,
a necessidade de definir o sincronismo em exemplos complexos foi resolvido no compi-
lador LALPC modificando o processo de balanceamento em conjunto com a técnica SSA
(Static Single Assignment) do compilador ROSE. Nos testes realizados neste trabalho
não foram necessários os pragmas de sincronismo para que o hardware gerado calcu-
lasse corretamente os resultados, diferentemente do compilador LALP no qual algumas
sincronizações manuais eram necessárias.

A utilização das caracterı́sticas supracitadas permitem ao programador gerar, de
maneira simples, sistemas de hardware de alto desempenho baseados em programas des-
crito em C. O compilador LALPC constitui uma alternativa para a simplificação do pro-
cesso de geração automática de hardware mantendo a exploração de processamento pa-
ralelo em arquiteturas reconfiguráveis.

3.1. Estrutura do Compilador

O LALPC instancia partes do compilador ROSE para validar o código de entrada em lin-
guagem C e aplicar algumas técnicas de otimização. Após esta etapa, uma AST (Abstract
Syntax Tree) com a representação intermediária do código é obtida. Esta representação
é utilizada para gerar os componentes de hardware necessários e definir as ligações de
dados entre eles. A biblioteca de componentes, escrita em VHDL, é a mesma usada pelo
compilador LALP [Cardoso 2000].

O compilador ROSE permite efetuar análises e otimizações no código de entrada.
Uma dessas análises é a SSA que modifica o nome das variáveis do código conforme
necessário, tornando cada atribuição única. Essa otimização facilita o processo para a
geração dos componentes de hardware de maneira correta. Essa caracterı́stica supriu a
necessidade encontrada no compilador LALP que o usuário deve definir no código novas
variáveis toda vez que esta receber uma nova atribuição.

No decorrer do processamento é verificado a existência dos pragmas no código.
Os pragmas como citado anteriormente são responsáveis pelas customizações no hard-
ware. Ao identificar os pragmas o compilador LALPC pode modificar a representação in-
termediária diretamente no front-end do compilador ROSE e/ou modificar os componen-
tes VHDL. Após criar os sinais entre os componentes, o compilador executa as técnicas
de balanceamento semelhantes ao compilador LALP. Por fim, o compilador gera os ar-
quivos VHDL com os componentes e suas respectivas ligações. Na Figura 1 é possı́vel
observar a estrutura do compilador LALPC.
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Figura 1. Estrutura do compilador LALPC.

3.2. Subconjunto Suportado

O compilador LALPC tem como objetivo gerar sistemas de alto desempenho utilizando
técnicas de paralelismo em laços de repetição. Além disso, o programador pode utilizar as
seguintes estruturas no processo de geração de hardware: verificação condicional IF em
bloco e ternário, execução de operações aritméticas, acumuladores, vetores, deslocamento
de bits, desdobramento de laços de repetição utilizando loop unrolling, memórias RAM
(Random Access Memory) customizadas para acessos simultâneos, diretivas de marcação
utilizando pragmas, definir largura de bits da aplicação, definir pinos de saı́da no hard-
ware.

Diversas ferramentas de sı́ntese de alto nı́vel, algumas usadas comercialmente,
tem limitações oriundas das diferenças entre os paradigmas de software e hardware. Es-
tas diferenças podem fazer a ferramenta de sı́ntese gerar resultados com semântica dife-
rente da esperada ou até gerar arquiteturas que necessitam de uma grande quantidade de
recursos de hardware. Modificar a sintaxe ou simplesmente reestruturar o código original
costuma ser a solução para estes casos.

O compilador LALPC conta com algumas limitações impedindo à utilização de
todos os recursos disponı́veis na linguagem C, sendo elas: dados em ponto flutuante,
chamadas de funções, structs, ponteiros, matrizes, recursão, entre outras. Para estes casos
é necessário o programador efetuar modificações no código de entrada adaptando-o para
que este seja processado corretamente pelo compilador. Estas limitações de entrada são
muito comuns em ferramentas de sı́ntese de alto nı́vel.

3.3. Pragmas

O processo de utilização das diretivas de marcação por pragmas tem como objetivo per-
mitir ao programador definir algumas caracterı́sticas especı́ficas durante o processo de
compilação. O uso dos pragmas modifica o hardware gerado pelo compilador, podendo
resultar em arquiteturas diferentes. Para o mesmo código de entrada, podem ser obti-
dos diferentes desempenhos, bem como uso menor ou maior de recursos do dispositivo
reconfigurável, consumo de energia, etc.

O uso dos pragmas é justificado não apenas pelas caracterı́sticas e limitações exis-
tentes na linguagem C quando usada para especificação de hardware, mas também para
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que o programador possa fazer otimizações especı́ficas para suprir uma necessidade em
um projeto.

Um exemplo que representa uma diferença de paradigmas entre a linguagem C e
uma arquitetura em hardware seria a necessidade de utilizar várias saı́das para a mesma
função. Neste caso no compilador LALPC, é possı́vel definir com os pragmas quais
variáveis poderão ter pinos de saı́da nos seus respectivos registradores.

A seguir são descritos os pragmas tratados pelo compilador LALPC atualmente:

• #pragma alp unroll - Pragma responsável para aplicar no código a otimização
de loop unrolling, permitindo um ganho em processamento paralelo na aplicação.
• #pragma alp data width - Pragma responsável por definir largura de bits utili-

zados pelos componentes VHDL.
• #pragma alp bit - Pragma responsável por definir se um registrador será do tipo

booleano.
• #pragma alp multiport - Pragma responsável por verificar se existe múltiplos

acessos em uma memória permitindo criar uma memória RAM customizada.
• #pragma alp out - Pragma responsável por criar pinos de saı́da nos componentes

VHDL, isso facilita a análise dos dados e permite gerar um hardware com várias
saı́das.
• #pragma alp delay - Pragma responsável controlar os ciclos de clock dos com-

ponentes, permitindo o sincronismo manual das operações.

3.4. Exploração do Espaço de Projeto
A utilização dos pragmas permite ao programador aplicar diferentes técnicas para ge-
rar variações das arquiteturas de hardware. Os pragmas multiport e unroll são usados
para aplicar técnicas de otimizações visando acelerar o processamento da aplicação. En-
tretanto, seu uso influencia na quantidade de recursos ocupados no dispositivo reconfi-
gurável, como se pode constatar a seguir.

3.4.1. #pragma alp multiport

Este pragma permite gerar um componente de memória RAM com múltiplas portas, per-
mitindo acessos simultâneos. Isso permite melhorar o desempenho final da aplicação
em muitos casos, pois sem o acesso simultâneo é preciso utilizar um multiplexador para
controlar o acesso ao conteúdo da memória sequencialmente.

Tabela 1. Recursos em memórias multiport geradas pelo compilador LALPC.
Portas Elem. Lóg Comb. Reg. Mem. (bits)

1 55 43 46 32768
2 63 53 47 27648
4 69 58 55 24832
8 107 87 87 20096

Na Tabela 1 é possı́vel constatar o impacto em termos de recursos ocupados no
dispositivo quando memórias customizadas são usadas. A diferença na arquitetura é signi-
ficativa quando se compara a memória com apenas uma porta à uma memória que permite
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2, 4 ou 8 leituras/escritas simultâneas. Isso ocorre porque durante o processo de sı́ntese a
ferramenta Quartus II move os valores da memória RAM, realocando-os para elementos
lógicos [Altera 2009]. Essa diferença pode ser constatada observando-se a última coluna
da Tabela 1. Quanto mais portas são selecionadas para a memória RAM, menos bits
são efetivamente alocados em memória interna do dispositivo e mais vão para elementos
lógicos.

3.4.2. #pragma alp unroll

Ao utilizar este pragma o compilador analisa as operações dentro do laço tentando iden-
tificar dependências entre as mesmas. Tais dependências impedem aplicar a técnica de
desenrolar o laço de repetição pois uma operação depende do valor da interação anterior.
Por consequência, o processamento deste laço de repetição é obrigatoriamente sequencial.

Não existindo nenhuma dependência entre as operações, o compilador efetua
cópias das operações internas do laço de repetição permitindo que estas sejam execu-
tadas de maneira paralela. O resultado é um ganho significativo no processamento da
aplicação quando comparado com a aplicação sequencial. Por outro lado, o processo de
replicar as operações internas aumenta a quantidade de recursos ocupados no dispositivo
reconfigurável proporcionalmente à quantidade de operações contidas no laço.

O Código 1 visa exemplificar a utilização deste pragma, na Linha 4 temos a
informação do pragma e o fator que deve ser aplicado para o desdobramento deste laço
de repetição. Já no Código 2 temos o resultado do desdobramento por parte do front-end
do compilador ROSE. Essa passa a ser a nova estrutura na representação intermediária
do código que será utilizado na geração dos componentes de hardware no compilador
LALPC.

Código 1. Repetição inicial

1 foo ( ) {
2 i n t i , x [N] , y [N] , z [N ] ;
3 # pragma a l p m u l t i p o r t
4 # pragma a l p u n r o l l 2
5 f o r ( i = 0 ; i < N; i ++)
6 z [ i ] = x [ i ] + y [ i ] ;
7 }

Código 2. Repetição resultante

1 foo ( ) {
2 i n t i , x [N] , y [N] , z [N ] ;
3 f o r ( i = 0 ; i < N; i +=2)
4 z [ i ] = x [ i ] + y [ i ] ;
5 z [ i +1] = x [ i +1] + y [ i + 1 ] ;
6 }

No Código 2 é possı́vel constatar que a linha 5 foi gerada a partir da linha 4,
porém com acessos diferentes às memórias, o que permite o processamento paralelo de
duas iterações a cada ciclo.

Ainda neste exemplo, ao aplicar o pragma unroll no código, este gera mais acessos
simultâneos para as memórias, sendo representados pelos ı́ndices dos vetores “i” e “i+1”.
Desta maneira é possı́vel combinar o pragma multiport para acesso simultâneo à esta
memória. No Código 1 na Linha 3 temos o pragma que indica ao compilador LALPC
customizar as memórias quando encontrar acessos simultâneos para esta, independente se
for de leitura ou escrita.

A combinação dos dois pragmas supracitados acarreta em ganho significativo de
desempenho para a aplicação, principalmente se comparado ao processamento de uma
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aplicação sequencial. Outro ponto a ser observado é que a utilização ou não de tais con-
ceitos é uma escolha do programador. A seguir são apresentados os resultados experi-
mentais.

4. Resultados experimentais

O processo para avaliar o desempenho do hardware gerado pelo compilador LALPC é
baseado na comparação de desempenho e recursos com o hardware gerado pelos compi-
ladores LALP e LegUp. Uma lista com benchmarks com caracterı́sticas distintas repre-
sentam os códigos de entrada para estes compiladores, sendo eles, os algoritmos de audio
ADPCM Coder e ADPCM Decoder [Guthaus et al. 2001]; o algoritmo de processamento
de imagem Sobel [Texas 2003b]; os algoritmos Dotprod, Max e Vecsum utilizados em
DSPs [Texas 2003a]; o algoritmo Accumulator presente dentro da pasta de testes do com-
pilador LegUp [Canis et al. 2011], e outros algoritmos como o filtro de imagem Fir e
Fibonacci que dispõem de caracterı́sticas interessantes para serem exploradas pelo com-
pilador. Para o processo de sı́ntese foi utilizada a ferramenta Quartus II 13.0 (64-bit) e o
dispositivo reconfigurável (FPGA) Altera EP2C35F672C6 da Famı́lia Cyclone II.

No trabalho proposto em LALP, o autor demonstra o ganho de desempenho da fer-
ramenta comparando-a com outras ferramentas de sı́ntese de alto nı́vel. Nos testes com os
mesmos benchmarks, o compilador LALPC demonstrou ter resultados bastante semelhan-
tes aos obtidos com o LALP. O compilador LALPC se utiliza de técnicas reimplementadas
do compilador LALP, o que justifica os resultados semelhantes [Menotti et al. 2012].

Apesar de praticamente não haver ganho em relação aos resultados obtidos com
LALP, cabe ressaltar a facilidade em se descrever os algoritmos em C. Além disso,
parâmetros de sincronismo informados manualmente em LALP puderam ser inferidos
automaticamente no compilador LALPC. Na Tabela 2 são apresentados os resultados dos
testes entre os compiladores com os benchmarks citados anteriormente.

Os pragmas citados anteriormente resultam na aplicação das otimizações no
código de entrada, quando possı́vel. Para demonstrar a eficiência das técnicas imple-
mentadas no compilador, foi utilizado o benchmark Sobel, comparando-se as arquiteturas
geradas com e sem as otimizações. O benchmark Sobel foi escolhido pois permite efetuar
os testes com os pragmas separadamente, pois no algoritmo são realizados 8 acessos de
leitura no vetor de entrada e uma única gravação no vetor de saı́da com o resultado do
processamento.

Ao efetuar os 8 acessos na memória RAM é necessário utilizar um multiplexador
para gerenciar o controle de acesso na memória, tornando essa etapa de leitura sequen-
cial. Nos testes esse processo demanda 8 ciclos para leitura dos pixels da memória por
iteração do laço de repetição. Ao utilizar o pragma multiport o compilador transforma
essa memória RAM com uma única porta de endereçamento e de saı́da, para uma memória
RAM com 8 portas de endereçamento e 8 portas de saı́da. Ao efetuar essa customização
todos os acessos são executados em um único ciclo permitindo um ganho expressivo no
tempo de execução da aplicação.

Outra otimização possı́vel de ser aplicada neste exemplo é a de loop unrolling,
isso é possı́vel pois não existe dependências dentro do kernel do laço de repetição. Ao
combinar essa otimização com o pragma multiport o hardware gerado garante um ganho
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Tabela 2. Recursos ocupados e tempo de execução nos benchmarks.

Benchmark Comp Elementos
Lógicos Comb Reg Memória

(Bits)
Tempo

Exec. (us)
Accumulator LALP 153 114 142 0 0,07

LALPC 149 114 143 0 0,07
LEGUP 1035 927 668 640 0,46

ADPCM Coder LALP 818 674 37 40960 83,14
LALPC 986 667 837 41460 117,50
LEGUP 1072 979 656 19744 197,18

ADPCM Decoder LALP 508 386 464 41090 14,70
LALPC 632 417 574 41248 40,56
LEGUP 1072 979 656 19744 197,26

Dotprod LALP 96 82 65 131072 26,79
LALPC 120 104 83 131072 26,47
LEGUP 802 685 526 131072 130,57

Fibonacci LALP 373 209 364 0 0,19
LALPC 146 77 133 0 0,17
LEGUP 84 84 37 0 0,24

Fir LALP 74 71 33 0 0,04
LALPC 100 93 37 0 0,04
LEGUP 5 1 5 0 0,07

Max LALP 65 47 62 65356 11,70
LALPC 92 76 84 65356 13,69
LegUP 294 273 234 65356 32,91

Sobel LALP 806 681 504 8269 5,90
LALPC 1148 753 991 8435 4,84
LEGUP 1285 1170 820 6400 4,35

Vecsum LALP 101 53 67 196608 17,52
LALPC 124 75 84 196608 17,87
LEGUP 903 802 551 196608 135,90

do tempo de execução quando se comparado no hardware gerado apenas com o pragma
multiport. Essa combinação duplica todas as operações existentes dentro do kernel do
laço, gerando 16 acessos simultâneos na memória contendo a imagem de entrada e outros
2 acessos de gravação na memória de saı́da.

Os testes realizados demonstraram o potencial das técnicas de otimização imple-
mentadas no compilador LALPC. Os resultados relacionados ao ganho de desempenho
são apresentados na Tabela 3. Cabe ressaltar que ao utilizá-las, estas também afetam
a quantidade de recursos necessários para a sı́ntese, podendo inviabilizar sua utilização
dependendo da limitação de recursos da placa reconfigurável utilizada no projeto. Na
Figura 2 é possı́vel visualizar os recursos necessários de hardware comparando o teste
sem o uso dos pragmas com o teste utilizando dois pragmas de otimização no benchmark
Sobel.
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Tabela 3. Recursos ocupados e tempo de execução no benchmark Sobel.

Comp Elementos
Lógicos Comb Reg Memória

(Bits)
Tempo

Exec. (us)
LEGUP 1285 1170 820 6400 4,35
LALP 806 681 504 8269 5,90
LALPC 1148 753 991 8435 4,84
LALPC * 913 875 303 4131 0,65
LALPC + 4247 3643 2572 30 0,38

* pragma multiport
+ pragmas multiport e unroll com fator 2
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Figura 2. LALPC: Recursos de hardware necessários no benchmark Sobel

5. Conclusão

A abordagem utilizada neste trabalho para a geração automática de hardware, a partir de
uma linguagem de alto nı́vel, para computação reconfigurável, demonstrou ser bastante
promissora. Apesar das limitações em relação ao subconjunto da linguagem C suportado,
o compilador LALPC gerou resultados com uma evolução de desempenho significativa
em relação ao compilador LALP. Além disso, o compilador apresentado neste trabalho
possui como caracterı́stica principal a utilização da linguagem C como entrada, ao invés
de uma linguagem especı́fica.

O compilador LALP dispõe de diretivas de marcação que permitem ao programa-
dor controlar os ciclos de clock no código de entrada, possibilitando maior controle sobre
o escalonamento das operações em hardware. No compilador LALPC, as diretivas de
marcação (pragmas) permitem o controle dos ciclos de clock semelhante ao compilador
LALP. O uso de pragmas no código fonte possibilita a rápida exploração do espaço de
projeto, pois com pequenas modificações na entrada são obtidas arquiteturas diferentes,
dentre as quais se pode selecionar a mais adequada em termos de desempenho e recursos
ocupados no dispositivo.
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O trabalho desenvolvido atendeu as expectativas iniciais de se criar uma fer-
ramenta de sı́ntese de alto nı́vel, aproveitando as técnicas existentes no compilador
LALP, porém usando como entrada programas descritos em linguagem C. As técnicas de
memórias customizadas e loop unrolling, implementadas com o front-end do compilador
ROSE, permitiram gerar arquiteturas com desempenho superior ao obtido com o compi-
lador LALP. Diversas técnicas implementadas no compilador ROSE podem ainda serem
aplicadas à geração de hardware no contexto deste trabalho. Além das transformações
relativas aos loops, as técnicas de reúso de dados podem ser exploradas para aumentar o
paralelismo sem a necessidade de mais acessos à memória.
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Abstract. This work provides an extension of the D-GM environment to get dis-
tributed simulation of quantum algorithms via GPUs. The main contribution of
this work consists in the optimization of the environment VirD-GM, conceived
in two steps: (i) the theoretical studies and implementation of the abstractions
of the Mixed Partial Process defined in the qGM model, focusing on the reduc-
tion of the memory consumption regarding multidimensional quantum transfor-
mations; (ii) and the distributed/parallel implementation of such abstractions
allowing its execution on clusters of GPUs. The results obtained in this work
embrace the distribute/parallel simulation of Hadamard gates up to 21 qubits
and confirm the performance gain with the increase number of clients.

Resumo. Este trabalho visa a extensão do ambiente D-GM para simulação dis-
tribuı́da de algoritmos quânticos via GPUs. A principal contribuição deste tra-
balho é a otimização do ambiente VirD-GM, concebida em duas etapas: (i)
o estudo teórico e implementação das abstrações de Processos Mistos Parcias
definidos no modelo qGM, visando a redução no consumo de memória associ-
ado à transformações quânticas multidimensionais; (ii) e a implementação dis-
tribuı́da/paralela dessas abstrações para correspondente execução sobre clus-
ters de GPUs. Os resultados obtidos neste trabalho contemplam a simulação
distribuı́da/paralela de transformações Hadamard de até 21 qubits e compro-
vam o ganho de desempenho com o aumento do número de clientes.

1. Introdução
A simulação de algoritmos quânticos em computadores clássicos viabiliza o desenvolvi-
mento e teste de algoritmos quânticos, antecipando o conhecimento acerca de seu com-
portamento quando da execução sobre um hardware quântico. A simulação de sistemas
quânticos através de computadores clássicos ainda se mostra um desafio de pesquisa em
aberto, justificando o estudo de soluções voltadas para a simplificação no processo de
modelagem e interpretação de algoritmos quânticos [Nielsen and Chuang 2000]. Mais
significante, as otimizações no ganho de desempenho da simulação contribuem para o
suporte a sistemas quânticos mais complexos.
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O paradigma de programação GPGPU (General Purpose Computing on Graphics
Processing Units) tornou-se recentemente uma das abordagens mais interessantes para
HPC (High Performance Computing) devido ao seu bom equilı́brio entre custo e be-
nefı́cio. Henkel [Henkel 2010] explora GPUs para simulação quântica. Neste contexto,
tem-se o espaço de memória disponı́vel na GPU como principal restrição, uma vez que
o tempo de simulação mostra-se bem reduzido. A inovação na área de pesquisa de
computação/simulação quântica é integrar num mesmo ambiente essas duas abordagens:
simulação distribuı́da e GPU. Nosso projeto visa consolidar o ambiente D-GM como su-
porte para esse cálculo e processamento hı́brido da simulação quântica.

Neste sentido, a principal contribuição deste trabalho consiste no aumento
das capacidades de simulação do ambiente VirD-GM [Avila et al. 2014] pelo es-
tudo e implementação de abstrações presentes no modelo qGM para interpretação
de transformações quânticas a partir de Processos Mistos Parciais(MPPs) e
a implementação distribuı́da/paralela dessas abstrações para correspondente
execução sobre clusters de GPUs. Estas contribuições simbolizam os esforços iniciais
para explorar a simulação de algoritmos quânticos usando arquiteturas hı́bridas.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 compreende os funda-
mentos da Computação Quântica (CQ). Na Seção 3 são descritos os principais trabalhos
relacionados. A seção 4 abrange a distribuição das computações no VirD-GM. Na Seção 5
está descrito o funcionamento do ambiente VirD-GM, bem como as implementações re-
alizadas. Em seguida, a Seção 6 descreve como se dá a execução paralela no ambiente.
Por fim, na Seção 7 são apresentados os resultados obtidos das simulações distribuı́das/
paralelas, seguido da Seção 8 com as principais conclusões obtidas a partir da realização
deste trabalho e as propostas de continuidade.

2. Fundamentação

Na CQ, o qubit é a unidade básica de informação, definido por um vetor
de estado, unitário e bidimensional, genericamente descrito, na notação de Di-
rac [Nielsen and Chuang 2000], pela expressão |ψ〉 = α|0〉+ β|1〉.

Os coeficientes α e β são números complexos correspondentes às amplitudes dos
respectivos estados, respeitando a condição de normalização |α|2 + |β|2 = 1 e ainda,
garantindo a unitariedade do vetor de estado do sistema, representado por (α, β)t. As
amplitudes permitem que o sistema represente, simultaneamente, estados distintos, confi-
gurando um estado de superposição quântica, caracterı́stica que origina o fenômeno do
paralelismo quântico.

O espaço de estados de um sistema quântico de múltiplos qubits é compreendido
pelo produto tensorial do espaço de estados de seus sistemas componentes. Considerando
um sistema quântico de dois qubits, |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 e |ϕ〉 = γ|0〉 + δ|1〉, o espaço de
estados é composto pelo produto tensor |ψ〉⊗ |ϕ〉, ou seja α|00〉+β|01〉+ γ|10〉+ δ|11〉.

A mudança de estado em um sistema quântico é feita por transformações quânticas
(TQs) unitárias, associadas a matrizes quadradas ortonormalizadas de ordem 2N , sendo
N a quantidade de qubits da TQ.
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3. Trabalhos Relacionados

Outros simuladores paralelos já foram propostos para acelerar a simulação de algoritmos
quânticos. Se baseado em clusters ou GPUs, bons resultados podem ser obtidos. A seguir,
são discutidos o estado-da-arte em simulação quântica de alto desempenho.

3.1. Simulação de Computação Quântica usando supercomputadores

O MPQCS (Massive Parallel Quantum Computer Simulator) descrito em
[Raedt et al. 2006] é baseado em MPI, podendo ser aplicado a máquinas parale-
las high end ou a aglomerados de desktops comuns. Os algoritmos são descritos
através de um conjunto universal de Transformações Quânticas (TQs), por exemplo,
{H,S, T, CNOT}. Através da combinação destas TQs, é possı́vel descrever qualquer
algoritmo quântico.

Ao utilizar qualquer conjunto universal de TQs, limitações nos processos de de-
senvolvimento podem surgir, já que operações mais complexas devem ser especificados
apenas em termos dessas TQs.

No entanto, essa simplicidade permite a aplicação de otimizações mais agressivas
no simulador, já que os padrões dos cálculos são mais previsı́veis.

Sua realização mais recente aconteceu em 2010, conforme publicado
em [Henkel 2010]. A simulação do algoritmo de Shor com 42 qubits foi realizada no
supercomputador JUGENE, fatorando o número 15707 em 113 × 139. Para isso, foram
necessários 262.144 processadores, porém o consumo de memória e o tempo de simulação
requerido não foram divulgados.

3.2. Simulação de computação quântica usando o framework CUDA

O simulador quântico descrito em [Gutierrez et al. 2010] usa o framework CUDA para
explorar a natureza paralela de algoritmos quânticos. Nesta abordagem, os cálculos re-
lacionados com a evolução do sistema quântico são realizadas por milhares de threads
dentro de uma GPU.

Esta abordagem considera um conjunto definido de TQs de um qubit e dois qu-
bits, sendo uma solução mais geral em termos de operações ao comparar a proposta
de [Raedt et al. 2006]. O uso de um conjunto mais expressivo de TQs expande as possi-
bilidades para descrever os cálculos de um algoritmo quântico.

Dentre as principais limitações da simulação quântica com GPUs, destaca-
se a capacidade de memória mais restritiva, limitando a simulação apresentada
por [Gutierrez et al. 2010] a sistemas com um máximo de 26 qubits. Como uma im-
portante motivação para essa abordagem, o tempo de simulação pode alcançar speedups
de 95× contra uma simulação muito otimizada em CPU.

3.3. Simulação Hı́brida

Os recentes avanços na computação GPGPU resultaram em uma nova tendência para a
computação paralela, que explora a cooperação entre CPUs e GPUs para executar com
eficiência uma tarefa. Muitos algoritmos estão sendo adaptados para tirar proveito dessa
nova arquitetura, mas nenhum simulador quântico foi apresentado até o momento.
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Muitos desafios em relação à comunicação, programação e sincronização dos
cálculos devem ser superados para produzir um simulador escalável sob esta abordagem
hı́brida. Apesar dos muitos desafios, a recompensa se justifica por duas razões principais:

(i) o poder computacional provido por clusters atualizado com co-processadores é muito
maior do que clusters somente com CPUs;

(ii) a relação FLOP/Custo($) fazem das GPUs uma solução acessı́vel para aumentar o
poder computacional dos clusters.

Diante desse cenário, podemos afirmar que nossa proposta consiste numa solução
inicial para explorar esta arquitetura computacional hı́brida.

4. Granularidade e Distribuição da Computação
Nesta Seção são descritas as formas de distribuições providas pelo modelo qGM, que
proporcionam a capacidade de definir diferentes layouts de computação para a mesma
transformação quântica. Dentre estas, destaca-se neste trabalho a Distribuição Mista.
Todas as representações do modelo D-GM consideram manter uma interpretação quântica
coerente para simulação de transformações (totais/parciais) e estados (totais/parciais).

4.1. Distribuição de QPPs
Uma maneira de distribuir o fluxo de dados para cálculo de uma transformação é divi-
dir o correspondente Processo Quântico(QP) em 2 ou mais Processos Quânticos Parci-
ais(QPPs) [Avila et al. 2012] como na Figura 1.

QPPs permitem abstrair informações acerca das linhas da matriz da TQ. Assim,
apenas algumas amplitudes do vetor de estado corrente são atualizados, aquelas que fo-
ram calculados a partir das linhas que compõem cada QPP. O valor ⊥ nas linhas denota
informações omitidas, de acordo com esta proposta de abstração de informação nos QPPs.

Nesta abordagem, o cálculo de cada QPP será realizado de forma independente
para cada conjunto de amplitudes do estado corrente associado à TQ, sem necessidade
de compartilhamento de dados para obter tais resultados. A quantidade de amplitudes
atualizadas no vetor de estado corrente após execução de QPP caracteriza a granularidade
desta computação.

A Figura 1 apresenta a modelagem dos QPPs associados ao operador Hadamard
de segunda ordem, H⊗2. A segunda coluna da Figura 1 ilustra um cálculo executado em
2 QPPs. Cada QPP calcula 2 amplitudes do vetor de estado. Nesta ilustração, a granu-
laridade está representada pela tupla (2, 4), ou seja, 2 linhas estão sendo atualizadas e 4
amplitudes do estado global estão sendo lidos. Assim, neste contexto, o mais elementar
dos QPPs tem configuração de granularidade (1, 4).

QPPs podem ser associados aos nodos em um sistema distribuı́do, mas é ne-
cessário que todos os nodos mantenham uma cópia atualizada do vetor representando
o estado de entrada do sistema. Tal condição aumenta o consumo de memória nos nodos,
sobrecarregando a rede durante a computação de uma TQ.

4.2. Distribuição de PCPs
A Distribuição de Processos Clássicos Parciais(PCPs) permite abstrair informações
acerca das colunas da matriz da TQ. Assim, a partir dos PCPs são gerados resultados
parciais para todas as amplitudes do vetor de estado resultante.
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Figura 1. Distribuindo a computação do operador H⊗2 em QPPs

Algumas distribuições em termos de PCP para o operador Hadamard H⊗2 são
apresentadas na Figura 2. O valor ⊥ é gerado nas colunas que serão omitidas, de acordo
com a proposta de abstração da informação referente a uma TQ.
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Figura 2. Distribuindo a computação da tranformação H⊗2 em PCPs

De forma análoga ao texto descritivo da Figura 1, na Figura 2, a maior
configuração de granularidade é dada por (4, 1), sendo que cada sincronização irá gerar
uma amplitude parcial para cada estado da base computacional. A computação de cada
PCP é independente, podendo ser executada em paralelo, se houver memória suficiente
para armazenar as amplitudes parciais.

Os PCPs também podem ser associados aos nodos em um sistema distribuı́do,
e cada nodo recebe apenas uma porção do estado de entrada, inicialiazando o cálculo
dos PCPs associados a TQ. Porém cada PCP gera um vetor de estado de saı́da, com
valores parciais para o resultado do cálculo de cada amplitude, aumentando o consumo
de memória nos nodos.
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4.3. Distribuição Mista

A combinação da Distribuição de QPPs e de PCPs em um layout misto/integrado, con-
templa ambos desafios: o gerenciamento na sobrecarga da rede e a redução no consumo
de memória. Nomeamos este layout de MPP (Mixed Partial Process).

Com a modelagem e implementação dos MPPs no VirD-GM, o programador tem
maior controle do uso da memória e do gerenciamento dos cálculos (granulusidade das
computações) considerando os recursos disponı́veis. A integração deste gerenciamento
com as interfaces do VPE-qGM, incrementam as simulações no ambiente D-GM.

Com as computações baseadas em QPPs e PCPs, tem-se um gerenciamento do
limite nas amplitudes acessadas e nos resultados destas computações. Assim, o controle
de granulosidade da computação de cada sincronização pode ser feita de acordo com a
memória disponı́vel no nodo de processamento.

Na Figura 3, ilustram-se exemplos de layouts de computação obtidos pela
distribuição mista/integrada, considerando um operador Hadamard H⊗2. Neste contexto,
pela aplicação da redução mista no processamento da matriz associada, tem-se a redução
da granulosidade de (4, 4) para (2, 2) na distribuição da correspondente computação en-
volvendo QPPs e PCPs.
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Figura 3. Distribuição mista da computação do operador H⊗2

A Figura 4 ilustra como tal distribuição seria realizada. O Nodo 1 executa um
cálculo sobre apenas metade das amplitudes do vetor de estado, gerando assim amplitudes
parciais para as correspondentes posições do vetor de estado. O Nodo 2 executa o cálculo
complementar do Nodo 1. No final, as amplitudes parciais de cada estado são enviados
ao servidor para se obter o estado final do sistema quântico, o qual é obtido pela aplicação
de operadores (composição, somatório e/ou outros).

5. VirD-GM e Implementações
O ambiente VirD-GM se encontra em desenvolvimento com o objetivo de rea-
lizar um gerenciamento transparente da execução distribuı́da no ambiente VPE-
qGM [Maron et al. 2013]. Nesta seção é descrito o funcionamento do ambiente VirD-GM
para suporte a modelagem da computação mista e as implementações dos MPPs.
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Figura 4. Configuração para uma distribuição mista em um cluster

A execução distribuı́da de aplicações a partir do VirD-GM exige, como parâmetros
de entrada, um arquivo descritor de processos, um arquivo descritor de memória e os
endereços dos nodos de execução. Os principais módulos do ambiente VirD-GM são:

(i) VirD-Loader: é responsável pela interpretação de arquivos descritores contendo o
algoritmo a ser simulado e seu vetor de estado inicial.

(ii) VirD-Launcher: realiza o escalonamento e controle de fluxo de execução das tarefas.

(iii) VirD-Exec controla a comunicação e transferência de dados entre os clientes de
execução, nomeados Vird-Clients.

A simulação distribuı́da de um algoritmo quântico a partir de MPPs consiste no
envio de cada MPP para um VirD-Client pela aplicação do método send. Ao passar
os parâmetros do MPP e a porção necessária da memória atual, o VirD-Client realiza
a computação e gera uma lista com os valores parciais calculados, a qual é enviada para
o VirdServer através do método updateMemory. E assim, o VirdServer atualiza a sua
memória com os dados contidos nesta lista.

Este processo é feito para todos os arquivos temporários gerados na simulação,
sendo necessário um arquivo para cada passo da simulação. Após todos os passos terem
sido executados, o método exportResult é chamado, o qual é responsável por salvar o
resultado obtido no arquivo tempMemory.xml. Este resultado que será posteriormente
utilizado pelo VPE-qGM para carregar o resultado da simulação, o qual será apresentado
nas interfaces dos seus editores. No Projeto D-GM, o módulo VirD-GMConnection gera
os arquivos descritores e configura/executa os comandos de disparo de aplicações.

5.1. Implementação
Esta implementação visa contribuir para redução no aumento exponencial do consumo de
memória gerado pelo produto tensor em simulações multi-qubits.

A estratégia desta implementação distribuı́da se baseia em que um MPP pode
ser definido a partir da construção de matrizes básicas de menor ordem, as quais podem
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ser combinadas de forma a gerar dinamicamente os elementos correspondentes à matriz
resultante do produto tensorial. As linhas e colunas da matriz de uma TQ modeladas
por MPPs definem quais amplitudes do vetor de estado são necessárias para realizar a
computação e também quais estados parciais serão gerados para execução distribuı́da.

MPPs complementares (que interpretam conjuntos disjuntos de linhas e colunas
da mesma matriz associada a uma TQ) podem ser agrupados no arquivo descritor de
processos a fim de computar uma TQ.

As principais alterações que viabilizaram a extensão do ambiente VirD-GM para
fornecer suporte a MPPs estão brevemente descritos logo a seguir.
(i) Extensão do módulo VirD-Loader, visando carregar a memória de simulação em

formato compatı́vel para comunicação com a GPU, uma vez que Java não possui
o tipo primitivo complex.

(ii) Reestruturação do arquivo descritor de processos, modificado para interpretação e
reconhecimento de um MPP.

(iii) Reestruturação de estruturas de dados, transformado estruturas do tipo complex
em estruturas do tipo Float, porque quando dois números Floats consecutivos são
enviados para o kernel é possı́vel interpretá-los como um único número complexo.

(iv) Reestruturação do módulo Vird-Exec, enviando para um VirD-Client somente com
a porção da memória que este MPP necessita para a simulação.

(v) Extensão da biblioteca QGM-Analyzer, responsável pela maior parte da
computação, viabilizando invocar o kernel CUDA quando solicitado pelo ge-
renciamento a execução da computação na GPU. Utiliza-se o framework
JCuda [Yonghong et al. 2009] para invocação do kernel e comunicação com a
GPU através de métodos.

6. Execução Paralela de MPPs
Este seção introduz os esforços que viabilizam a execução distribuı́da/paralela de MPPs
utilizando o ambiente VirD-GM.

6.1. Estruturas de Dados

Os MPPs podem ser definidos a partir da construção de matrizes básicas de menor ordem,
as quais são combinadas a partir de uma função iterativa de forma a gerar dinamicamente
os elementos correspondentes à matriz resultante do produto tensorial. Na execução de
um MPP, a biblioteca de execução faz uso dos seguintes parâmetros:

(i) Lista de Matrizes (matrices): matrizes básicas geradas pelo host-code, não arma-
zenando valores nulos;

(ii) Lista de Posições (positions): posição de um elemento na correspondente matriz,
sendo utilizado pelo kernel de execução para identificar a amplitude do vetor de
estado a ser acessado durante a simulação;

(iii) Última matriz de dados (lastMatrix): armazenada em separado das demais para re-
duzir a quantidade de cálculos exigidos para indexação dos seus elementos. Como
esses dados são constantemente acessados, operações complexas sobre seus valo-
res devem ser evitados;

(iv) Última matriz de posições (lastPositions): armazena estrutura exclusiva para sim-
plificar a indexação de elementos constantemente acessados.
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(v) Inı́cio das linhas: (initLines): armazena em que posição da lista de matrizes se
encontra o primeiro elemento das linhas das matrizes.

(vi) Tamanho das linhas (widthLines): armazena o quantidade de elementos em cada
linha das matrizez;

(vii) Dimensão das matrizes (dimensions): armazena a dimensão de cada matriz.
(viii) Lista de qubits (exp): armazena a lista de qubits associados a cada matriz.

Todos os valores correspondentes às matrizes de uma TQ são armazenados na
forma de vetor contı́guo de dados. As informações acerca dos tamanhos das matrizes
indicam quais dados pertencem a quais matrizes e sua respectiva posição dentro da matriz.
A forma de combinação desses parâmetros pode ser vista em detalhes nos trechos do
CUDA kernel apresentados na Seção 6.3.

6.2. Alocação de Dados na GPU
A disposição dos dados ao longo dos diferentes espaços de memória da GPU tem especial
importância para garantir um bom desempenho da simulação. Os parâmetros de definição
dos Processos Quânticos não se modificam durante a simulação e são comuns a todas as
threads. Dessa forma, a alocação desses dados no espaço de memória constante se torna
uma opção adequada. As cópias de dados são realizadas a partir de chamadas realizadas
pelo framework JCuda.

Além dos dados referentes a parametrização dos MPPs, dois vetores de estado
são encontrados no espaço de memória do host: (i) um modelando o estado atual do
sistema quântico; e (ii) outro modelando o próximo estado, o qual será calculado. Antes
da execução do CUDA kernel para inı́cio da computação, ambos vetores são copiados
para a memória global da GPU.

6.3. CUDA Kernel
O CUDA kernel é implementado de forma iterativa, uma vez que a maior parte das GPUs
não oferece suporte à recursão. Como o kernel aqui descrito tem um comportamento
similar ao Kronecker Product, ele é capaz de atuar sobre um número arbitrário de matrizes
básicas. Cada CUDA thread mantém informações interna e controles de execução para
definir os limites de acesso em cada matriz.

As informações constantes, que são comuns a todas às CUDA threads da
aplicação, são definidos em tempo de execução alterando o arquivo base do kernel,
onde estes valores ainda não estão definidos pois estas informações variam de execução
para execução de acordo com o MPP à ser calculado. Na sequência, realiza-se a
compilação do kernel resultante. Estas informações são: BITS, equivalente à 2 ele-
vado ao número de qubits do MPP, é utilizado em operações de cálculos da posição do
elemento nas matrizes; AMP informa quantas amplitudes cada CUDA thread calcula;
SHIFT READ e SHIFT WRITE definem a posição de leitura e escrita base, repecti-
vamente, do MPP; TAM BLOCK define o tamanho do bloco; TOTAL ELEMENTS,
LAST MATRIX ELEMENTS, STACK SIZE e STACK LINES são os parâmetros
dos vetores da memória contante.

A computação de cada thread pode ser dividida em cinco passos:
Passo 1: Inicialização do vetor das novas amplitudes e das variáveis iniciais de cada
thread, onde o único valor que diverge entre elas é o lineId, o qual define qual linha de
cada matriz a thread irá acessar.
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ind = d = dim = readV alue = columnId = 0;

cuF loatComplex value = make cuF loatComplex(1, 0);

for (i = 0; i < AMP ; i++)

newAmplitudes[i] = make cuF loatComplex(0, 0);

lineId = (TAM BLOCK ∗ blockIdx.x + threadIdx.x) ∗
dimensionC[STACK SIZE] + SHIFT WRITE;

Passo 2: Avanço nas matrizes, análoga a passo recursivo provendo multiplicações par-
ciais entre os elementos indexados e valores calculados usando lineId e columnId.

while (ind >= 0){
for ( ; ind < (STACK SIZE); ind++){

mask = dimensionC[ind] − 1;

d + = expC[ind];

l = (lineId >> (BITS − d)) &mask;

c = (columnId >> (BITS − d)) &mask;

dim + = dimensionC[ind];

count = initLinesC[dim − dimensionC[ind] + l] + c;

readV alue = (readV alue << (expC[ind])) | (positionsC[count] & mask);

value = cuCmulf(value,matricesC[count]); }
ind−−;

Passo 3: Atualização parcial das novas amplitudes do sistema ao percorrer a última
matriz a partir dos valores parciais calculados.
mask = dimensionC[STACK SIZE] − 1;

readV alue = readV alue << expC[STACK SIZE];

for( i = 0; i < LAST MATRIX ELEMENTS; i++){
count = lastPositionsC[i] >> expC[STACK SIZE];

newAmplitudes[count] = cuCaddf(newAmplitudes[count], cuCmulf(cuCmulf(value, lastMatrixC[i]),

readMemory[(readV alue | (lastPositionsC[i] & mask))− SHIFT READ])); }
readV alue = readV alue >> expC[STACK SIZE];

Passo 4: Atualização dos ı́ndices das colunas para iteração ao longo dos valores em
cada matriz. Esse processo ocorre até que todos os ı́ndices apontem para o último ele-
mento de cada linha em todas as matrizes.

teste = 1;

while ((ind >= 0) && teste){
mask = dimensionC[ind] − 1;

c = (columnId >> (BITS − d)) & (mask);

l = (lineId >> (BITS − d)) & (mask);

count = initLinesC[dim − dimensionC[ind] + l] + c;

value = cuCdivf(value, matricesC[count]);

readV alue = readV alue >> expC[ind];

dim − = dimensionC[ind];

if ((c+ 1) < widthLinesC[dim + l]){
teste = 0; columnId + = (1 << (BITS − d)); d − = expC[ind]; }

else{ columnId − = (c << (BITS − d)); d − = expC[ind]; ind−−; }}

Passo 5: Cópia de dados, com as novas amplitudes calculadas para a vetor de estados de
escrita na memória global da GPU.

lineId = (TAM BLOCK ∗ blockIdx.x + threadIdx.x) ∗ dimensionC[STACK SIZE];

for (i = 0; i < AMP ; i++)

writeMemory[lineId+ i] = newAmplitudes[i];

Os passos descritos compõem o CUDA kernel e definem a computação de uma thread,
recalculando n amplitudes do novo vetor de estado de acordo com as TQs aplicadas, onde
n é equivalente a dimensão da última matriz.
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7. Resultados
Para validação e análise de desempenho da simulação de algoritmos quânticos a partir
de MPPs no VirD-GM, foram considerados estudos de casos com TQs Hadamard de
até 21 qubits (H⊗18, H⊗19, H⊗20 e H⊗21), foi escolhido o operador Hadamard pois cor-
responde a uma TQ (com densa matriz associada) que apresenta maior carga de execução
no ambiente de simulação. A metodologia adotada para a simulação distribuı́da via GPU
considera a execução de 10 simulações de cada instância do operador Hadamard, consi-
derando cada uma das configurações dentro do cluster de GPUs, sendo que o número de
MPPs nunca ultrapassa o número de GPUs.

Os testes foram realizados em quatro desktops, sendo dois desktops com proces-
sador Intel Core i7, 8 GB de RAM e uma GPU NVIDIA GT640 e dois desktops com
processador Intel Core i7, 8 GB de RAM e uma GPU NVIDIA GTX560. Uma máquina
adicional, conectada ao cluster por uma rede Fast Ethernet, foi necessário para executar o
servidor do Vird-GM. Como componentes de software, tem-se: JCUDA 0.5.0a, NVIDIA
CUDA TOOLKIT 5.0, e Ubuntu 12.04 64 bits. Para as simulações com 1 e 2 clientes, os
dois desktops utilizados foram os com GPU NVIDIA GT640.

As configurações de MPPs usadas são descritas na forma R − W , onde R é o
número de partes em que a memória de leitura foi particionada e W é o número de par-
tes em que a memória de escrita foi particionada. E o número de clientes usados para
cada configuração é equivalente a R ×W , que é o número de MPPs necessários para a
simulação completa da TQ naquela configuração, possuindo todas as combinações entre
as memórias de leitura e escrita particionadas. O desvio padrão máximo de 0, 81% foi
medido para a H⊗19 com configuração 1− 4.

Na Figura 5, tem-se os speedups obtidos para os diferente tipos de configurações,
com relação a configuração 1 − 1, que usa um cliente. Salienta-se o ganho de desem-
penho com o aumento do número de clientes, independente da configuração utilizada,
e o speedup se aproxima do ideal com o aumento do número de qubits das TQs. Isto
ocorre porque o tempo gasto pela comunicação entre servidor e clientes se torna menos
significativo com relação ao tempo gasto em execução no cliente.

Figura 5. Speedup relativo à configuração 1− 1

8. Conclusão
A principal contribuição proposta pela extensão do VirD-GM é prover uma solução
para o problema da alta complexidade espacial e temporal da simulação de algoritmos
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quânticos. A modelagem de tranformações quânticas através de MPPs possibilitou agru-
par computações parciais que compartilham um mesmo subconjunto de amplitudes, assim
ao atribuir tal sincronização para um nó de processamento, evita-se o acesso a todo o vetor
de estado, reduzindo a complexidade espacial associada. O desenvolvimento da extensão
para suporte a simulação quântica distribuı́da a partir de GPUs utilizando o ambiente
VirD-GM constitui uma solução para redução do tempo de simulação.

Os resultados obtidos mostraram que é possivel obter ganho de desempenho com
o aumento do número de clientes e que tranformações com diferentes configurações, mas
que utilizam o mesmo número de clientes, possuem um tempo de simulação semelhante,
isto implica que o programador possui liberdade para definir a configuração dos MPPs
que lhe parece melhor de acordo com os recursos disponı́veis, sem se preocupar em ter
uma grande perda de desempenho.

Trabalhos futuros em nosso projeto estão descritos nos seguintes tópicos: (i) su-
porte para portas controladas, projeções e operações de medida na abordagem distribuı́da;
(ii) concepção e implementação do cliente de execução hı́brido, em que o cálculo será
executado por CPUs e GPUs de forma distribuı́da.
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Abstract. This work aims to study techniques for parallel  computing using  
GPU ("Graphics Processing Unit") in order to optimize the performance of a  
fragment of computational code, implemented as a DataFlow system, which is  
part  of  a  meteorological  numerical  model,  responsible  for  calculating  the  
advection transportation phenomena. The possible algorithm limitations for  
GPU efficiency will be also be addressed.

Resumo. Este trabalho visa estudar técnicas de computação paralela com uso  
de  GPU  (“Graphics  Processing  Unit”)  com  o  objetivo  de  otimizar  o  
desempenho de um trecho de um código computacional implementado como  
um sistema DataFlow.  Tal  código constitui  parte  de um modelo numérico  
para meteorologia, responsável por calcular o fenômeno de transporte por  
advecção.  As  possíveis  limitações  no  algoritmo  que  impedem  melhor  
eficiência em GPU também deverão ser tratadas.

1. Introdução
A  quantidade  de  dados  processados  em  simulações  numéricas  atinge, 

atualmente,  valores  antes  inimagináveis.  Por  esse  motivo,  programação paralela  tem 
sido largamente empregada, pois permite a divisão de uma tarefa complexa em várias 
menores e independentes. Como em qualquer ramo da computação, essa técnica evoluiu 
ao longo do tempo e atualmente permite a aplicação de dispositivos externos  à CPU 
(Central Processing Unit) como co-processadores, tais como as atuais GPUs (Graphics 
Processing Units) [Kirk e Hwu, 2010].

Uma das  maneiras  de  se  programar  GPUs é por  meio  do  padrão  OpenACC 
[OpenACC, 2014], com o qual utilizando-se um conjunto de diretivas de compilação 
pode-se especificar  um trecho de código a ser acelerado por meio de execução nos 
citados  dispositivos.  A  principal  vantagem  desse  modelo  é  o  fato  de  exigir  pouco 
esforço na reestruturação de um código já existente, quando comparado à tradicional 
linguagem CUDA [Kirk e Hwu, 2010], por exemplo. Além disso, toda a transferência 
dos  dados  entre  a  CPU  e  a  GPU  pode  ocorrer  de  maneira  transparente  para  o 
desenvolvedor.

Neste trabalho, procurou-se otimizar o desempenho de um código computacional 
desenvolvido com abordagem  dataflow para a simulação numérica de transporte por 
advecção, de forma a obter eficiência no desempenho em GPUs por meio da introdução 
de diretivas do padrão OpenACC.

Alguns trabalhos foram desenvolvidos para se procurar soluções para problemas 
relacionados  ao  assunto  estudado:  Hartley  et.  al. (2010) propõe  um  esquema  para 
divisão  de  tarefas  através  de  um  sistema  Dataflow que  permite  modificar 
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dinamicamente o tamanho das tarefas a serem disparadas e balancear o sistema; Boulos 
et. al. (2012) resolvem um problema relacionado a processamento de sinais em GPU 
através de um modelo baseado em um sistema Dataflow, Wang et. al. (2012) aborda o 
desenvolvimento de um sistema Dataflow que otimiza o desempenho do processamento 
em GPU para uma aplicação de análise de sinais.

Esse documento está organizado da seguinte forma: O Capítulo 2 descreve o 
algoritmo para cálculo da advecção, o capítulo 3 trata da aplicação do sistema Dataflow 
ao problema, o capítulo 4 demonstra os resultados obtidos e  finalmente o capítulo 5 
disserta sobre as conclusões e desenvolvimentos futuros.

2. Cálculo de Advecção

O conceito de advecção pode ser entendido como um processo de transferência 
de energia por movimento horizontal. No contexto deste trabalho, o processo aplica-se à 
transmissão do calor por meio do movimento horizontal do ar atmosférico [Freitas  et  
al., 2011], agindo, por exemplo, na movimentação horizontal de uma massa de ar ou na 
transferência de calor das latitudes baixas para as altas.

No artigo de Freitas et al.  (2011) é avaliado um novo esquema numérico para 
advecção,  chamado de  advecção monotônica,  aplicado a um modelo  numérico  para 
previsão da qualidade do ar chamado de CCATT-BRAMS (Coupled Chemistry Aerosol  
-Tracer Transport model to the Brazilian developments on the Regional Atmospheric  
Modelling System) [Longo et. al., 2013], apresentando melhorias nas simulações sobre a 
região tropical e subtropical da América do Sul. Este software é usado operacionalmente 
pelo  CPTEC/INPE (Centro  de  Previsão  de  Tempo e  Estudos  Climáticos  /  Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais) como modelo ambiental na previsão da qualidade do 
ar  (Meio  Ambiente  ,2013),  permitindo  a  simulação  de  fontes  emissoras  de  gases 
poluidores em centros urbanos, de fontes oriundas de focos de queimadas em matas, 
incorporando o cálculo de interações químicas entre os gases atmosféricos além de um 
modelo numérico completo de previsão de tempo/clima.

Segundo  Fonseca  (2012),  a  primeira  codificação  do  modelo  de  advecção 
monotônica  aplicado  ao  CATT-BRAMS  usava  programação  serial,  isto  é,  sem 
paralelismo,  devido a restrições  que impunham dependências de fluxo  no algoritmo 
implementado para o mesmo, o qual pode ser visualizado na Figura 1, na qual é possível 
notar dois laços principais, responsáveis por percorrer um array nos sentidos positivo e 
negativo. 

Observando  o  algoritmo  da  Figura  1 percebe-se  que  os  laços  principais 
percorrem toda a extensão de um  array, o qual representa o domínio discretizado do 
problema.  Sendo  que  o  primeiro  laço  busca  calcular  o  transporte  advectivo  para 
sequências de células onde o valor do vetor velocidade do vento em um determinado 
eixo coordenado do espaço tridimensional é positiva (ui>0).  O segundo laço faz um 
procedimento  semelhente  para  as  células  onde  a  direção  da  velocidade  do  vento  é 
negativa  (ui<0).  Entretanto,  para  as  sequências  de  células  encontradas,  ambos  os 
procedimentos apresentam uma dependência de fluxo relacionada a  Qni = Fa(Fluxi) e 
Fluxi = Fb(Fluxi-1,Qni), no primeiro laço e Qni = Fa(Fluxi) e Fluxi-1 = Fb(Fluxi,Qni) no 
segundo laço,  sendo que  Fa e  Fb representam operações  aritméticas  com os  dados 
envolvidos.
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Figura 1: Trecho de código serial que realiza o cálculo da advecção em uma array. 
[Fonseca, 2012]

3. Sistema Dataflow para cálculo de advecção

Para  tratar  da  dependência  dos  dados  que  ocorre  no  algoritmo  da  advecção 
monotônica, Fonseca (2012) adotou uma abordagem por  Dataflow, a qual possibilita 
identificar  sequências  independentes  (streams)  de  dados  contíguos  que  podem  ser 
processados  concorrentemente.  Na  busca  por  estas  sequências  foi  desenvolvido  um 
método para classificação de dados representando o componente do vetor velocidade 
que  permite  identificar  o  tipo  de  processamento  a  ser  executado  e  suas  possíveis 
dependências  com os  elementos  adjacentes.  Na  Figura  2 é  possível  visualizar  essa 
classificação.

Figura 2: Tipos pré-definidos para classificação. [Fonseca, 2012]

Para exemplificar, na Figura 3 tem-se um exemplo de um array representando os 
elementos  do  componente  do  vetor  velocidade  analisado.  A  classificação  de  cada 
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elemento de acordo com a tabela representada na Figura 2 é demonstrada na Figura 3.

Figura 3: Exemplo de conjunto de dados e sua respectiva classificação. [Fonseca, 2012]

Segundo  Fonseca  (2012),  as  regras  de  prioridade  de  cálculo  podem  ser 
representadas  em  um  grafo  acíclico  direcionado  (DAG  -  directed  acyclic  graph), 
conforme pode ser visto na Figura 4. 

Figura 4: DAG representando a dependência entre as células e sua ordenação 
topológica na forma de array, a direita. [Fonseca, 2012]

Posteriormente,  o  DAG  representado  na  Figura  4 passa  por  uma  etapa  de 
agregação de pontos em streams, sendo armazenado como uma estrutura de dados na 
forma de um  Heap, o qual deverá  reproduzir as regras de prioridade na solução dos 
streams. No exemplo representado pelas  Figura 3 e  Figura 4 foi possível identificar 3 
conjuntos  de  dados (streams)  independentes  e  dois  conjuntos  dependentes,  os  quais 
estão descritos na Tabela 1:

Tabela 1: Conjuntos detectados

Conjuntos independentes: Conjuntos dependentes:

a) AD (1,2) d) F (3)

b) ECDD (4,5,6,7) e) F (8)

c) EB (9,10)

A

C

B

D
F

E

D
D

F
E

A

B

C

D

D

D

E

E

F

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D F E C D D F E B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
→ → ← ← → → → ← ← ←
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Entretanto, o exemplo contendo um conjunto de tarefas independentes gerado 
(Tabela  1)  é  heterogêneo  quanto  ao  esforço  computacional  e  fluxo  de  execução, 
impondo também um padrão de acesso a memória irregular por tarefa, características 
estas que geralmente representam desafios na obtenção de eficiência computacional de 
um código executado em GPUs.

Cabe  ainda citar  que  o  algoritmo  originalmente  desenvolvido  permite  que o 
mesmo seja aplicado a qualquer array com espaçamento (stride) variável entre células 
adjacentes  em  um  dado  sentido  do  mesmo,  o  que  possibilita  aplicar  o  mesmo 
procedimento para matrizes multidimensionais, bastando percorrer arrays nos diversos 
eixos  distintos.  No  testes  desenvolvidos  foi  utilizada  uma matriz  tridimensional.  A 
diferença na aplicação do algoritmo para tratar dados nos eixos X, Y e Z ocorre apenas 
na  especificação do elemento  inicial  e  do  deslocamento  (stride)  entre  os  elementos 
adjacentes. No caso em questão, dada a característica da estrutura de dados do modelo 
meteorológico onde a advecção se aplica, a matriz 3D está organizada da forma: ZXY, 
com ordem de alocação de acordo com a regra adotada para programas em Fortran, que 
posiciona  elementos  em posições  adjacentes  na  memória  a  partir  do  índice  mais  a 
esquerda.  Além  disto,  o  mesmo  método  deve  ser  aplicado  a  diversos  campos 
meteorológicos,  descritos  em  Freitas  et  al. (2011)  como  espécies  químicas,  com 
quantidades designados neste texto por N. Assim, a matriz que contém os dados a serem 
advectados tem a estrutura: NZXY.

O algoritmo desenvolvido por Fonseca (2012) para CPUs não é compatível com 
o  uso  de  GPUs,  assim,  adaptações  tiveram que  ser  implementadas  para  permitir  a 
geração de paralelismo em dispositivos aceleradores. Dentre  as adaptações, uma das 
mais importantes consistiu em armazenar as diversas tarefas mapeadas em uma lista ou 
array,  em  substituição  à estrutura de  Heap utilizada originalmente.  Este  array deve 
conter as tarefas independentes agrupadas em sequências e por último conter as tarefas 
dependentes. Desta forma o algoritmo em GPU desenvolvido resolve primeiramente 
todas  as  tarefas  (lista  de  streams)  independentes  e  posteriormente  aquelas  que 
apresentam dependência. A Tabela 2 mostra uma comparação entre a versão original e a 
versão adaptada à GPU.

Tabela 2: Trechos de código representando o percorrimento de tarefas. Algoritmo original a esquerda e 
versão acelerada com OpenAcc a direita (linhas em vermelho referem-se a ações executadas na GPU).

Versão original.
Lista de tarefas armazenada em um Heap.

Versão adaptada para GPU.
Lista de tarefas em um array.

while (not end(Heap))
tarefa  get_job(Heap)←
Advecção(tarefa)
update_heap(Heap)

Transfere dados CPU -> GPU (matrizes 4D, lista de tarefas)
kernel em acelerador
for (tarefas independentes)

Advecção(tarefas)
kernel em acelerador
for (tarefas dependentes)

Advecção(tarefas)
Transfere dados GPU -> CPU (matriz 4D)

4. Resultados obtidos

Para  se  obter  melhoria  no  desempenho  computacional  do  modelo  foram 
desenvolvidas diferentes versões do código (escrito em Fortran-90). A cada nova versão, 
modificações na estrutura de dados, no algoritmo, na configuração lógica da estrutura de 
dados  na  GPU  ou  modificações  nas  diretivas  OpenACC  foram  implementadas.  A 
descrição  das  diferentes  versões  usadas  e/ou  desenvolvidas  e  de  seus  respectivos 
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desempenhos estão descritas nos parágrafos seguintes.

Convém  citar  ainda  a  configuração  da  máquina  utilizada  durante  o 
desenvolvimento: processador Intel® Core™ i7-975 e acelerador NVidia Tesla C2050; 
bem como do compilador utilizado: PGI Acelerator versão 14.1-0. O conjunto de dados 
a ser manipulado pelo programa inclui dois arrays de 4 dimensões na forma N*Z*X*Y, 
sendo que  N representa a quantidade de campos meteorológicos a serem advectados. 
Adiante, segue uma descrição das diferentes versões usadas e desenvolvidas:

1) Código original serial em CPU (Fonseca, 2011)  : Código original, executado 
em CPU, para ser usado como referência.

2) Código em CPU com OpenMP  : Adaptação do código original implementando 
diretivas  OpenMP,  permitndo  o  cálculo  das  tarefas  mapeadas  de  forma 
concorrente. A implementação exigiu o uso de seção crítica para manipulação do 
Heap que representa a  estrutura de dados.  Alem disso,  sincronizações  foram 
acrescentados para respeitar a dependência de tarefas.

3) Código  em OpenACC  não  otimizado  (  naive  )  :  Nessa  versão  inicial,  foram 
acrescentadas apenas as diretivas elementares do OpenACC dentro da rotina de 
cálculo da advecção, tais como seções especificando a transferência de dados 
entre CPU e GPU e regiões aceleradas de código (kernels em GPU). Para o 
processamento  dos  dados  em  cada  eixo  da  matriz  tridimensional,  as 
transferências de dados eram repetidas, o que ocasionava desperdício de tempo.

4) Ajustes de uso de blocos e vetores na GPU  :  Ao se utilizar  as diretivas do 
OpenACC,  o  próprio  compilador  define  a  quantidade  de  blocos  (blocks) e 
threads dentro dos blocos, alocados na GPU, os quais em OpenACC podem ser 
mapeados para as cláusulas  Gang e  Vector.  Mas a alocação automática dessa 
estrutura não  se  mostrou-se a mais adequada ao problema em questão. Assim, 
nesta  versão  foram  explicitados  novos  valores  para  quantidade  de  blocos  e 
threads.  No laço  mais  externo (responsável  por percorrer  as  tarefas  a  serem 
processadas), a quantidade ótima de blocos e  threads foi definida como 512 e 
32,  respectivamente.  Já  no  laço  mais  interno  (responsável  em  percorrer  os 
elementos químicos/campos), o valor de blocos e threads foi de 16 e 32. Cabe 
ressaltar  a necessidade de se informar ao compilador,  com o uso da cláusula 
“independent”,  que  os  laços  deveriam ser  paralelizados,  pois  do  contrário  o 
compilador  automaticamente  definia dependências  onde  as  mesmas  não 
existiam.

5) Otimização de transferência de dados  : Conforme explicado anteriormente, um 
dos maiores problemas no uso da GPU ocorre em decorrência do tempo gasto na 
transferência  dos  dados.  Foram  aplicadas  algumas  otimizações  para  esse 
processo, definindo o escopo de abrangência de cada dado envolvido, ou seja, 
definindo  dados  de  entrada,  saída,  entrada/saída  e  temporários  (cláusulas 
“copyin”, “copyout”, “copy” e “create”). Essa diferenciação entre eles acabou 
diminuindo o tráfego dos mesmos, o que proporcionou uma redução no tempo 
de  transferência.  Outra  mudança  que  também  ocasionou  um  ganho  de 
desempenho foi a modificação do algoritmo para que os dados fossem enviados 
uma única vez para a GPU e utilizados para processamento de todos os dados 
em qualquer eixo.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

116



6) Modificação  algorítmica  para  adaptação  à  GPU  :  Nessa  versão,  em  um 
determinado  trecho  de  código  que  possui  duas  estruturas  de  repetição,  uma 
determinada  expressão  originalmente  calculada  apenas  no  laço  mais  externo 
passou a  ser  calculada  previamente  de  forma separada.  Tal  modificação não 
causa nenhuma melhoria significativa quando em execução em CPU, porém em 
GPU  permitiu melhorar a taxa de ocupação [Kirk e Hwu, 2010]. da mesma e 
consequentemente melhorar o desempenho.

7) Diminuição do uso de    branches  : O uso de estruturas de decisão exige que a 
GPU execute, de forma preventiva, os caminhos prováveis que a aplicação irá 
percorrer [Kirk e Hwu, 2010]. Isso pode aumentar o tempo de execução, pois os 
dois  caminhos  possíveis  devem ser  executados.  Dessa  maneira,  as  estruturas 
condicionais  (IF's)  foram substituídas  por  expressões  matemáticas  que  usam 
flags para  selecionar  a  expressão  correta.  Essa  ação  diminuiu  a  média  de 
caminhos divergentes em 39,41%  em um determinado problema  testado, com 
consequente melhoria no desempenho.

Vale registrar que foi desenvolvida uma versão extra na qual as tarefas eram 
ordenadas  de  acordo  com  o  tamanho  e  tipo  dos  streams a  serem  processados, 
procurando evitar branches divergentes nas operações dentro de um Warp [Kirk e Hwu, 
2010] em GPU. Todavia, essa ação não gerou melhorias significativas no desempenho.

A  Figura  5 apresenta  o  speedup das  respectivas  versões  citadas  para  um 
problema configurado da seguinte forma: 22*38*336*336 (N*Z*X*Y) com dados de 
entrada  obtidos  a  partir  de  simulações  reais  do  modelo  meteorológico  no  qual  o 
algoritmo se aplica:

Além da informação de  speedup, outras evidências embasam as evoluções das 
versões desenvolvidas para GPU. Para auxiliar nessa análise foi utilizada a ferramenta 
de profiling chamada “nvprof” [DocsNvidia, 2014], na qual pode-se extrair as seguintes 
métricas e eventos:

• ipc  : Instruções executadas por ciclo.

• gld_efficiency  :  Taxa de eficiência no acesso  a dados  solicitados para leitura à 

Figura 5: Speedup de cada versão desenvolvida

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

117



memória global.

• gst_efficiency  :  Taxa de eficiência no acesso  a dados  solicitados para escrita à 
memória global.

• achieved_occupancy  : Taxa de ocupação atingida na GPU.

• MIPS:   Razão referente à quantidade total de instruções executadas por segundo 
(em milhões de operações).

A  Tabela  3 apresenta  algumas  das  métricas  recém descritas  para  as  versões 
desenvolvidas e executadas em GPU, considerando um problema configurado da mesma 
forma como descrito na  Figura 5. A partir  da análise dessas informações é possível 
visualizar a evolução na eficiência do programa ao longo das versões desenvolvidas. A 
métrica  “ipc”  mostra  claramente  que  houve  aumentos  sucessivos  de  desempenho 
permitindo um maior número de operações executadas por ciclo. É possível verificar 
também que a diminuição no uso  de  branches (versão 7)  causou uma melhoria  no 
acesso  de  leitura  a  memória  global.  A  modificação  algorítmica  (versão  6)  que 
proporcionou uma melhor taxa de ocupação na GPU, causou também uma melhoria na 
eficiência  de  acesso  de  escrita  à  memória  global.  Além  disso,  a  quantidade  de 
Megaflops demonstra o ganho de desempenho entre todas sucessivas versões.

Tabela 3: Métricas e eventos medidos nas versões desenvolvidas para GPU

Versão ipc gld_efficiency gst_efficiency achieved_occupancy MIPS Gigaflops

3 0,421 44,3% 46,0% 7,1% 416896716,2 6,2

4 0,631 39,0% 23,5% 15,3% 478748992,8 7,1

5 0,641 42,7% 60,3% 15,3% 691176079,5 17,8

6 1,061 42,6% 78,6% 30,3% 835767651,2 24,8

7 1,189 51,9% 78,6% 30,3% 783768534,7 27.8

Outra  métrica  utilizada  para  se  comprovar  a  eficiência  do  uso  de  memória 
consiste na verificação de acesso coalescente em memória global na GPU [Kirk & Hwu, 
2010]. Micikevicius (2012) indica que é possível verificar se as ações leitura e escrita 
em memória global estão sendo executadas de forma coalescente através de métricas 
que se utilizam de eventos medidos pelo profiling “nvprof”:

• Leitura  :   (l1_global_load_hit + l1_global_load_miss)/gld_request (2)
• Escrita  :   global_store_transaction/gst_request (3)

Onde os eventos citados nas fórmulas 2 e 3 referem-se à:

• l1_global_load_hit/  l1_global_load_miss  :   Total de acessos com/sem sucesso em 
dados na memória cache L1 da GPU.

• gld_request/gst_request  :  Total  de  requisições  para  leitura/escrita  à  memória 
global.

• global_store_transaction  : Número total de transações para escrita em memória 
global.
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Micikevicius  (2012)  indica  que  as  taxas  indicadas  deverão  ter  um  valor 

aproximado de 1.0 (um) quando se manipulam dados de 32 bits (float). Valores acima 
de 1.0 para as métrica das fórmulas 2 e 3 indicam acessos não coalescentes. Na última 
versão  desenvolvida,  as  métricas  obtidas  para  leitura  e  escrita  foram  1,33  e  1,63, 
respectivamente. Assim, é possível notar que o acesso não é perfeitamente coalescente, 
o qual deverá implicar em futuras investigações para que se identifique suas causas e 
planeje-se alterações no código visando minimizar seus efeitos.

Foram  também  realizados  testes  para  se  medir  o  desempenho  do  algoritmo 
aplicado a dados dispostos nos diferentes  eixos coordenados da grade computacional 
tridimensional, conforme mostrado na Tabela 4, considerando dimensões da grade com 
a mesma configuração citada para a Figura 5.

Tabela 4: Desempenho do algoritmo avaliado por eixo da matriz tridimensional

Eixo Tempo 
(segundos)

Gigaflops

X 0,1026 66,6

Y 0,1037 65,4

Z 0,0998 70,0

De  acordo  com  a  Tabela  4 não  foi  observada  diferença  significativa  de 
desempenho  entre  os  dados  distribuídos  em  diferentes  eixos,  apesar  da  diferente 
localidade em memória dos dados vizinhos em cada eixo da matriz tridimensional. Os 
cálculos efetuados no eixo  Z apresentam discreto menor desempenho em relação aos 
demais,  o  que  causa  surpresa,  visto  que os  dados vizinhos  no eixo  Z são alocados 
fisicamente de forma adjacente na memória global, o que não ocorre com os demais 
eixos. Tal característica sugeria que a melhor eficiência no acesso aos dados na memória 
fosse  causar  melhoria  de  desempenho,  o  que  não  se  efetivou.  Entretanto,  deve-se 
lembrar que a quantidade de tarefas, e consequentemente de  streams, bem como sua 
natureza, são completamente distintas para cada eixo da matriz.

Foi verificada também a escalabilidade do programa desenvolvido em relação ao 
tamanho do domínio do problema. Para tanto foram efetuados diversos testes variando o 
tamanho da matriz  tridimensional  representando o domínio de cálculo,  bem como a 
quantidade de campos meteorológicos advectados. Ao alterar a quantidade de campos 
meteorológicos (variando-o de 1 a 60) e fixando o tamanho da grade computacional em 
168*168*38 (X*Y*Z)  elementos,  é possível  constatar  que o tempo de execução não 
aumenta  linearmente  com  o  incremento  na  quantidade  de  campos  meteorológicos, 
conforme se vê na  Figura 6, onde percebe-se que o aumento no tempo de execução 
usando de 1 a 60 campos foi de apenas 3,8 vezes, aproximadamente, enquanto que o 
aumento na quantidade de operações de ponto flutuante variou 60 vezes. Isso pode ser 
confirmado observando-se a taxa de Gigaflops medidos para o mesmo caso estudado, 
conforme a Figura 7, onde pode-se notar que o desempenho aumenta quando se utilizam 
uma maior quantidade de dados a serem processados, o que reflete um comportamento 
típico de GPUs. Deve-se relevar, também, que o tempo de transferência apresenta um 
aumento de tempo não proporcional ao aumento de tempo total de processamento. Isso 
demonstra que quanto maior o problema, menos custo será acrescido ao tempo total 
com transferências de dados.
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Figura 6: Variação do tempo de execução por quantidade de campos meteorológicos

Variando-se o tamanho da matriz  tridimensional  e fixando-se  em  10 campos 
meteorológicos a serem advectados,  a escalabilidade com o tamanho do problema tem 
um comportamento similar ao se variar apenas a quantidade de campos meteorológicos. 
A Figura 8 apresenta-se esse cenário, onde a abscissa do gráfico possui os valores para a 
quantidade de pontos nos eixos X e Y da matriz tridimensional (fixando-se a quantidade 
de pontos no eixo Z em 38). Assim, a cada medida apresentada no gráfico da Figura 8 a 
quantidade  de  elementos  da  matriz,  e  consequentemente  de  operações  de  ponto 
flutuante, aumenta em 4 vezes. Comparando-se o desempenho para advectar dados em 
uma matriz  de  tamanho 336*336*38  com  uma matriz  de 42*42*38 pontos,  tem-se 
aproximadamente 64 vezes mais  operações de ponto flutuante, entretanto, o tempo de 
execução é apenas  9,1 vezes maior que o valor de referência. No mesmo gráfico da 
Figura 8 é possível  verificar  também  que para  uma  malha  de tamanho 42*42*38  o 
tempo de transferência de dados entre CPU e GPU equivale a aproximadamente 85% do 
tempo  total  de  processamento,  indicando  um  baixo  volume  de  dados  a  serem 
processados em relação aos  dados  transferidos. No entanto,  para  a  malha  de  maior 
tamanho (336*336*48) o custo de transferência equivale a apenas 25% do tempo total. 
Dessa forma, o custo da transferência de dados  varia com o tamanho do domínio de 

Figura 7: Variação em Gigaflops por quantidade de campos meteorológicos
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cálculo,  ficando  progressivamente  menos  significativo  a  medida  que  o  tamanho  da 
malha  aumenta. Importante  observar  que,  ao  se  comparar  a  escalabilidade  com  o 
aumento na quantidade de campos (Figura 6) com a escalabilidade com o aumento no 
tamanho da malha (Figura 8), percebe-se que no primeiro caso o algoritmo apresenta 
melhor  escalabilidade,  uma  vez  que  as  operações  envolvendo  diferentes  campos 
meteorológicos  são  totalmente  independentes,  o  que  permite  que  seja gerado mais 
tarefas paralelas, enquanto que o aumento no tamanho da malha pode implicar em um 
aumento de paralelismo  de menor escala, o qual depende da análise de quantidade de 
streams independentes encontrados nos dados de entrada.

Figura 8: Variação de tempo de execução por tamanho do domínio tridimensional (10 
campos meteorológicos)

5. Considerações finais

Ao  longo  do  desenvolvimento  foi  observado  que  a  simples  introdução  de 
diretivas elementares do OpenAcc não gerou códigos eficientes a serem executados em 
GPU. Para se otimizar o desempenho neste dispositivo diversas alterações tiveram que 
ser aplicadas ao código-fonte tanto na especificação de diretivas auxiliares em OpenAcc 
quanto modificações algorítmicas. Assim, o tempo inicial de 3,33s em GPU da primeira 
versão  desenvolvida  (1,9  GFlops)  foi  reduzido  para  0,74s na  última  versão  (27,8 
GFlops).  Testes  adicionais  permitiram verificar  que  o  custo  relativo  com operações 
relacionadas exclusivamente a manipulação de memória e com operações relacionadas 
exclusivamente  a  computação  são  equivalentes para  o  algoritmo  desenvolvido, 
mostrando  um  problema  balanceado  neste  aspecto.  Detectou-se  ainda  que  existe  o 
benéfico  efeito  da  sobreposição  (overlaping)  de  operações  envolvendo  memória  e 
computação para o mesmo algoritmo desenvolvido.

O  ganho  de  desempenho  obtido  com  o  uso  de  GPUs  através  do  algoritmo 
desenvolvido  pode  ser  considerado  modesto,  em  comparação  com  otimizações  em 
outros  métodos  de  advecção  ou  métodos  tradicionais  para  dinâmica  de  fluídos 
computacional  (DFC),  porém,  para  o  algoritmo  otimizado,  devido  a  sua  forma  de 
solução por  dataflow,  a granularidade do paralelismo atingiu um valor que pode ser 
considerado alto para o uso em GPU. O problema testado em sua maior configuração 
apresenta aproximadamente 230 mil tarefas independentes,  as quais deverão calcular 
dados que cobrem uma matriz  tridimensional  representando o domínio do problema 
com  aproximadamente  13  milhões  de  células.  Assim,  em  média,  cada  tarefa  é 
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responsável  pelo cálculo da advecção em 56 células.  Métodos numéricos  para DFC 
apresentam quantidades de tarefas de magnitude similar a quantidade de células, ou seja, 
gerando  muito  mais  paralelismo.  Assim,  a  granularidade  alta  torna-se  o  maior 
impedimento para atingir um melhor desempenho. Desenvolvimentos futuros incluem a 
investigação de melhorias no acesso coalescente dos dados em memória e modificações 
algorítmicas que  permitam  calcular  trechos  do  procedimento  original  de  forma 
totalmente  independente  para  cada  célula  do  domínio  de  cálculo. Comparações  de 
desempenho  entre  o  código  OpenAcc e  código  em  CUDA  também  podem  ser 
desenvolvidas, procurando ponderar facilidade de programação com desempenho.
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Abstract. With the increase demand of GPU accelerators for general purpose
processing in HPC the impact of power consumption of these resources cannot
be overlooked. To reduce the power consumption some strategies have been ap-
plied, but their approaches have been mostly focused in energy savings during
the application execution. This work is focused in the post-execution energy sa-
ving. When the post-execution behavior of the applications is analyzed in newer
GPU cards, it is observed that the power draw do not return to idle state in an
efficient way, creating an unexpected power waste. For this inefficient process to
return to the idle power draw and the power waste in the post-execution, it was
developed a strategy to reduce this waste with a minimal impact in global perfor-
mance. With this strategy, energy savings up to 15% in the post-execution stage
in sequential application runs were obtained. In the case of a single execution
our approach allows savings up to 59% in the post-execution power consump-
tion.

Resumo. Com o aumento da demanda por aceleradores como GPU para pro-
cessamento de propósito geral em HPC, o impacto do consumo de energia des-
tes recursos não pode ser negligenciado. Para reduzir o consumo de energia, al-
gumas estratégias foram aplicadas, mas suas abordagens têm sido quase sempre
focadas na economia de energia durante a execução da aplicação. Este traba-
lho é focado na economia de energia na pós-execução de aplicações. Quando
o comportamento da pós-execução das aplicações é analisado em novas pla-
cas, observa-se que o consumo de energia não retorna rapidamente para o es-
tado de repouso (idle) de maneira eficiente, gerando um desperdı́cio de energia
inesperado. De encontro a este processo ineficiente visando uma redução no
desperdı́cio de energia no perı́odo de pós-execução, foi desenvolvida uma es-
tratégia para reduzir este desperdı́cio com um impacto mı́nimo no desempenho
global. Com essa estratégia, foi obtida uma economia de energia de até 15%
nesta fase de pós-execução de uma aplicação executada sucessivas vezes. No
caso de uma única execução, nossa abordagem permite uma poupança até 59%
no consumo de energia na pós-execução.

1. Introdução
Nos últimos anos, o uso de Unidades de Processamento Gráfico (GPU) como aceleradores
de computação tornou-se uma tecnologia importante para computação de alto desempe-
nho (HPC). Uma pesquisa recente [Top500.org 2013] dos 500 maiores supercomputado-
res mostra que 8% deles são sistemas heterogêneos baseados em placas GPU utilizadas

Esta pesquisa foi parcialmente financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e
Tecnológico (CNPq), processo 132123/2013-4 e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
Grande do Sul (FAPERGS), processo ME 14/2012.
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para propósito geral (GPGPUs). Além de microprocessadores de alto desempenho, al-
guns destes supercomputadores incluem um grande número de GPGPUs. Cada GPU
consiste em milhares de núcleos de processamento altamente especializadas e durante a
computação, as CPUs descarregam alguns segmentos de código paralelizáveis para es-
sas GPUs afim de acelerar a execução. As primeiras GPUs foram desenvolvidas para
computação gráfica, que exige alta capacidade de processamento computacional, mas
com sua evolução passaram a ser usadas na execução de aplicações de uso geral. Para
suportar tais aplicações em GPUs, foi desenvolvido pela NVIDIA o CUDA framework
(Compute Unified Device Architecture) [Lee et al. 2011]. Com o uso deste framework,
programar em GPUs tornou-se mais simples, deixando de ser necessárias diversas bibli-
otecas, como OpenGL.

No entanto, os custos operacionais e energéticos dos sistemas HPC em centros
de dados aumentaram 36% no perı́odo de 2005 a 2010 (indo de 7 gigawatts para quase
10 gigawatts nos Estados Unidos), de acordo com relatório de [Koomey 2011] sobre o
crescimento recente do consumo energético dentro de centros de dados. Este crescimento
foi, na verdade, atenuada pela recessão global, que tinha sido prevista pela Agência de
Proteção Ambiental para dobrar até 2016, com o Departamento de Energia entrando na
era exascale da supercomputação [Tiwari et al. 2012]. Este emergente pensamento verde
que reivindica para o sistema e os programas de HPC mais eficiência energética é mais
presente em laboratórios de HPC. Infelizmente, mesmo com esses esforços visando a
computação verde, a principal área de pesquisa sobre o consumo energético de aplicações
é focada principalmente no desempenho da aplicação.

Para alcançar a era do exascale, reduzindo o consumo de energia, economizando
dinheiro, ou, principalmente, economizando mais energia, também precisamos olhar para
o comportamento da pós-execução das aplicações. Quando uma aplicação chega ao fim,
o que acontece nesse momento também é importante, ela pode estar perdendo joules
valiosos. Com todos os esforços para economizar energia durante o tempo de execução
da aplicação, algumas técnicas são muito úteis e essas técnicas podem ser adaptadas para
reduzir tal consumo. Melhorar a eficiência energética é um desafio contı́nuo em HPC,
devido à necessidade constante de desempenho, apesar das restrições do orçamento de
energia e os custos econômicos. Como resultado, é necessário investir em tecnologias de
baixo consumo e em sistemas heterogêneos, também baseados em GPUs.

2. Trabalhos Relacionados

O consumo de energia em GPUs foi estudado usando métodos experimentais
em que o consumo é medido diretamente em todo o sistema(CPU, GPU e pe-
riféricos), por meio de modelos de consumo ou desenvolvendo técnicas de otimização
de energia [Chen et al. 2011] [Kasichayanula et al. 2012] [Ukidave and Kaeli 2013]
[Ukidave et al. 2013].

O Escalonamento Dinâmico da Freqüência de Tensão (sigla em inglês DVFS) é
uma técnica usada para reduzir dinamicamente a tensão do dispositivo permitindo um
menor consumo de energia. Em [Ge et al. 2013] é desenvolvido um mecanismo usando
DVFS para GPUs, no entanto, encontraram um efeito colateral indesejável desta técnica,
que provoca uma perda potencial no desempenho. Quando a freqüência de clock opera
em um nı́vel mais baixo, causa um atraso na execução da aplicação. Eles concluem que
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deve haver então um equilı́brio delicado entre o consumo de energia reduzido e perda de
rendimento a fim de atingir o consumo de energia e desempenho aceitáveis.

O conceito de “Fila Verde” também é baseado em uma série de técnicas de
aplicação de DVFS para uso dentro de aplicações MPI [Tiwari et al. 2012]. A “Fila
Verde” é um processo escalável implantado no Centro de Supercomputação de San Di-
ego, na qual os usuários e os operadores das instalações, conseguiram uma economia de
31,7% nos custos operacionais relacionados.

Outro trabalho, embora também relacionado com CPU [Lee et al. 2011], mostra
como melhorar a taxa de transferência de GPUs com restrições de energia, otimizando o
número de núcleos operacionais, as tensões e freqüências de ambos os núcleos e interco-
nectores/caches intrachips, dependendo das caracterı́sticas de cada aplicação, analisando
o impacto do número de núcleos de operação, sua tensão e frequência em uma GPU
operando sob uma restrição de energia.

Nos últimos anos, as GPUs de alta performance que suportam o escalonamento
de freqüência, como a K20 da Nvidia entraram no mercado. Os benefı́cios desse es-
calonamento aparece como uma abordagem eficaz para economizar energia. Em geral,
ao reduzir a tensão do núcleo da GPU, pode ser gerada uma economia significativa, no
entanto [Mei et al. 2013] mostrou que não é fácil encontrar configuração ideal para tal
escalonamento.

Para atingir a era do exascale, são utilizadas técnicas como o escalonamento de
freqüência em núcleos de GPU e da memória bem como a divisão da carga de trabalho
entre CPU e GPU. Estruturas para controlar esse escalonamento foram desenvolvidas
e GPGPUs são agora usadas para fins de HPC. Benchmarks, bibliotecas de álgebra ou
aplicações reais tem sido usados para validar as novas idéias e conceitos de Computação
Verde [Padoin et al. 2012] [Ma et al. 2012] [Huang et al. 2009].

3. Recursos
As novas placas GPUs possuem vários contadores de hardware integrados em seus cir-
cuitos. Os dados de métricas podem ser recuperados usando bibliotecas e métodos ade-
quados, sem gerar uma sobrecarga significativa. Nesta seção, serão apresentadas as
aplicações analisadas, além da placa Nvidia Tesla K20c e o aplicativo desenvolvido para
recuperar as métricas necessárias.

3.1. Nvidia Tesla K20
A Nvidia Tesla K20, é uma placa da arquitetura Kepler que compreende mais de 7
bilhões de transistores. É equipada com novas funcionalidades focadas no desempenho de
computação e foi projetada para ser uma potência de processamento paralelo para o mer-
cado de HPC. Ela possui 2.496 núcleos de processadores que trabalham a uma frequência
de 706MHz com 5GB de memória a 2.6GHz.

A arquitetura Kepler foi projetada para melhorar a eficiência de energia e ao
mesmo tempo oferecer um melhor desempenho por watt em relação a arquitetura an-
terior(Fermi). As unidades de execução operam em uma alta taxa de clock, permitindo
que o chip alcance maior produtividade. A contrapartida da placa GPU é um consumo
energético maior do que uma CPU. O consumo máximo de uma K20 é 225W, enquanto
a sua energia em idle é 14W [NVIDIA 2012].
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3.2. Nvidia NVNL

Para acessar o hardware da placa GPU, a Nvidia oferece acesso aos contadores de hard-
ware através do NVIDIA Management Library (NVML). Esta biblioteca é uma API ba-
seada em C que permite o monitoramento e gerenciamento dos estados dos dispositivos
mais recentes da NVIDIA.

Esta biblioteca permite o acesso de baixo nı́vel para o acesso das caracterı́sticas
da placa, dados de sensores e informações dos contadores. Além disso, permite que os
administradores consultem o estado do dispositivo e com o conjunto adequado de pri-
vilégios, conceder-lhes acesso para modificar o estado do dispositivo, como a frequência
de operação da mesma. Esta biblioteca é compatı́vel com alguns dispositivos de Fermi e
Tesla, mas com suporte limitado a placas mais antigas [NVIDIA 2013].

3.3. GPUtool

Para recuperar as métricas necessárias para analisar o consumo de energia durante a pós-
execução foi desenvolvida uma ferramenta executada em segundo plano, baseada em C
usando as bibliotecas NVIDIA NVML. Esta aplicação funciona recebendo dados dos
contadores da placa, sem aumentar de forma significativa o consumo de energia durante
a execução em paralelo com a aplicação que está sendo analisada.

A GPUtool é executada somente na CPU, que coleta dados considerados rele-
vantes para avaliar o comportamento da aplicação pelos contadores da GPU. Algumas
das métricas recolhidas são o consumo de energia, temperatura, freqüência da memória
da GPU, freqüência dos multiprocessadores (SMX) e da velocidade do cooler durante a
execução da aplicação e após a conclusão, até o retorno do consumo de energia para o
estado de idle. Para evitar a obtenção de dados incorretos sobre a aplicação e seu compor-
tamento posterior, durante os testes foi assegurado que apenas uma aplicação estava sendo
executada na GPU durante o processamento e nenhuma aplicação estava sendo executada
durante o idle.

Para minimizar a sobrecarga da CPU, o que poderia causar o consumo de energia
também na GPU, o tempo de acesso para recuperar as métricas foi definida para ser maior
do que 15ms com base nas medições realizadas. A GPUtool pode definir esse intervalo
de tempo de acesso por flags antes da sua execução. Outro recurso implementado na
GPUtool é poder definir a freqüência do processador e memória da GPU por valores pré
definidos, caso sejam um par válido de valores da placa.

A principal razão para se desenvolver uma aplicação de perfis em vez de utilizar
uma já disponı́vel, foi o fato da ausência de uma ferramenta que permita a coleta de
dados, mesmo após o final da execução, uma vez que a maioria das ferramentas de análise
disponı́veis não funcionam sem um contexto válido naGPU, o que significa que enquanto
não há nenhuma aplicação rodando na GPU, não é possı́vel obter algumas das métricas
da placa.

3.4. Benchmarks

Para obter os dados na pós-execução, como o consumo de energia das aplicações naGPU,
foram utilizados um conjunto de aplicações de dois benchmarks: Magma e Rodinia.
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3.4.1. Magma

MAGMA é um framework para executar cálculos de álgebra linear para arquiteturas he-
terogêneas. Muitos sistemas heterogêneos permitem que os aplicativos explorem plena-
mente o poder que cada um de seus componentes [Haidar et al. 2008].

MAGMA tem um conjunto de testes que inclui testes de precisão simples e dupla
para operações com matrizes reais e complexas. Tamanhos de entrada diferente para cada
instância permitem uma ampla gama de cargas de processamento e, consequentemente,
um comportamento de consumo de energia diferente para cada teste [Agullo et al. 2009]
[UTK 2008].

Para o perfil usando MAGMA utilizou-se uma rotina que calcula a fatoração QR
de uma matriz A geral onde

A = QR.

As instâncias do benchmark usadas para obter o consumo energético na pós-
execução são apresentados na Tabela 1.

Subrotina Tipo de dado
SGEQRF Valores reais - Precisão simples
DGEQRF Valores reais - Precisão double
CGEQRF Valores complexos - Precisão simples
ZGEQRF Valores complexos - Precisão double

Tabela 1. Sub-rotinas do Magma usadas para analisar o comportamento do con-
sumo de energia pós-execução.

3.4.2. Rodinia

Rodinia é um conjunto de benchmarks livres onde suas aplicações são projeta-
das para infra-estruturas de computação heterogêneas com GPUs e CPUs multicore
[Che et al. 2010]. Os benchmarks abrangem uma gama de padrões de paralelismo e
computação, fornecendo aplicações de problemas de Álgebra Linear e processamento
de imagens médicas. Cada aplicação ou kernel representam um tipo diferente de com-
portamento [Che et al. 2009]. Com o Rodinia, foram utilizados os testes de CFD, que
consistem em uma matriz não estruturada de equações de Euler, baseadas na dinâmica
de fluidos. As instâncias do benchmark usadas para obter o consumo energético na pós-
execução são apresentados na Tabela 2.

Entrada de Dados Sigla
fvcorr.domn.097K 097K
fvcorr.domn.193K 193K
missile.domn.0.2M 0,2

Tabela 2. Sub-rotinas de CFD usadas para analisar o comportamento do con-
sumo de energia na pós-execução.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

127



4. Metodologia para reduzir o desperdı́cio de energia na Pós-Execução
Quando uma aplicação na GPU termina, espera-se que o consumo de energia na placa
retorne para o estado de idle. Isso acontece se nenhuma outra aplicação começar a exe-
cutar antes da chegada a esse estado, para evitar o consumo desnecessário de energia. O
estado de idle é caracterizado por um consumo mı́nimo de energia, tanto pela memória,
como pelos processadores, que permanecem em seus valores mais baixos de consumo.
O mecanismo para reduzir este tempo ocioso e o desperdı́cio de energia subsequente é
aplicar o método de escalonamento de frequência quando se inicia a pós-execução, desta
forma ambas as frequências são definidas para os estados mais baixos, resultando em uma
diminuição rápida do consumo de energia, assim reduzindo o desperdı́cio de energia para
este estado não-computacional.

As novas placas GPU permitem o acesso de seus contadores de hardware, in-
cluindo os contadores de consumo de energia, que são responsáveis por armazenar dados
como de consumo de energia instantânea entre outros valores. Para ler estes contadores
é possı́vel a utilização de alguns analisadores como a Nvidia Visual Profiler, no entanto
esta ferramenta não consegue acesso aos dados do comportamento da pós-execução. Para
isso, foi desenvolvida uma ferramenta chamada GPUtool, onde é possı́vel coletar e ana-
lisar os dados fornecidos pelos contadores da GPU após o término de qualquer aplicação
na GPU. Com o perfil resultante, foi analisada a quantidade de energia desperdiçada pela
GPU, indo para estado de idle de maneira convencional e com o uso de nossa técnica.

As aplicações executadas nas GPUs foram executadas sem restrições de suas
freqüências, permitindo que o gerenciamento de energia da GPU defina a freqüência
adequada. Os maiores valores de cada frequência são 2600MHz para a memória da
GPU e 766MHz para os núcleos da GPU. A combinação mı́nima válida de memória
e valores de freqüências dos núcleos são 324MHz para cada uma. Nossa ferramenta
pode realizar mudanças no comportamento da pós-execução antes que esta fase se inicie.
Quando a GPUtool é usada apenas para recolher os dados de comportamento, não são
feitas alterações nas freqüências e a redução de consumo de energia é controlada pelo ge-
renciador de energia da placa. Por outro lado, quando a GPUtool é responsável de reduzir
a freqüência, a aplicação assim que termina tem ambas as freqüências definidas para os
estados mais baixos.

Esse comportamento na pós-execução pode ser analisada em dois cenários. O
primeiro, quando não existem mais aplicações começando antes do consumo de energia
atingir o estado de idle, chamado deCenário Simples e outro quando uma nova aplicação é
iniciada após o término da primeira, chamadoCenário Múltiplo. Nas próximas subseções,
esses cenários serão descritos e detalhados.

4.1. Cenário Simples
Este cenário é composto por uma fase de pós-execução que vai para o estado de idle,
sem qualquer outro aplicativo em execução ou por iniciar. A GPUtool não define quais-
quer freqüências neste cenário, apenas coleta os dados. Este cenário captura o comporta-
mento do consumo de energia de pós-execução, sem os efeitos de execuções contı́nuas de
aplicações GPU.

A figura 1 exemplifica com uma linha de tempo cada etapa do processo de
execução e pós-execução de uma aplicação partindo do estado de idle até o seu retorno.
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Pós-Execução
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Representação de um Cenário Simples

Figura 1. Linha de tempo de um cenário simples

4.2. Cenário Múltiplo

Este cenário consiste em mais de uma execução de uma aplicação em que durante a sua
fase de pós-execução uma nova execução do mesmo ou de outra aplicação é iniciada.
Neste caso, apenas a última pós-execução é capaz de atingir o estado de idle. É um com-
portamento similar a um escalonador, com tarefas diferentes para calcular na GPU. A
metodologia de economia de energia é aplicada somente nas fases entre duas execuções
seguidas e depois da última (área amarela na timeline). Este cenário captura o compor-
tamento de consumo de energia na pós-execução com os efeitos de execuções contı́nuas
aplicações na GPU.

A figura 2 exemplifica com uma linha de tempo cada etapa do processo de
execução e pós-execução de uma aplicação partindo do estado de idle até o seu retorno,
com execuções múltiplas intercaladas neste processo.

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

Tempo decorrido [%]

1

Representação de um Cenário Múltiplo

Idle

Pós-Execução
Execução

Figura 2. Linha de tempo de um cenário múltiplo

Este cenário também foi considerado, pois em ambos os casos não há perda de
desempenho durante a execução. Como o nosso mecanismo não pode prever quantas
aplicações serão executadas nem a duração de cada uma delas, o mecamismo precisa
ser lançado antes da execução das aplicações para agir após o seu término ou na fase
intermediária. Por não produzir impacto na performance (durante a execução), o nosso
mecanismo pode economizar energia em todos os momentos que não há aplicações em
execução, estando em uma pós-execução ou mantendo a freqüência mais baixa possı́vel
na fase de idle.

5. Resultados

Para descartar problemas de fabricação, os testes foram executados em 2 placas Nvidia
Tesla K20M e 2 Nvidia Tesla K20C. Sem controlar o consumo de energia no final da
execução dos processadores da GPU, esta permaneceu com altas frequências durante o
perı́odo de pós-execução. É possı́vel ver na figura 3 o comportamento da frequência de
clock dos núcleos da GPU e o consumo de energia logo após o término da aplicação.
Nas versões sem o nosso mecanismo o gasto energético permanece perto do último valor
atingido antes do final da aplicação, voltando ao estado de idle só depois de alguns se-
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gundos, enquanto que, com o mecanismo apresentado, tanto a freqüência de clock como
o consumo de energia são reduzidos quase instantaneamente.
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Figura 3. Consumo energético e freqüência do Clock de uma GPU durante a
pós-execução sem a atuação do mecanismo proposto.

Nos experimentos, sem definir a freqüência do clock para o mı́nimo, o consumo
atinge 31.25J, levando 7.099s para retornar ao estado de idle, por outro lado, ao estabe-
lecer tal frequência para o mı́nimo pelo nosso mecanismo, o consumo de energia atinge
12.61J com tempo de retorno de 3.99s. Isso resulta em uma economia de energia de
59,65% na pós-execução de um teste de CGEQRF usando o benchmark MAGMA, com
uma matriz de 4096x4096 elementos.

Um aumento no consumo na pós-execução não depende diretamente do tama-
nho da aplicação e sim de quantidade de energia que está sendo consumida no final da
mesma. Aplicações maiores podem chegar ao final com um baixo consumo e terão um
consumo baixo na fase de pós-execução. O perfil de energia deste comportamento no
teste DGEQRF, também presente no benchmark MAGMA, pode ser visto na figura 4.

O alto consumo na pós-execução é devido ao tempo gasto enquanto o consumo de
energia volta ao estado de idle. A figura 5 mostra alguns casos testados para o MAGMA,
variando de precisão e tamanho da entrada de dados. Em todos os casos, usando o me-
canismo proposto, o consumo de energia atinge o estado de idle mais rapidamente. Sem
o uso do mecanismo é observada uma grande variação de tempo de regresso ao idle,
enquanto usando o mecanismo, surge uma tendência de voltar em 4 segundos, indepen-
dentemente da aplicação e do consumo de energia final. Em alguns casos, o tempo para
atingir o estado de idle diminuiu em 20%, embora haja casos em que a este tempo foi re-
duzido em 50%, com uma redução considerável do consumo de energia na pós-execução.

O tamanho do exemplo analisado, não afeta diretamente a economia, uma vez que
o que realmente importa para reduzir o consumo de energia é o consumo de energia ao
final da aplicação. A figura 6 mostra a proporção de economia de energia entre o consumo
na pós-execução com e sem o nosso mecanismo. Ao reduzir o tempo de retorno ao idle
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Figura 4. Consumo energético em um cenário simples, utilizando diversos tama-
nhos de dados.

sg
e
q
rf 5

1
2

sg
e
q
rf 1

0
2

4

sg
e
q
rf 2

0
4

8

sg
e
q
rf 4

0
9

6

sg
e
q
rf 8

1
9

2

d
g
e
q
rf 5

1
2

d
g
e
q
rf 1

0
2

4

d
g
e
q
rf 2

0
4

8

d
g
e
q
rf 4

0
9

6

d
g
e
q
rf 8

1
9

2

cg
e
q
rf 5

1
2

cg
e
q
rf 1

0
2

4

cg
e
q
rf 2

0
4

8

cg
e
q
rf 4

0
9

6

cg
e
q
rf 8

1
9

2

zg
e
q
rf 5

1
2

zg
e
q
rf 1

0
2

4

zg
e
q
rf 2

0
4

8

zg
e
q
rf 4

0
9

6

zg
e
q
rf 8

1
9

2

Benchmark e tamanho do dado

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Te
m

p
o
 [

s]

Normal Controlado

Tempo até estado de idle
Benchmarks - Magma 

Figura 5. Comparação entre os tempo até o estado de idle com e sem o meca-
nismo na pós-execução.

definindo a frequência de clock para o mı́nimo, foram obtidos resultados com economias
de cerca de 25%.

Também foi analisado o comportamento no cenário múltiplo, quando a frequência
é modificada entre a duas execuções seguidas, agindo apenas na fase sem aplicação e na
pós-execução final. O tempo de execução de cada aplicação não muda com o uso ou
ausência do mecanismo proposto e a economia se obtem em sua maioria na pós-execução
e uma pequena parte entre as execuções. A figura 7 mostra a proporção de economia
de energia em cinco diferentes intervalos de tempo onde a aplicação é executada. Os
intervalos testados são menores do que o tempo para o retorno ao estado de idle, caso
contrário, os resultados teriam sido os mesmos que muitas execuções de um cenários
simples uma vez que o ganho real neste cenário está presente no último retorno. Em
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alguns casos, a energia economizada entre dois lançamentos de kernels são praticamente
nulos, mas nunca maiores. Adicionando o fato de que o tempo total de execuções não
aumenta, o nosso mecanismo pode ser utilizado em todos os tipos de cenários.
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Figura 7. Comparação entre desperdı́cio de energia com e sem o mecanismo na
pós-execução de um Solver CFD agrupados pelo tempo entre execuções.

Os dados utilizados na figura 7 foram obtidos a partir de 5 execuções consecutivas.
No pior dos casos para Solver CFD, foram obtidas economias de energia na pós-execução
superiores a 15%.

6. Conclusões
Neste trabalho foi realizado um estudo de medição de consumo e economia de energia.
Foram analisados o comportamento em placas GPU após a execução de uma aplicação e
entre a execução sequêncial de múltiplas instâncias da mesma aplicação. Foram utilizados
benchmarks e aplicações bem conhecidas com variações nos seus tamanhos de entrada,
para gerar diferentes perfis de consumo de energia ao final das suas execuções.

Inicialmente a pós-execução demonstrou um desperdı́cio de energia. Este des-
perdı́cio de energia na placa existe tanto em aplicações com baixo ou alto consumo ao
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atingir o final de sua execução. Esta questão energética poderia ser contornada usando
escalonamento de freqüência, o que já é uma estratégia comum para economizar energia
durante a execução de aplicações, mas não é usado para a poupança de energia na pós-
execução. Até o momento não existem trabalhos anteriores realizados sobre o uso dessa
estratégia para economizar energia na pós-execução. A economia de energia obtida neste
trabalho não comparou o consumo total de energia de aplicação, porque o tempo gasto na
realização podem variar de alguns segundos a várias horas e a economia de energia du-
rante a execução não era o foco principal do mecanismo proposto. O foco deste trabalho
foi economizar energia apenas na pós-execução das aplicações.

Usando o mecanismo proposto, uma economia de até 59,649% foi obtida além de
otimizar o tempo de retorno ao idle na pós-execução. Até agora, este mecanismo é execu-
tado a partir de uma aplicação externa à placa, mas poderia ser implementada no geren-
ciador de energia da GPU para reduzir o desperdı́cio de energia para qualquer aplicação
na pós-execução. A fim de reduzir o consumo de energia de GPUs configuráveis, o me-
canismo proposto pode ser um ponto de partida para reivindicar a atenção para uma área
negligenciada com respeito ao desperdı́cio de energia, o consumo de energia na pós-
execução. Estes resultados obtidos pelo presente trabalho podem ser úteis no caminho
para a era do exascale onde há esforços para economizar cada watt possı́vel durante e
após a computação.
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Abstract. A utilização da computação paralela na resolução de certos proble-
mas descritos por equações diferenciais parciais permite um ganho significativo
no tempo de computação. Este trabalho apresenta algumas implementações pa-
ralelas do método HOPMOC em ambientes de máquinas multicore e manycore.
O método HOPMOC utiliza conceitos do método das caracterı́sticas modifi-
cado associado com método Hopscotch, o que lhe fornece caracterı́sticas ide-
ais para abordagens em computação paralela em ambientes tanto de memória
distribuı́da como compartilhada. O MPI é utilizado para comunicação no am-
biente distribuı́do, enquanto OpenMP permite o paralelismo no ambiente de
memória compartilhada de cada nó do cluster. OpenACC e CUDA, permitem o
paralelismo no ambiente manycore disponı́vel em placas aceleradoras gráficas.
Resultados preliminares demonstram ganhos significativos de eficiência das
implementações hı́bridas apresentadas quando comparado com uma versão se-
quencial do HOPMOC. As implementações que usam placas gráficas (many-
core), apresentam menor tempo de execução quando comparado com OpenMP
(multicore), mas por outro lado, a relação speedup por quantidade de cores é
melhor no ambiente multicore, sugerindo um melhor aproveitamento das uni-
dades de execução (cores).

1. Introdução
Máquinas multicore e manycore são o cerne dos sistemas computacionais dos dias de hoje.
Tais arquiteturas fornecem um grande poder computacional para resolução de problemas
de grande porte das áreas de engenharia, fı́sica, e etc. Assim, o desenvolvimento de
métodos que sejam robustos e eficientes para tais arquiteturas torna-se necessário.
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O método HOPMOC foi proposto como um método para resolução de proble-
mas de convecção-difusão com dominância convectiva para ser executado em ambientes
compostos por máquinas paralelas [1]. Ele permite uma multithreading decomposição es-
pacial do domı́nio do problema, onde cada subproblema pode ser resolvido independente-
mente. Além disso ele minimiza a troca de informações entre regiões vizinhas, reduzindo
assim a troca de mensagens entre os nós do ambiente distribuı́do. Outra caracterı́stica é
que seu custo por instante de tempo é conhecido a priori, além de usar uma estratégia
baseada na busca por informação ao longo da linha caracterı́stica para cada instante de
tempo.

Técnicas de decomposição de operadores, como as empregadas pelo HOPMOC,
foram estudadas durante as últimas décadas com o propósito de reduzir o custo computa-
cional dos métodos para solucionar problemas multidimensionais evolutivos modelados
por equações diferenciais parciais [4, 2, 3]. Hoje com o avanço das tecnologias de parale-
lismo em ambientes de memória compartilhada e distribuı́da, o foco da pesquisa tem sido
no desenvolvimento de estratégias que explorem ao máximo as capacidades computacio-
nais desses ambientes, com uma atenção especial para o consumo de memória e o custo
de troca de mensagens.

No contexto de computação distribuı́da, o padrão Message Passing Interface
(MPI) tem sido utilizado por muitos algoritmos para alcançar a escalabilidade em um
grande número de processadores. Todavia, ela não consegue utilizar o paralelismo do
ambiente de múltiplos núcleos do processador de forma eficiente [5]. Alternativamente,
OpenMP é um padrão de programação paralela que permite o paralelismo mais interno
no contexto dos núcleos do processador. A associação dos modelos de programação pa-
ralelos implementados pelo OpenMP e pelo MPI permite a construção de um programa
hı́brido que é capaz de atingir dois nı́veis de paralelismo.Essa abordagem reduz os gastos
com a comunicação gerado pelo MPI ao custo de introduzir gastos no OpenMP para
criação de cada thread. Contudo, as abordagens hı́bridas dadas por meio do modelo
MPI/OpenMP apresentaram um ganho significativo de eficiência conforme pode ser ob-
servado em [7, 6].

A linguagem CUDA, Compute Unified Device Architecture, desenvolvida pela
NVIDIA para a arquitetura manycore de suas placas gráficas, permite que os recursos
matemáticos de cada uma das suas centenas a milhares de unidades de execução, sejam
usados por programadores para aplicações diversas e não apenas gráficas. Tem-se assim,
um ambiente de execução onde um grande número de threads simultâneas trabalham em
paralelo para a resolução do problema. O OpenACC é uma Application Program Interface
(API) que fornece diretivas de compilação, chamadas de função e variáveis de ambiente,
que permitem a programação para placas gráficas aceleradoras sem que seja necessário
conhecer grande parte dos detalhes de sua arquitetura complexa. Embora o OpenACC
seja de fácil utilização, perde-se o controle do fine tunning que pode ser feito para um
desempenho ótimo, como em CUDA.

Este trabalho apresenta três abordagem hı́bridas, que são adequadas ao processa-
mento em clusters computacionais compostos por vários nós de processamento que se
comunicam através de links de rede. Para a comunicação entre os nós o MPI é usado, de
modo que em cada nó um processo seja instanciado e posto em execução. Cada processo
MPI ainda é dividido em threads que se comunicam através de memória compartilhada.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

136



Para esta execução multithreading, três abordagens foram aplicadas: (1) OpenMP; (2)
OpenACC ; (3) CUDA. Tem-se assim, as abordagens hı́bridas MPI/OpenMP, MPI/Ope-
nACC e MPI/CUDA que serão comparadas para o HOPMOC aplicado na resolução da
equação de convecção-difusão.

Uma versão sequencial deste método foi apresentada para o mesmo problema em
[9]. Já sua análise teórica com as condições de estabilidade foi apresentada em [10]. Uma
primeira abordagem em paralelo utilizando o MPI foi apresentada em [11]; todavia não
foi utilizado um ambiente de mútiplos núcleos. Além disso a técnica de decomposição de
domı́nito utilizada aqui reduz o custo de comunicação quando comparada com do trabalho
citado.

Este trabalho é organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta a
discretização da equação de convecção-difusão por meio do método HOPMOC e dis-
cute algumas caracterı́sticas do método; a seção 3, descreve a implementação paralela
por meio dos modelos hı́bridos; o ambiente computacional e as simulações realizadas
são apresentados na seção 4; por fim, as conclusões e desdobramentos do trabalho são
apresentados na seção 5.

2. Descrição do Método HOPMOC
Considere a equação de convecção-difusão unidimensional:

ut + vux = duxx (1)

com condições iniciais e de contorno adequadas, onde a velocidade v é constante e posi-
tiva, d é uma constante positiva de difusividade, 0 ≤ x ≤ 1 e 0 ≤ t ≤ T .

Considere um esquema convencional para discretização em diferenças finitas
deste problema, onde ∆t = tn+2 − tn, δt = ∆t

2
= tn+1 − tn, un+1

i = u(xn+1
i ), sendo

este o valor da variável no instante de tempo anterior do semi-passo obtido no pé da linha
caracterı́stica, essa linha originada por xn+2

i e ∆x = xi+1 − xi = 1
κ+1

, onde κ é ı́mpar. A
mesma linha caracterı́stica permite obter uni no semi-passo de tempo anterior.

Seja un+2
i , onde n é ı́mpar, uma aproximação numérica para u em (xi, tn+2), e

usando um operador diferencial L, Lh uni = d
uni−1−2uni +uni+1

∆x2
, os semi-passos consecutivos

do HOPMOC podem ser descritos por:

un+1
i = u

n
i + δt

[
θni Lhu

n
i + θn+1

i Lhu
n+1
i

]
,

un+2
i = un+1

i + δt
[
θni Lhu

n+1
i + θn+1

i Lhu
n+2
i

]
,

para θni =

{
1, se n+ i é ı́mpar,
0, se n+ i é par, (2)

e o valor uni é obtido por meio de um processo de interpolação. Os valores xn+1
i e xn+1

i

são obtidos por xn+1
i = xi − v δt e xni = xi − 2v δt.

A análise de convergência do HOPMOC foi apresentada em [10], nele são des-
critas as condições de consistência e estabilidade no caso da discretização do problema
da equação de convecção-difusão. O teorema de Lax garante que se o problema de valor
inicial é bem posto no sentido de Hadamard, as condições de estabilidade e consistência
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implicam na convergência do método numérico [12]. Assim, o método HOPMOC é in-
condicionalmente estável para Eq. 1. A Figura 1 ilustra esquematicamente o método
HOPMOC para um problema unidimensional.

Figura 1. Método HOPMOC.

No caso bidimensional, os dois passos do método grupo HOPMOC com quatro
pontos são descritos pela Eq. 3.

un+1
i,j = u

n
i,j + δt

[
θni,jLhu

n
i,j + θn+1

i,j Lhu
n+1
i,j

]
,

un+2
i,j = un+1

i,j + δt
[
θni,jLhu

n+1
i,j + θn+1

i,j Lhu
n+2
i,j

]
,

para θni,j =

{
1, se [i+ 1] /2 + [j + 1] /2 + n é ı́mpar,
0, se [i+ 1] /2 + [j + 1] /2 + n é par (3)

O HOPMOC não requer que um sistema linear seja resolvido; assim, sua
paralelização é simples de ser realizada, pois o desacoplamento espacial permite que as
variáveis sejam subdivididas em processadores diferentes, sem que dependam de variáveis
armazenadas em outros processadores. Uma outra vantagem a ser observada refere-se ao
custo computacional do HOPMOC que é O(N) por instante de tempo.

3. Computação Paralela

A biblioteca mais utilizada para comunicação entre computadores em um ambiente dis-
tribuı́do é a Message Passing Interface (MPI). Todavia, esta biblioteca não consegue obter
o máximo de performance em ambientes de memória compartilhada, caso do paralelismo
em processadores de múltiplos núcleos. Nestes ambientes são utilizados os modelos mul-
ticore ou manycore, os quais permitem a paralelização entre os núcleos de um processador
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ou entre as diversas unidades funcionais de placas aceleradoras. Com as polı́ticas de com-
partilhamento de dados, o multithreading elimina o overhead de comunicação. Um laço
do programa pode ser facilmente paralelizado por meio de uma chamada de uma subro-
tina da biblioteca de threads do OpenMP ou OpenACC, simplesmente inserindo algumas
diretivas de compilação de alto nı́vel. A linguagem CUDA por sua vez é de baixo nı́vel
pois o comportamento das threads é determinado explicitamente pelo programador dentro
das chamadas funções de kernel.

3.1. Versões Paralelas do Método HOPMOC
O método HOPMOC é ideal para o paralelismo em ambientes de memória tanto dis-
tribuı́da como compartilhada, pois a comunicação entre os subdomı́nios que são geo-
metricamente contı́guos é realizada apenas três vezes a cada passo no tempo. Essa ca-
racterı́stica permite que o problema seja resolvido de forma independente em cada sub-
domı́nio. Em [11] é apresentada uma versão em paralelo do método HOPMOC e do grupo
HOPMOC. Ambas as versões utilizavam o MPI em um ambiente de memória distribuı́da.

O procedimento empregado pelo HOPMOC em cada instante de tempo pode ser
dividido em dois estágios, que podem ser avaliados sequencialmente, além de serem inde-
pendentes de referências às variáveis correspondentes a pontos distantes; ou seja, não há
acoplamento de longo alcance. Assim, os subdomı́nios são desacoplados, o custo compu-
tacional escalável é esperado, isto é, o speedup cresce quase linearmente com o número
de processadores, uma caracterı́stica desejável para programas paralelos.

Os passos da abordagem paralela do HOPMOC, com balanço de carga compu-
tacional, consistem em: primeiramente, o domı́nio do problema deve ser dividido em
subdomı́nios de mesmo tamanho e que tenham interface de contato, com uma faixa de
replicação, para que as informações de interfaces superpostas sejam replicadas entre sub-
domı́nios vizinhos a cada passo de tempo. A união de todos os subdomı́nios constitui
uma decomposição do domı́nio, com redundância monocamada nas interfaces entre os
subdomı́nios. Para que se tenha um resultado eficiente, deve-se buscar que o número
de subdomı́nios seja igual ao de nós processadores do cluster. A Figura 2 representa a
subdivisão descrita para o caso de quatro subdomı́nios sobrepostos.

Este esquema de decomposição do domı́nio reduz a quantidade de mensagens tro-
cadas, uma vez que cada processo MPI reside em um nó do cluster. Desta forma as várias
threads dentro de um mesmo nó se comunicam através de memória compartilhada. Na
abordagem utilizada a quantidade máxima de troca de mensagens é de duas mensagens
para cada subdomı́nio. O esqueleto de código mostrado a seguir ilustra a implementação
hı́brida HOPMOC que é a mesma independente de o esquema de multithreading ser
OpenMP, OpenACC ou CUDA.

Para as estratégias MPI/OpenMP e MPI/OpenACC, as threads são criadas e destruı́das
de acordo com o modelo fork-join, mostrado na figura (3). O trecho de código abaixo
mostra uma estrutura de repetição tı́pica com ambas as diretivas de compilação OpenMP
e OpenACC. Como se pode depreender, o código fonte é o mesmo para ambas as versões,
de modo que apenas no momento da compilação é feita a escolha.

1 #pragma acc kernels loop
2 #pragma omp parallel for
3 for (int j = 1 ; j <= N-2 ; j++) {
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Figura 2. Divisão do domı́nio em quatro subdominı́os sobrepostos.

Algorithm 1 Esqueleto principal de código
1: while (tempo < tempoFinal) do
2: Calcula a informação no pé da linha caracterı́stica
3: Envia e Recebe via MPI a informação da vizinhança
4: Calcula o operador explı́cito
5: Envia e Recebe via MPI a informação da vizinhança
6: Calcula o operador implı́cito
7: Envia e Recebe via MPI a informação da vizinhança

4 #pragma acc loop
5 for (int i = inicioLocal ; i <= finalLocal ; i++) {
6 if ( (i+j+k) % 2 == 0 ) {
7 }
8 }
9 }

A implementação do método HOPMOC para CUDA buscou seguir a mesma estru-
tura paralela das soluções MPI/OpenMPI e MPI/OpenACC, ficando a principal diferença
na criação dos kernels para execução das funções especı́ficas do método.

Primeiramente é realizada a preparação do ambiente com a criação e alocação das
matrizes e variáveis necessárias na memória global da GPU. A próxima etapa é definir
o dimensionamento das threads nos blocos e no grid. Esta etapa é importante pois o
dimensionamento está intimamente ligado a uma melhor utilização dos cores (occupancy)
que implica diretamente no desempenho da aplicação.

Os blocos e grids foram definidos de forma bidimensional a fim de melhor se
ajustar às caracterı́sticas do problema. Os blocos foram dimensionados com 16x16x1 th-
reads/bloco, totalizando 256 threads/bloco, o que garante o melhor aproveitamento dos
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Figura 3. Ambiente Hı́brido MPI/OpenMP.

registradores e da memória compartilhada. [8]. Já o número de blocos por grid é calcu-
lado dinamicamente, de acordo com o tamanho da matriz de entrada do problema:

1 int GRID_WIDTH = (int) ceil((double)(NP+1)/BLOCK_WIDTH)

A estrutura do laço do tempo foi mantida, entretanto os laços internos que rea-
lizam os cálculos do pé da caracterı́stica, atualização da matriz e semipassos explı́citos
e implı́citos foram transformados em kernels, permitindo que cada thread lançada opere
em uma única posição especı́fica das matrizes, de forma muito semelhante ao exemplo da
figura 5.

Seja M um vetor multidimensional (matriz) alocado estaticamente, em geral, po-
demos acessar o valor de M na linha i coluna j utilizando a abstração M[i][j]. Entretanto,
a extensão CUDA C trabalha com vetores alocados dinamicamente, sendo necessário que
o programador, explicitamente, realize o trabalho do compilador de transladar a matriz
para uma matriz linearizada. Utilizamos uma abordagem row-major layout, onde os itens
são acessados linha a linha, através de um identificador único (tid) [8].

Ao executar estes kernels, cada thread faz um cópia dos seus pontos vizinhos da
memória global da GPU para sua memória privada, devido a velocidade de acesso desta
ser amplamente maior que a anterior. Por exemplo, para realizar o cálculo do semipasso
explı́cito, as threads, de modo intercalado, copiam os dados dos pontos vizinhos, em
um formato de stencil, para sua memória privada. Ao final de cada kernel, a thread
armazena o seu resultado de volta na matriz global. De forma análoga são calculados
os pontos restantes pelo kernel do semipasso implı́cito, conforme a descrição do método
citada anteriormente.

1 while (tempo <= tempoFinal){
2 cudaMemcpy (dev_k, &k, sizeof(long int),

cudaMemcpyHostToDevice);
3 tempo = (double) (k*deltaT)/2;
4 calculaPeCaracteristica <<<gridDim, blockDim>>>
5 MPI_SEND_REICV
6 semipassoExplicito <<</gridDim, blockDim>>>
7 MPI_SEND_REICV
8 semipassoImplicito <<<gridDim, blockDim>>>
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Figura 4. CUDA

Figura 5. Malha de diferenças finitas em CUDA

9 MPI_SEND_REICV
10 k++;
11 }

Nesta implementação não foi necessária a utilização de barreiras de sincronização,
pois as próprias chamadas de kernel já são barreiras implı́citas, que foram suficientes para
abordagem adotada. Para trabalhos futuros podem ser explorados aspectos da utilização
da memória compartilhada entre as threads (shared memory) que é uma memória inter-
mediária, de acesso mais rápido que a memória global, bem como a utilização de parale-
lismo dinâmico.

4. Simulação Numérica e Análise de Desempenho

Neste trabalho os experimentos computacionais foram realizados simulando a Eq.4 bidi-
mensional.

ut + v{ux + uy} = d{uxx + uyy} (4)
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com condição inicial
u(x, y, 0) = e{−100∗((x−xo)2+(y−yo)2)} (5)

Os experimentos mostrados aqui foram executados com D = 10−3, xo = yo = 0.5, vx =
vy = 0.1,∆t = 10−5 e condição de contorno de Dirichlet u(X, t) = 0 para X em toda
fronteira e t > 0.

Esta equação tem papel fundamental na descrição dos modelos dos mais variados
fenômenos fı́sicos. Algumas aplicações podem ser encontradas na modelagem de
transporte de poluentes em rios, nos modelos que descrevem o movimento de aerossóis
na atmosfera, etc.

Ambiente Computacional e Experimentos Numéricos

Os resultados mostrados a seguir foram obtidos em um cluster de máquinas multi-
core com sistema operacional Linux com um canal de comunicação infiniband. O cluster
era composto por 4 nós, sendo cada nó formado por dois processadores Intel(R) Xeon(R)
CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz (16 cores por nó) com memória de 64GB DDR3 DIMMs e
uma placa aceleradora NVIDIA k20.

A figura 6 apresenta a simulação do método HOPMOC para a Eq.4. As figuras
demonstram o método representado o fenômeno representado pela Eq.4.

t = 0 t = 0.5 t = 1.0

Figura 6. Simulação da equação de convecção-difusão com o método HOPMOC
para diferentes instantes de tempo.

As Tabelas de 1 a 4 apresentam os resultados obtidos na simulação de um domı́nio
contendo 1000x1000 pontos. Cada tarefa de trabalho MPI corresponde a um processo,
dentro do qual existe um bloco de trabalho OpenMP, ou seja, várias threads, sendo que
cada uma é executada por exatamente um core (núcleo). Assim, no inı́cio da execução
são criados vários processos MPI, um para cada nó do cluster, conforme a figura 2. Estes
processos duram por toda a simulação, mas para cada semi-passo do HOPMOC as threads
OpenMP são criadas e destruı́das, de acordo com o modelo fork-join e apenas a thread
master executa os envios e recebimentos do MPI, entre os nós do cluster.

A tabela 1 apresenta a média do tempo de 3 execuções para cada simulação da
execução do HOPMOC com multithreading OpenMP em função do número de cores, de
1 a 16 cores, em apenas um nó computacional multicore e a sua respectiva aceleração,
apresentada na coluna speed-up1.

A tabela 2 apresenta a média do tempo de 3 execuções para cada simulação em
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função do número de cores, em um ambiente de quatro nós multicores e as suas res-
pectivas acelerações em relação a um nó, apresentado na coluna speed-up2. A tabela 2
mostra o resultado da execução do código hı́brido MPI/OpenMP no ambiente multicore.
Percebe-se facilmente que enquantose aumenta o número de threads dentro de um único
nó computacional, que o ganho de desempenho é praticamente linear.

threads tempo (em segundos) speedup1

1 10.574,7 1,0
2 5.407,88 1,95
4 2.773,87 3,8
8 1.522,32 6,9

16 674,98 15,66

Tabela 1. Resultados OpenMP

Na tabela 2 observa-se que há ganho de desempenho, porém com ganho sublinear
devido ao gasto causado pelas trocas de mensagem via MPI. Isto fica evidente ao se
analisar o speedup2 onde o ganho fica muito abaixo do número de nós usados do cluster.
Por exemplo, o teste com quatro nós apresenta um ganho de apenas 2,6 vezes. O speedup2

mostra o ganho com 2, 3, e 4 nós em relação á execução com apenas um nó (16 threads).

threads tempo (em segundos) speedup1 speedup2

16 674,98 15,66 1,0
32 534,71 19,77 1,2
48 349,84 30,22 1,9
64 259,24 40,79 2,6

Tabela 2. Resultados MPI/OpenMP

A tabela 3 apresenta a média do tempo de 3 execuções para cada simulação da
versão hibrida MPI/OpenACC em função do número de cores, em um ambiente de quatro
nós, cada um com uma placa GPU Tesla K20. A tabela apresenta as suas respectivas
acelerações em relação a um nó executando com uma GPU, apresentado na coluna speed-
up3.

A tabela 4 apresenta a média do tempo de 3 execuções para cada simulação da
versão hibridas MPI/Cuda em função do número de cores, em um ambiente de quatro
nós, cada um com um GPU Tesla K20, e as suas respectivas acelerações em relação a um
nó executando com uma única GPU, apresentado na coluna speed-up4.

O ganho abaixo do linear também é observado nas versões hibridas MPI/Ope-
nACC e MPI/CUDA. Embora o tempo de execução seja menor para um nó, o ganho
com quatro nós é de 2,7 e 2,9, respectivamente (speedup3 e speedup4), similarmente ao
speedup2.

Vale a pena ressaltar que a versão MPI/CUDA é ligeiramente mais eficiente do que
a versão MPI/OpenACC, mesmo com um código não otimizado, ou seja, o mais trivial e
ingênuo possı́vel. Isto ocorre pelo fato de o OpenACC ser uma API de nı́vel de abstração
mais alto, de modo que os detalhes de criação das funções de kernel ficam escondidos do
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nós (GPUs) tempo (em segundos) Speedup1 Speedup3

1 239,87 44,08 1,0
2 133,26 79,35 1,8
3 95,95 110,21 2,5
4 87,79 120,45 2,7

Tabela 3. Resultados MPI/OpenACC

programador, o que não acontece com a linguagem CUDA, pois tais funções são progra-
madas explicitamente. Sendo assim, o potencial para otimização de código é maior em
CUDA do que em OpenACC, embora este seja mais simples de se programar [8].

Outra observação importante é em relação ao speedup1 por quantidade de cores.
Na tabela 2, ambiente multicore, pode-se observar que com 64 threads o ganho é próximo
a 40 vezes, dando uma relação de aproximadamente 0,63. Nas tabelas 3 e 4, relativas
ao ambiente manycore (GPU), os resultados apresentado foram obtidos nas placas ace-
leradoras NVIDIA k20, que possuem 2496 cuda cores. Somando todos os cores dos 4
nós computacionais do cluster com manycores, tem-se um total de 9984 cores (CUDA
CORES), para um speedup de 120,45 na versão hı́brida MPI/OpenACC e de 150,31 na
versão hı́brida MPI/CUDA, dando uma relação de 0,012 e 0,015 respectivamente. Esta
baixa relação sugere que o desempenho pode ser melhorado com técnicas de otimização
em CUDA e OpenACC.

nós (GPUs) tempo (em segundos) Speedup1 Speedup4

1 204,04 51,8 1,0
2 107,39 98,47 1,9
3 75,57 139,93 2,7
4 70,35 150,31 2,9

Tabela 4. Resultados MPI/CUDA

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou uma resolução para o problema de convecção-difusão utilizando
implementações hı́bridas MPI/OpenMP, MPI/OpenACC e MPI/CUDA do método HOP-
MOC em um cluster de máquinas multicore e placas aceleradoras NVIDIA K20. Os resul-
tados obtidos indicam um ganho significativo de desempenho com essas abordagens, de-
vido as caracterı́sticas intrinsecamente paralelas do HOPMOC. Ainda faz-se nescessário,
no entanto, uma análise mais profunda do comportamento das trocas de mensagem MPI e
ocupação das unidades funcionais das placas aceleradoras para melhorar o speedup. Para
tal, técnicas de otimização de código CUDA deverão ser consideradas. Novos esquemas
de subdivisão do domı́nio serão estudados de forma a avaliar o impacto do custo de troca
de mensagens no método. Além disso, os resultados apresentados em [10] demonstram
que o uso da interpolação para o cálculo da informação referente ao “pé” da linha carac-
terı́stica reduz a precisão do método. Técnicas baseadas na diminuição da variação total
do fluxo (TVD-Total Variation Diminishing) são frequentemente utilizadas na redução do
erro referente a interpolação do termo convectivo no instante de tempo precedente. Uma
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associação desses esquemas com o HOPMOC deverá ser avaliada, visando a redução do
erro inserido pela fase de interpolação.
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Abstract. This article presents a numerical method with parallelism in time and
investigate its computational feasibility. This numerical method is associated
with problems in the initial condition and boundary condition for partial diffe-
rential equations (evolutionary). Most numerical methods associated with evo-
lutionary partial differential equations and traditionally found in the literature
include only the parallelism in space. The implementation was written in C
language using the MPI library for a cluster with multiple cores. Performance
analysis of obtained results from the experiments reveal a scalable numerical
method and requires little communication among processors.

Resumo. Este artigo apresenta um método numérico com paralelismo no tempo
e investiga a sua viabilidade computacional. Esse método numérico está asso-
ciado a problemas de condição inicial e de contorno para equações diferenciais
parciais (evolutivas). A maioria dos métodos numéricos associados a equa-
ções diferencias parciais evolutivas e tradicionalmente encontrados na litera-
tura contemplam apenas o paralelismo no espaço. A implementação foi de-
senvolvida em linguagem C utilizando a biblioteca MPI, para um cluster com
mútiplos cores. A análise de desempenho dos resultados obtidos com os experi-
mentos revelam um método numérico escalável e que exige pouca comunicação
entre processadores.

1. Introdução
Muitos fenômenos físicos são modelados matematicamente por equações diferenciais par-
ciais (EDP’s). Quando esses fenômenos são modelados com EDPs em função do espaço e
do tempo são denominadas EDPs evolutivas. Nesse contexto, é extremamente importante
o paradigma da programação paralela, pois através dele busca-se otimizar o desempenho
da simulação computacional de um dado modelo matemático.

A maioria das pesquisas realizadas no intuito de paralelizar métodos numéricos
associados a EDP’s evolutivas concentram-se na paralelização no espaço. Podemos ci-
tar, por exemplo, a técnica de decomposição do domínio (domain decomposition – DD),
baseada no paradigma divisão e conquista (divide-to-conquer) [de Moura 2002].

Podemos encontrar na literatura várias pesquisas realizadas que abordam métodos
numéricos com paralelismo no tempo. Podemos citar, por exemplo, os trabalhos de Lions
et al. (2001) e Maday e Turinici (2002). Nesse artigo propomos um método numérico com
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paralelismo no tempo. A grande vantagem é que para determinar as soluções aproximadas
de uma EDP evolutiva num passo de tempo t = n, com n > 1, não é necessário conhecer
as soluções intermediárias, entre os passos de tempo t = 1 e t = n− 1, como ocorre com
os métodos numéricos que contemplam apenas a paralelização espacial.

Usando a EDP da difusão do calor, que é o protótipo das EDP’s parabólicas, no
caso unidimensional, e a partir de um método numérico sequencial conhecido, é apresen-
tado nesse trabalho um esquema numérico para EDP’s evolutivas que pode facilmente ser
paralelizado. Nesse esquema não há necessidade de calcular a solução aproximada em
cada ponto interior da malha gerada na discretização do domínio onde a EDP da difusão
está definida, como ocorre nos métodos numéricos tradicionalmente encontrados.

2. EDP da Difusão – Solução Numérica
Considere o problema de condução do calor numa barra composta de material homogê-
neo, de secção reta uniforme e comprimento L, com constante de difusividade térmica α,
que depende apenas do material. Suponha que a distribuição de temperatura ao longo da
barra seja unidimensional. Nessas condições, é possível modelar a evolução da tempera-
tura considerando a EDP

ut = αuxx, (1)

onde a função u = u(x, t) nos dá a temperatura da barra no instante t no ponto x ∈ [0, L],
ut é a derivada de u com relação ao tempo t e uxx é a derivada de segunda ordem de u
com relação à variável x, ao longo do comprimento L da barra.

A condição inicial deve contemplar a distribuição da função u no início do pro-
cesso (quando t = 0). Assim, a condição inicial deve ser expressa por uma função supos-
tamente conhecida

u(x, 0) = f(x), x ∈ [0, L]

Quanto às condições de fronteira, consideramos a Condição de Dirichlet, a saber,
{
u(0, t) = g(t)
u(L, t) = h(t)

, t ≥ 0

em que g(t) e h(t), sendo funções definidas nos extremos da barra e que dependem apenas
do tempo t, são supostamente conhecidas.

Resolver computacionalmente a equação (1) significa, na nossa abordagem, dis-
cretizar o domínio contínuo da EDP, gerando então uma malha, e obter uma solução
aproximada U(x, t) por meio de diferenças finitas [Cunha 2003].

Para isso, considere Ω = [0, L] × [0, T ] o domínio de u(x, t) e observe que divi-
dindo o intervalo [0, L] em r partes iguais de comprimento ∆x e, de modo análogo, o in-
tervalo [0, T ] em s partes iguais de comprimento ∆t, é gerada uma malha (r+1)×(s+1).
Daí, fazendo i ·∆x = xi e n ·∆t = tn, onde [xi, xi+1], com i = 0, ..., r − 1, é a i-ésima
partição ao longo do comprimento da barra e [tn, tn+1], com n = 0, ..., s− 1, é o n-ésimo
espaço de tempo no qual a temperatura evolui, é possível usar as fórmulas de diferenças
finitas que aproximam uxx e ut, dadas por

uxx(xi, tn) ≈ u(xi−1, tn)− 2u(xi, tn) + u(xi+1, tn)

(∆x)2
(2)
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ut(xi, tn) ≈ u(xi, tn+1)− u(xi, tn)

∆t
(3)

Para determinar o esquema explícito de soluções aproximadas para a EDP da di-
fusão, basta substituir (2) e (3) em (1) obtendo

U(xi, tn+1)− U(xi, tn)

∆t
= α

U(xi−1, tn)− 2U(xi, tn) + U(xi+1, tn)

(∆x)2
, (4)

onde U(xi, tn) é a solução aproximada no ponto (xi, tn) com erro de truncamento da
ordem de O(∆t+ (∆x)2) [Cunha 2003],[Estacio 2005].

Reescrevendo (4) com U(xi, tn+1) explicitado em função dos demais termos, de-
notando α∆t

(∆x)2
= λ e simplificando a notação U(xi, tn) por Un

i , obtém-se

Un+1
i = λUn

i−1 + (1− 2λ)Un
i + λUn

i+1, (5)

que nos fornece uma aproximação da temperatura da barra no (n + 1)-ésimo passo de
tempo, em xi, em função das aproximações obtidas em xi−1, xi e xi+1, no n-ésimo passo
de tempo.

2.1. Solução Numérica Paralelizável
O esquema numérico explícito expresso por (5) pode ser representado matricialmente por

Un+1 = AUn + λbn, (6)

onde

A =




1− 2λ λ 0 · · · 0

λ 1− 2λ λ
. . . ...

0
. . . . . . . . . 0

... . . . λ 1− 2λ λ
0 · · · 0 λ 1− 2λ




é matriz tridiagonal Toeplitz1 (r − 1)× (r − 1) e

Un+1 =




Un+1
1

Un+1
2
...

Un+1
r−1


 , Un =




Un
1

Un
2
...

Un
r−1


 e bn =




Un
0

0
...
0
Un
r




Observe que bn também deve possuir r− 1 entradas, sendo no máximo a primeira
e última não nulas [Cunha 2003],[Baolin and Wenzhi 1994].

Expressando (6) em função dos valores iniciais da temperatura ao longo da barra,
dados por U0

i = f(xi), com i = 1, ..., r − 1, e da evolução da temperatura nos extremos
da barra, obtidos por meio de Un

0 = g(tn) e Un
r = h(tn), obtém-se

Un+1 = An+1U0 + λ

n∑

k=0

Akbn−k, (7)

1Uma matriz quadrada M é dita matriz de Toeplitz se em cada diagonal todos os seus elementos são
iguais.
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em que An+1 = A · A · ... · A︸ ︷︷ ︸
n+1

, A1 = A e A0 = I .

Observe que Ap, com p = 0, ..., n + 1, representa uma potência matricial de
A enquanto U0 representa o vetor completo de condições iniciais. Note também que
bn−k = [g(tn−k), 0, ..., 0, h(tn−k))T .

Fica assim definida uma solução numérica, dada pela equação (7), que pode
ser paralelizada, pois depende somente dos valores de temperatura dados por U0 e por
cada bn−k, com k = 0, ..., n. Estes são valores obtidos por meio de funções supos-
tamente conhecidas. No entanto, embora o esquema explícito expresso por (7) seja
computacionalmente simples, ele apresenta uma restrição. O passo de tempo ∆t deve
ser necessariamente muito pequeno para que o método seja convergente, uma vez que,
conforme a condição de Courant-Friedrichs-Levy (ou condição CFL), o processo é es-
tável somente para λ = α∆t

(∆x)2
≤ 1

2
. Além disso, o particionamento em x deve

ser suficientemente fino – gerando um ∆x muito pequeno – para que as aproxima-
ções das derivadas em x, por meio de diferenças finitas, possuam suficiente precisão
[Cunha 2003],[de Moura 2002],[Juncosa and Young 1957].

3. O Método Explícito em Paralelo
Quanto ao algoritmo para calcular as potências de A, foi adotado o algoritmo usual de
multiplicação de matrizes. Tal escolha, embora seja conhecido que esse algoritmo é da
ordem de O(n3) e que existem algoritmos mais rápidos como o algoritmo de Strassen
(da ordem de O(n2,807)) [Koç and Gan 1992],[Hattori et al. 2005],[Gilbert et al. 2010], é
motivada pela simplicidade em paralelizar esse algoritmo e pela significativa redução no
número de multiplicações e adições efetuadas devido ao fato de ser a matriz A tridiagonal
e portanto esparsa.

Com relação às potências de A, expressas pelo produto matricial Ak × A, com
k = 0, ..., n, não é difícil mostrar que cada j-ésimo elemento de Aki ×A pode ser expresso
por 




(Aki × A)j = λ · a(k)
i(j−1) + (1− 2λ) · a(k)

ij + λ · a(k)
i(j+1)

j = 1, ..., r − 1, i = 1, ..., r − 1, a
(k)
i0 = 0 e a

(k)
ir = 0

(8)

em que a(k)
ij é o j-ésimo elemento da matriz linha Aki .

Com base em (8) é imediato notar que o produto Ak × A é da ordem de O(n2).

Além do produto matriz-matriz há também na equação (7) o produto matriz-vetor,
dado por Akbn−k. Também não é difícil mostrar que cada elemento de Akbn−k pode ser
expresso por 




Aki b
n−k = a

(k)
i1 · Un−k

0 + a
(k)
i(r−1) · Un−k

r

i = 1, ..., r − 1, 1 ≤ k ≤ n

(9)

em que Un−k
0 = g(tn−k) e Un−k

r = h(tn−k).
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Conhecendo (8) e (9) é possível expressar (7) de maneira pontual. Com efeito, é
possível expressar Un+1

i por meio de

Un+1
i = λbni + λ

n∑

k=1

(a
(k)
i1 · Un−k

0 + a
(k)
i(r−1) · Un−k

r ) + An+1
i U0, (10)

com 



i = 1, ..., r − 1

bn1 = Un
0 , bn2 = ... = bnr−2 = 0 e bnr−1 = Un

r

Un−k
0 = g(tn−k) e Un−k

r = h(tn−k)

A grande vantagem do esquema numérico encontrado é que, em virtude de seu
caráter pontual, pode-se calcular apenas as soluções que, de fato, sejam procuradas, sem
precisar calcular as demais soluções, como acontece em (5).

3.1. O Algoritmo Paralelo
A ideia básica no algoritmo paralelo proposto é fazer com que cada processador calcule
o mesmo número de soluções Un+1

i . Assim, o cálculo de cada solução Un+1
i , por seu

respectivo processador, pode ser expresso da seguinte maneira:
1. Calcule λbni . Na verdade, quando i = 2, ..., r − 2, basta considerar λbni = 0

enquanto λbn1 = λ · g(tn) e λbnr−1 = λ · h(tn);
2. Calcule λ

∑n
k=1(a

(k)
i1 ·Un−k

0 +a
(k)
i(r−1)·Un−k

r ) e some a λbni , observando que para k =

2, ..., n, deve-se executar primeiro (8), calculando cada (Ak−1
i ×A)j e encontrando

então Aki ;
3. Por fim, conhecendo Ani , do item anterior, deve-se executar novamente (8) e obter
An+1
i = Ani × A, afim de encontrar An+1

i U0, onde U0
i = f(xi), e somar ao resul-

tado obtido parcialmente no item anterior, determinando então a solução Un+1
i .

Este algoritmo, quando executado sequencialmente, tem complexidade computa-
cional da ordem de O(n3).

Deve-se lembrar que há uma restrição (λ = α∆t
(∆x)2

≤ 1
2
), inerente ao método

explícito dado por (5), para que se tenha a garantia de estabilidade do esquema numérico
proposto em (10).

Sabendo que ∆x = L
r

, ∆t = T
s

e α∆t
(∆x)2

≤ 1
2
, não é difícil mostrar que

s ≥ 2αTr2

L2
(11)

Se α = 1, T = 20, r = 4000 e L = 50, por exemplo, então s ≥ 256000.

4. Resultados e Discussões
Nesta seção é apresentado um problema de valores inicial e de contorno para uma EDP da
difusão do calor. Nesse problema constam os dados explícitos de entrada que devem ser
usados no programa baseado no algoritmo apresentado. Há também uma breve descrição
dos ambientes de execução usados para desenvolver e submeter o programa do esquema
numérico proposto. Alguns resultados obtidos com a execução do programa baseado no
algoritmo apresentado na seção anterior são apresentados e analisados nesta seção.
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4.1. O Problema Proposto

Considere o seguinte problema de valores inicial e de contorno para a EDP que representa
a difusão do calor numa barra composta de material homogêneo, de secção reta uniforme
e comprimento L = 50 cm, com constante de difusividade térmica α = 1 cm2

s , que
depende apenas do material:





ut = uxx, (x, t) ∈ (0, 50)× (0,+∞)
u(x, 0) = f(x) = 40− 2x+ 0, 04x2, x ∈ [0, 50]
u(0, t) = g(t) = 40 + t, t ≥ 0
u(50, t) = h(t) = 40 + 0, 5t, t ≥ 0

Na implementação do algoritmo referente ao esquema numérico proposto fo-
ram considerados os valores mínimos de s (veja inequação 11), que é o caso em que
λ = α∆t

(∆x)2
= 1

2
. Nesse caso, a diagonal principal da matriz A é zerada e, sendo as-

sim, é possível (e conveniente) simplificar a relação dada por (8). Neste caso, é possível
reescrever cada elemento Aki × A por





(Aki × A)j = λ · (a(k)
i(j−1) + a

(k)
i(j+1))

j = 1, ..., r − 1, i = 1, ..., r − 1, a
(k)
i0 = 0 e a

(k)
ir = 0

(12)

4.2. Ambientes de Programação

O programa baseado no algoritmo apresentado na Seção 3, em suas versões paralela e se-
quencial, foi desenvolvido na linguagem C, utilizando a biblioteca de programação para-
lela MPI [Quinn 2003]. A complexidade computacional da versão sequencial é da ordem
de O(n3). O programa foi desenvolvido num cluster do Instituto de Matemática e Esta-
tística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IME/UERJ), com 8 processadores.

Já os testes para investigar o desempenho computacional do algoritmo proposto
foram realizados no computador Uranus (SGI Altix ICE 8400) do Núcleo Avançado de
Computação de Alto Desempenho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NACAD-
UFRJ). No Uranus, os arquivos das versões sequencial e paralela foram compilados com
o GCC e a diretiva de compilação −O.

O Uranus possui 128 CPUs com 640 cores e 64 nós de processamento. Utiliza
os compiladores Intel e GNU com suporte às principais versões MPI como OpenMPI. Os
testes de desempenho foram realizados em 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 cores utilizando a
biblioteca OpenMPI.

4.3. Resultados Obtidos

Nesta seção são apresentados alguns resultados obtidos com a implementação do método
numérico proposto. Os resultados completos podem ser vistos em [Silva 2014].

A Tabela 1 apresenta os valores dos tempos totais de execução (TT ) em segundos,
de speedup (S(p)) e da eficiência (E (%)) para um particionamento r = 4000 no com-
primento da barra e tempo estimado T = 20 segundos. Neste caso, o particionamento
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temporal deve ser s = 256000, gerando uma malha 4000 × 256000. Os tempos de spe-
edup e eficiência foram obtidos comparando-se o tempo de computação paralela com a
execução do algoritmo paralelo usando apenas um core.

Tabela 1. TT , S(p) e E para r = 4000 e T = 20 segundos.
Número de cores

1 2 4 8 16 32 64 128
TT 31234,28 15625,59 7826,96 3917,37 1958,43 979,98 494,10 254,10
S(p) 2,00 3,99 7,97 15,95 31,87 63,21 126,86
E (%) 100,00 99,75 99,62 99,69 99,59 98,77 99,11

Observando a Tabela 1 podemos destacar os seguintes resultados:

• à medida que dobrou-se o número de cores o tempo total de execução foi reduzido
aproximadamente à metade do tempo anterior;
• os valores de speedup foram muitos próximos do número de cores corresponden-

tes;
• a eficiência, a menos de décimos, foi muito próxima de 100%.

Esses resultados mostram que para uma malha em que r = 4000 o algoritmo tem
speedup linear.

As Figuras 1, 2 e 3 se referem as linhas da Tabela 1 e ilustram essas conclusões.

Figura 1. Tempos totais de execução para r = 4000 e T = 20 segundos.

5. Conclusões

Nesse artigo foi apresentado um método numérico com paralelismo no tempo para apro-
ximar soluções de EDP’s do calor. Com esse esquema numérico obtivemos as soluções
aproximadas de um dado problema de condição inicial e de contorno para uma EDP do
calor. Devido ao caráter pontual deste esquema numérico, expresso por (10), não foi
difícil elaborar e implementar o correspondente algoritmo paralelo.
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Figura 2. Curva de Speedup para r = 4000 e T = 20 segundos.

Figura 3. Curva de Eficiência para r = 4000 e T = 20 segundos.

Embora o método numérico apresentado esteja associado a um problema linear,
no qual se concentram muitas pesquisas na área de métodos numéricos, podemos destacar
pelo menos dois pontos importantes que justificam a apresentação e implementação do
método proposto:

• dado um problema não-linear, é possível aproximá-lo, com diferentes esquemas
numéricos, por problemas lineares;
• diferentemente dos esquemas numéricos para EDP’s evolutivas tradicionalmente

encontrados, o método numérico proposto considera o paralelismo no tempo.

A consequência imediata do que foi citado anteriormente, no segundo ponto, é
que no cálculo das soluções aproximadas de um dado problema de EDP evolutiva, não é
preciso obter as soluções intermediárias entre o tempo inicial t0 = 0 e o tempo estimado
tn+1 = T .

Quanto à comunicação (envio e recebimento de mensagens) entre os processos en-
volvidos na execução do programa baseado no algoritmo paralelo, esta se dá apenas entre
o processo master e os outros processos (não há comunicação entre os outros processos).
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Isto ocorre apenas no momento em que o master envia os dados de entrada aos demais
processos e quando recebe as soluções obtidas pelos mesmos, não havendo comunicação
enquanto realizam o processamento.

O esquema numérico expresso em (10) mostrou-se escalável ao ser implementado.
À medida que o volume de dados aumenta, o algoritmo paralelo apresenta um comporta-
mento linear.

Já com relação aos tempos totais de execução, eles aumentam consideravelmente
à medida que o volume de dados aumenta. À medida que um particionamento r é dobrado
o tempo total de execução aumenta, aproximadamente, 16 vezes mais. Fato que deve-se
à condição CFL.
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Abstract. The increasing use of computers and a large amount of data gene-
rated by several applications, make necessary the storage improvement of such
data. This is a challenge when is considered a processors higher growth speed
regarding input and output storage devices. Therefore, the Distributed File Sys-
tems are an alternative to minimize this problem. This paper proposes a review
of the most common Gluster Filesystem volumes about the workloads that are
generated by the IOzone benchmark tool. Thus, is identified the behavior of the
GlusterFS volumes in environments with the submitted workloads.

Resumo. Com o crescimento da utilização de computadores e a gigante massa
de dados gerada por diversas aplicações, aumenta a necessidade na melhoria
do armazenamento desses dados. Isso é um desafio levando em consideração o
maior crescimento da velocidade dos processadores em relação a velocidade de
entrada e saı́da dos dispositivos de armazenamento. Neste contexto os Sistemas
de Arquivos Distribuı́dos aparecem como alternativa para minimizar este pro-
blema. O presente trabalho propõe uma avaliação dos volumes mais comuns
do Gluster Filesystem em relação à cargas geradas por meio da ferramenta de
benchmark IOzone, identificando assim o comportamento dos volumes do Glus-
terFS nos ambientes propostos em relação às cargas submetidas.

1. Introdução
Com o advento da Web e a crescente utilização de computadores em ambientes empresa-
riais e em aplicações cientı́ficas, observa-se um aumento na geração de grande volume de
dados. Consequentemente surge a necessidade de processamento e armazenamento em
meios que permitam rápida recuperação e também disponibilidade desses dados. Em No-
ronha e Panda [1], sugere-se que este crescimento necessita de mecanismos que ajudem
a diminuir a lacuna existente entre a velocidade dos processadores atuais, velocidade da
rede e fundamentalmente a capacidade de E/S dos dispositivos de armazenamento.

Aplicações cientı́ficas como genética e meteorologia são exemplos práticos que
necessitam de estratégias para aumentar o desempenho de armazenamento de dados. Tais
áreas demandam organização e distribuição de carga, uma vez que os dados podem estar
dispersos em vários computadores em rede. Fato que exige um alto poder de processa-
mento objetivando uma melhoria no desempenho e exatidão do resultado esperado [2].

Nesse contexto, surgem os Sistemas de Arquivos Distribuı́dos (SADs), capazes
de prover melhorias para esses dados. Conforme é mostrado em Mendez e Rexachs [3],
as aplicações com finalidades cientı́ficas demandam por grande capacidade de processa-
mento e armazenamento de dados que podem ser alcançadas pela utilização de SADs.
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Outro fato que deve ser observado é a análise da carga de trabalho (Workload) à
qual o SAD será submetido. É importante que sejam analisadas as caracterı́sticas como
tamanho, acesso, dentre outros comportamentos da carga em questão [4].

Também é importante observar que em ambientes de pequena escala, como pe-
quenas empresas, existe uma quantidade de dados que, além da importância, podem ter
um valor expressivo em volume de dados e necessitam de especificidades de segurança,
como redundância e disponibilidade e desempenho. Em função destas demandas e com
limitantes como alto valor de soluções robustas, a utilização de SADs de código aberto
pode ser uma saı́da viável para atender estas demandas com baixo custo [2].

1.1. Problema
Existe uma necessidade de identificação da melhor configuração do tipo de volume de
um SAD, a ser utilizada em função das caracterı́sticas de cada ambiente e das respectivas
cargas de trabalho (Workloads).

Outra necessidade que levanta um problema a ser investigado é o comportamento
destas cargas levando em consideração, além dos tipos de volumes, o tipo de conecti-
vidade de rede aos quais o SAD está sendo executado como ambientes Fast Ethernet e
Gigabit que em geral são os cenários comuns em redes de pequeno porte.

1.2. Objetivos
Esta pesquisa se propõe a avaliar e analisar um SAD executado nos ambientes Fast Ether-
net e Gigabit, ambos controlados. Como estudo de caso, pretende-se utilizar o GlusterFS
por meio da ferramenta de benchmark IOzone. Tendo em vista identificar seus compor-
tamentos para tipos e tamanhos de cargas comuns às áreas cientı́ficas de pesquisa em
universidades bem como dados comuns de ambientes de pequenas empresas.

O restante deste trabalho foi organizado com uma seção de fundamentação teórica,
composta por contextualização de SADs e apresentação do GlusterFS. Depois uma seção
com os trabalhos relacionados à esta pesquisa, outra de planejamento da avaliação com
detalhes dos cenários avaliados e também, a classificação dos testes além da ferramenta
para o benchmark. Seguida de uma seção de resultados e por fim a conclusão.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Sistemas de Arquivos Distribuı́dos (SADs)
SADs foram desenvolvidos com objetivo de melhoria no processo de armazenamento em
rede, através da realização de operações similares aos sistemas de arquivos locais em um
sistema em rede, com a finalidade de propor melhorias dessas operações. O desenvolvi-
mento de SADs possui registros desde as primeiras interconexões entre computadores, a
ARPANET do departamento de Defesa dos Estados Unidos [5].

Um dos mais populares SADs é o Network File System (NFS), desenvolvido pela
Sun Microsystems. Essa popularização se deu pela empresa ter disponibilizado seu con-
junto de protocolos para que outras pudessem desenvolver clientes e servidores com-
patı́veis. Por isso, atualmente podemos encontrar implementações para diversos SOs [5].

O NFS apresenta vantagens em relação a facilidade de implementação, embora
alguns problemas como segurança e o alto consumo de rede além da dependência de um
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servidor centralizado serem vistos como suas principais limitações. Até mesmo em sua
versão melhorada, o NFS4, permite uma divisão entre alguns servidores, porém quando
um deles fica indisponı́vel, torna também inacessı́vel dados que ali se encontram. Tais
problemas citados, alinhados à necessidade de maior desempenho da computação concor-
rente, caracterı́sticas intrı́nsecas de sistemas complexos como Clusters, trazem consigo a
necessidade de adoção de SADs que possam suplantar tais requisitos [6].

Surgem então projetos para desenvolvimento de SADs, cada um destes trazendo
caracterı́sticas e conceitos que agregaram técnicas e conhecimentos indispensáveis para os
SADs atuais. São eles o AFS (Andrew File System) da Universidade de Carnegie-Mellon
apoio da IBM, cujo objetivo principal foi projetar um SAD para ambientes acadêmicos.
O CODA (Constante Data Availability) também da mesma universidade, possui objetivo
focado em alta disponibilidade para aqueles computadores que se desconectavam da rede
com mais frequência. Logo após, veio o SPRITE, que se caracterizava mais como um
SO distribuı́do, voltado para operações em rede, desenvolvido pela Universidade da Ca-
lifórnia, com observação para operações em cache, disponibilidade e desempenho [5].

Outros SADs englobam caracterı́sticas mais generalistas sendo possı́vel que sejam
feitas configurações de acordo com a carga em questão. Nesta categoria de SADs podem
ser citados o seguintes: Lustre, PVFS2, OCFS e GlusterFS. O Lustre foi desenvolvido
para ser executado em ambientes heterogêneos. O PVFS2 (Parallel Virtual File System)
em que duas funções podem ser desempenhadas ao mesmo tempo por um nó do Cluster,
a de cliente e servidor na prática, sobre redes TCP/IP e Infiniband, porém sem um rote-
amento entre elas. O OCFS, projetado para armazenar bases de dados da Oracle RAC
(Real Aplication Cluster), com o objetivo principal na melhoria de acesso concorrente
[2]. E o GlusterFS, SAD mais recente em comparação aos outros citados.

2.2. Gluster Filesytem (GlusterFS)
O GlusterFS como descrito em [2], é um SAD que caracteriza-se pela inserção de sistema
de arquivos diretamente no kernel do SO por meio da API FUSE (USErspace), que através
de um dispositivo virtual faz a locação entre as chamadas do sistema a esse dispositivo
virtual criado, por meio do VFS (Virtual Filesystem) do GNU/Linux.

O GlusterFS tem como principal objetivo a escalabilidade, observando também
caracterı́sticas de disponibilidade e desempenho, podendo ser executado sobre vários ti-
pos de SOs como o Linux, FreeBSD, OpenSolaris e Mac OS X [6]. É importante observar
que mesmo com todas essas caracterı́sticas do GlusterFS, esta pesquisa limita seu escopo
a fazer uma análise quantitativa do desempenho deste SAD. Sua arquitetura é composta
pelos componentes básicos, Servidor, Cliente e Volumes, como mostra a Figura 1.

Nesta arquitetura o cliente define o ponto de montagem executando o Glusterfs-
client, agindo como um centralizador para bricks (unidades básicas de armazenamento
remotas atribuı́da ao volume). Servidores (Nodes) constituem pontos de armazenamento
local aos quais abrigam os locais fı́sicos dos bricks para que sejam disponibilizados para
os clientes em volumes lógicos. E por fim os volumes, que são caracterizadas por unidades
finais às quais são mapeados pelos clientes depois de passarem pela configuração dos
tradutores (Translators) com as especificações neles definidas [7].

Tradutores são objetos que conectam um ou mais sub-volumes e são carregados
em tempo de execução que por meio de uma interface muito bem definida, referenciadas
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Figura 1. Arquitetura do GlusterFS - Fonte: Elaborada pelos autores

tanto pelos clientes como pelo servidores, caracterizando as funções básicas de cada tipo
de volume e suas operações especı́ficas [6]. Outro componente importante do GlusterFS
é o Schedule, responsável pela definição da maneira como os arquivos serão disponibi-
lizados entre os componentes do sistema e juntamente com os tradutores, possibilita a
classificação dos tipos de volumes existentes, que são Distribute, Replicate e Stripe. Es-
tes volumes possuem caracterı́sticas peculiares e de acordo com a documentação oficial
do GlusterFS, apresentam comportamentos distintos em função dos tradutores.

2.3. Volumes avaliados

O objeto de avaliação é dividido em três tipos de volumes a serem montados em locais
lógicos no cliente GlusterFS, apontando para volumes que mapeiam diretórios fı́sicos nos
servidores. Cada volume possui caracterı́sticas definidas pelos tradutores do GlusterFS
conforme pode ser visto no Quadro 1.

Quadro 1 (a) - Volume Distribute - Fonte: [14].

O primeiro volume é o Distribute montado
no ponto lógico /mnt/store1 apontando para o
volume node01:vol-store1. Neste volume as
operações de arquivos são feitas de maneira
aleatória entre os bricks. É considerado pela lite-
ratura como um volume para alto desempenho e
sem redundância [14].

Quadro 1 (b) - Volume Replicate - Fonte: [14]. O segundo tipo de volume montando no lo-
cal lógico /mnt/store2 com ponto fı́sico em
node01:/storage/store2 e com o volume denomi-
nado de node01:vol-store2, foi o Replicate. É
mais indicado para propósito geral, alta disponi-
bilidade e rapidez em operações de leitura onde
as operações de arquivos são feitas de maneira a
replicar uma cópia de cada arquivo em todos os
bricks pertecentes ao volume [14].
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Quadro 1 (c) - Volume Stripe - Fonte: [14]. O último é o Stripe, indicado para ambientes
de leitura concorrente, com baixo desempenho
para escrita e sem redundância alguma. O vo-
lume teve como ponto de montagem o diretório
/mnt/store3, nome de volume node01:/vol-store3
e local /storage/store3. Para este tipo de volume
as operações são realizadas em forma de listras
nos bricks salvando partes dos arquivos divididos
entre os bricks do volume [14].

3. Trabalhos Relacionados

SADs são fundamentais para diminuição da lacuna existente em E/S de dispositivos de
armazenamento e o rendimento de processadores atuais, que a cada dia oferecem mais
desempenho [8]. Não obstante, esses sistemas de arquivos vêm sendo tema de diversos
trabalhos em importantes congressos em vários paı́ses.

No trabalho de Goldman e Carvalho [9], os autores mostram que o SADs PVFS2
foi mais eficiente que o sistema de arquivo local EXT3, mesmo para o caso de apenas
uma máquina como cliente. A proposta aqui realizada se diferencia na quantidade de nós
envolvidos e no tipo de teste do SAD.

É realizado por Boufleur et al. [6], assim como neste trabalho, a utilização de
uma ferramenta de benchmark para verificar o desempenho do GlusterFS em relação ao
NFS. No trabalho citado, o objetivo principal foi avaliar a utilização do GlusterFS em
um Cluster, investigando várias situações de cargas geradas pelo benchmark BAD e ao
final um comparativo com o NFS. As principais diferencças entre os trabalhos são: a
ferramenta de benchmark, BAD, e nas contribuições de cada trabalho.

Em [2] é realizado um estudo experimental sobre avaliação de SADs em um ambi-
ente de pequena escala, no qual foram avaliados os principais SADs, a fim de identificar
seu comportamento no cenário proposto. Esse trabalho diferencia-se do aqui proposto,
uma vez que o objetivo principal dele foi mostrar qual o melhor SAD dado seus cenários,
ao passo que o trabalho aqui descrito procurou-se comparar os volumes do GlusterFS.

Em [11] é mostrado a importância do estudo e identificação dos comportamentos
de padrões de acesso à um SAD. Por meio desta análise, fornece ferramentas para que
aplicações possam adequar suas operações de E/S. No trabalho é apresentado um estudo
sobre o Lustre por meio de testes que simulam os padrões de acesso. O trabalho, assim
como este, se preocupa com o tipo da carga a ser submetida ao Cluster. Não obstante, eles
se divergem quanto ao objeto a ser testado, no caso, o SAD GlusterFS e na categorização.

Em 2011 e 2012 foram desenvolvidos estudos em SADs por Huaiming et al.[8] e
Mendez et al. [12] respectivamente. No primeiro é feita uma proposta de coordenação de
E/S do lado do servidor, permitindo um trabalho coordenado por um grupo de servidores
atendendo requisições de um aplicativo de forma concorrente, reduzindo assim o tempo
de conclusão da tarefa. O trabalho publicado em 2012 [12], mostra a dificuldade da
avaliação desse tipo de sistema, em Cluster, pela heterogeneidade de sua arquitetura e
também complexidade em vários nı́veis de camadas. Para minimizar este problema foi
proposta uma metodologia para avaliar a utilização do esquema E/S dos SADs, levando
em consideração o comportamento das aplicações paralelas e a capacidade de E/S.
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4. Planejamento da avaliação
Para esta avaliação, foram utilizados os ambientes de teste: Fast Ethernet com 100 Mbps
e Gigabit de 1 Gbps, todos com quatro nodos. Os ambientes foram submetidos a testes
por meio da ferramenta de benchmark IOzone.

A ordem de execução dos testes foi definida de acordo com o tamanho dos ar-
quivos agrupados em escalas, para assim categorizar as cargas em pequenas, médias e
grandes. Cada escala foi submetida aos dois ambientes nos três volumes avaliados.

As escalas foram divididas conforme a Tabela 1, onde são mostradas as operações
a que o GlusterFS foi submetido. As colunas representam as operações de Write e
Write/Read, o parâmetro entre parêntese é o responsável por cada tipo de teste do IOzone.
O intervalo de crescimento de cada carga pode ser visto na coluna “passo” juntamente
com o seu respectivo parâmetro do benchmark. No caso o passo abrangeu desde 10 Ki-
lobytes até 10 Gigabytes, possibilitando desta forma que sejam gerados gráficos com a
curva de progressão do comportamento do benchmark.

O objetivo desses testes é obter o comportamento das diversas cargas propostas
nos três volumes avaliados. Desta maneira, procura-se identificar o comportamento do
GlusterFS, para prover melhor desempenho em redes comuns a ambientes de pequenas
empresas. Para tal, foram submetidas cargas geradas com tamanhos similares a aplicações
encontradas nestes ambientes por meio da ferramenta da benchmark IOzone.

Passo (-r) Write (-i 1) Write/Read (-i 0 -i 1)
10k 10k a 100k 10k a 100k

100k 100k a 1000k 100k a 1000k
1M 1M a 10M 1M a 10M

10M 10M a 100M 10M a 100M
100M 100M a 1000M 100M a 1000M

1G 1G a 10G 1G a 10G
Tabela 1. Descrição da carga dos testes em Bytes

O IOzone, ferrramenta de Benchmark utilizada nos testes, permite que sejam dis-
paradas várias operações de escrita e leitura com uma série de parâmetros que foram
utilizados com cada teste conforme vistos na Tabela 1. A ferramenta permite que se-
jam criados arquivos em sua execução cujo tamanho total e blocos são configurados em
seus parâmetros no momento da chamada do IOzone [13]. Foram criados scripts para
automatização dos testes, que permitem a determinação da quantidade de execuções do
mesmo teste e o calculo da média, que no caso foram vinte execuções para cada teste.

4.1. Ambientes avaliados
A configuração do GlusterFS foi realizada de maneira a disponibilizar os três volumes
testados. Para facilitar a utilização, foram criados diretórios locais em cada servidor e na
máquina cliente/servidor no local onde foram executados os testes foi desenvolvida uma
configuração que permitiu que sejam montados os três volumes do GlusterFS simultane-
amente, o que viabilizou a continuidade dos serviços ao fazer a montagem dos volumes e
troca de contexto automaticamente.

Os dois ambientes montados levaram em consideração a mesma quantidade de
nós. Para isso foram utilizadas 4 máquinas com processador Intel Core i5 2400, 3.10
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Figura 2. Estrutura montada - Fonte: Elaborada pelos autores

GHz com 4 núcleos reais, com 4 GB de memória RAM, e um disco de 500 GB 7200
RPMS. Para conectividade foi utilizado um Switch 3Com Gigabit para o ambiente de
1 Gbps e outro Switch de 100 Mbps da mesma marca. A Figura 2 apresenta a estrutura
fı́sica dos ambientes montados de forma genérica, onde podem ser vistos os componentes:
cliente GlusterFS, switch, rede de conectividade, nodos servidores (servidores GlusterFS)
e os volumes estudados nos discos de armazenamento.

5. Resultados
5.1. Resultados quanto ao ambiente de Rede
Para avaliação quanto ao ambiente usou-se um exemplo das classificações de menor e
maior tamanho de cada um das tecnologias de rede, comparando seus respectivos resul-
tados a fim de mostrar o comportamento no mesmo cenário para tamanhos de arquivos
discrepantes. Os resultados podem ser vistos nas Figuras 3(a) e 3(b).

(a) 10 a 100 kB (b) 1 a 10 GB
Figura 3. Ambiente Fast Ethernet (100 Mbps)

No cenário Fast Ethernet, observou-se que o volume Distribute apresentou menor
tempo de execução para cargas menores. Com destaque para um outlier do volume Stripe
na Figura 3(a), onde a carga de 90 kB foi a pior em todos os casos deste teste.

As Figuras 4(a) e 4(b) referem-se ao cenário com 1 Gbps. Sendo que o volume
Replicate obteve um pior desempenho para todos os casos, isso porque este volume replica
em todos os nós do Cluster uma cópia dos arquivos, onerando o tempo de conclusão.
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(a) 10 a 100 kB (b) 1 a 10 GB
Figura 4. Ambiente Gigabit (1 Gbps)

Na ótica dos resultados por tipo de conectividade, percebe-se que o ambiente com
1 Gbps apresenta melhor tempo de conclusão para o Distribute. E também uma pro-
ximidade de tempo de conclusão para todos os volumes em operações para os arquivos
pequenos que é justificada na literatura [2] pela influência do cache de cada nó do Cluster.
Na ocasião, Barbosa e Greve [2] sugeriram que os testes fossem realizados com o tamanho
dos arquivos no mı́nimo igual ao dobro da capacidade a memória RAM. Não obstante,
optou-se pela realização desse teste para verificar o comportamento das configurações dis-
tintas de cada volume, haja vista que no trabalho citado, testou-se apenas a configuração
nativa do GlusterFS que é o volume Distribute.

Nos outros casos o ambiente Gigabit, mostrou um desempenho bem a cima dos
demais, principalmente quando o valor da carga foi aumentando, com destaque para um
desempenho de até 50% mais rápido em relação ao ambiente com rede 100 Mbps.

5.2. Resultados por tamanho de arquivos

Esta seção apresenta os resultados em relação aos tamanhos de arquivos definidos nos
testes. Mostra também a classe de operações empregada no teste que foi o Escrita/Leitura
(na Tabela 1: Write/Read), obtidos pelo uso concomitante dos parâmetros do IOzone,
−i 0− i 1, que criam um arquivo e executam a sua leitura após a criação.

5.2.1. Arquivos pequenos (10 kB até 1000 kB)

Foram realizados testes para arquivos pequenos de 10 a 100kB e 100 a 1000kB.
Apresenta-se aqui os testes de 10 a 100 kB conforme Figuras 5(a) e 5(b). Foram des-
considerados testes menores a 10 kB, pois a proximidade nos valores encontrados foi
muito pequena para todos os volumes, isso devido a influência da memória cache dos
computadores envolvidos.

Na Figura 5(a) observa-se pequenas diferenças no tempo de conclusão dos três
volumes, onde o Replicate ocupou a maior parte do tempo. Já no Gigabit, conforme apre-
sentado na Figura 5(b), verifica-se alguns nı́veis de divergência, onde o melhor caso foi o
Distribute, e o pior o Replicate. Ainda na faixa de testes para workloads consideradas pe-

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

163



(a) Fast Ethernet (b) Gigabit
Figura 5. Escrita/Leitura de 10 kB até 100 kB

quenas, verifica-se o desempenho nas Figuras 6(a) e 6(b) o comportamento deste tamanho
de arquivos nos dois ambientes propostos.

É possı́vel ver nas Figuras 6(a) e 6(b) que o volume Replicate obteve mais uma
vez o pior resultado, em consequência da necessidade de replicação de todos os arquivos
em todos os Bricks do GlusterFS.

(a) Fast Ethernet (b) Gigabit
Figura 6. Escrita/Leitura de 100 kB até 1000 kB

5.2.2. Arquivos médios (1 MB até 100 MB)

As diferenças no teste com arquivos médios no Fast Ethernet apresentaram uma inversão,
em que o Replicate começa com melhor desempenho e termina como o pior. Já no caso
do ambiente Gigabit, verificou-se que existem diferenças acentuadas, onde o melhor caso
para arquivos pequenos foi o volume Distribute e o pior caso o volume Replicate.

Os testes apresentados nas Figuras 7(a) e 7(b) mostram a submissão de carga com
tamanho entre 1 MB e 10 MB nos ambientes. No Fast Ethernet apresentado na Figura
7(a) verificou-se um crescimento quase linear até a metade das cargas com todos obtendo
desempenho parecido, seguido de uma queda e logo após uma piora do Replicate.
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(a) Fast Ethernet (b) Gigabit
Figura 7. Escrita/Leitura de 1 MB até 10 MB

Observa-se também conforme Figura 7(b) um desempenho similar entre os vo-
lumes para a primeira metade dos testes, e para a segunda metade bem superior para
os volumes Distribute e Stripe. No caso, o volume Replicate manteve-se parecido com
exceção da carga de 90 MB que chegou a um limite de 25 segundos de tempo de execução.

A Figura 8(a) mostra o comportamento das operações de escrita e leitura para as
cargas de 10 MB até 100 MB para Fast Ethernet, onde todos os volumes foram mais
constantes no desempenho em relação ao ambiente Gigabit apresentado na Figura 8(b).

(a) Fast Ethernet (b) Gigabit
Figura 8. Escrita/Leitura de 10 MB até 100 MB

5.2.3. Arquivos grandes (100 MB até 10 GB)

São ilustrados nas Figuras 9(a) e 9(b) os valores para carga de 100 MB a 1000 MB, ca-
tegorizados como arquivos grandes. Mais uma vez, o ambiente Fast Ethernet apresentou
diferenças significativas para o volume Replicate e certa similaridade para os outros dois
volumes, conforme visto na Figura 9(a). Já no ambiente mostrado na Figura 9(b), houve
uma grande diferença no tempo de execução do Replicate em relação a todos os outros
volumes, sendo que o comportamento foi pior neste volume. O melhor volume nesse teste
foi o Distribute, com quase o dobro do desempenho do mais próximo, o Stripe.
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(a) Fast Ethernet (b) Gigabit
Figura 9. Escrita/Leitura de 100 MB até 1000 MB

São ilustrados nas Figuras 10(a) e 10(b) os tempos de execução para o teste com
carga de 1 GB a 10 GB. Neste caso observa-se que para ambos os ambientes o volume
Replicate apresenta o pior desempenho, sendo que essa diferença é mais tı́mida no inı́cio
da carga, mas se tornando bem pior ao final. É possı́vel ver nas Figuras 10(a) e 10(b) que
para essa classe de arquivos grandes o rendimento da rede Gigabit foi superior.

(a) Fast Ethernet (b) Gigabit
Figura 10. Escrita/Leitura de 1 GB até 10 GB

6. Conclusão
Neste trabalho, avaliou-se de forma quantitativa o GlusterFS, levando em consideração
aspectos da carga de trabalho nos tipos de volumes utilizados e a rede no qual o SAD foi
executado. Para tal avaliação, foram montados dois ambientes, com 100 Mbps e 1 Gbps,
cenários mais comuns em empresas de pequeno e médio porte, ambos com a mesma
quantidade de nós e submetidos a testes através da ferramenta de benchmark IOzone.

Os resultados obtidos demostraram que o desempenho de cada ambiente é forte-
mente dependente do tamanho da carga. Pelo tipo de operação realizada, como foi visto
na seção de resultados, observa-se comportamentos distintos para os três volumes sendo
que, para cargas muito pequenas o volume Replicate teve o pior desempenho e o Distri-
bute o melhor. Para as maiores, o Replicate obteve desempenho significativos por causa
da operação de leitura embutida no teste Escrita/Leitura. Quanto às cargas de trabalho,
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os resultados apontaram que o volume Distribute obteve o melhor desempenho para uma
carga média. Não obstante, o volume Replicate se mostrou uma boa alternativa para car-
gas com muitas operações de leitura. Já o Stripe no contexto geral foi considerado o pior,
como esperado, tendo em vista que ele é recomendando para operações concorrentes.

No contexto geral, o GlusterFS mostrou-se uma ferramenta poderosa para prover
desempenho para ambientes em redes avaliados. Entretanto, deve-se ressaltar uma boa
análise para identificação das caracterı́sticas dos dados que serão utilizados e também
as principais caracterı́sticas da carga de trabalho, com isso permitir que sejam tomadas
decisões em conformidade com o comportamento de cada volume avaliado.
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Abstract. In this work we introduce a novel system-level diagnosis model that is
based on tests that may give inaccurate results. If a tested process fails to pass
a test it is considered to be unstable, otherwise it is considered to be fault-free.
A distributed diagnosis algorithm is proposed that allows fault-free processes
to form a “stable core”. Futhermore, if an unstable process passes a sequence
of tests, the tester may start the execution of a consensus algorithm so that the
state of the process may change and it is reintegrated to the stable core. The
proposed model was implemented on a MPI-based system. Experimental results
show the efficiency of the stable core of processes for parallel sorting based on
the HyperQuickSort algorithm, implemented to tolerate up to N − 1 unstable
processes while sorting up to 1 billion integers.

Resumo. Este trabalho apresenta um modelo para diagnóstico distribuı́do que
assume testes imperfeitos, permitindo que um teste executado sobre um processo
sem-falha indique instabilidade. Um algoritmo de diagnóstico é proposto sobre
o modelo e permite que processos testados sem-falha formem um núcleo de
processos estáveis. Além disso, um processo considerado instável, mas que
responde corretamente a uma sequência de testes, pode ter a sua classificação
modificada após a execução do consenso no núcleo de processos estáveis. O
modelo proposto foi implementado em um sistema baseado em MPI. Resultados
mostram a eficiência do núcleo de processos estáveis para a ordenação paralela
baseada no algoritmo HyperQuickSort, implementado de forma a tolerar até
N − 1 processos instáveis na ordenação de até 1 bilhão de inteiros.

1. Introdução

O diagnóstico em nı́vel de sistema é tradicionalmente usado para identificar quais uni-
dades de um sistema estão funcionando corretamente, de acordo da sua especificação, e
quais se encontram falhas. O diagnóstico é baseado no resultado de testes executados
entre as unidades do sistema (neste trabalho usamos o termo “processo” como sinônimo
de unidade). O primeiro modelo de diagnóstico é o PMC [Preparata et al. 1967], o qual
assume que uma unidade sem-falha determina com precisão o estado de outra unidade
testada. Essa premissa permanece intacta nos modelos de diagnóstico posteriormente
propostos [Ye and Hsieh 2013, Weber et al. 2012].
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A implementação de um teste perfeito, no qual uma unidade sempre determina
com precisão o estado de outra unidade, apresenta múltiplos desafios em sistemas reais.
Um dos problemas é garantir a completude do procedimento de teste empregado, que real-
mente deve ser capaz de detectar todas as situações de exceção possı́veis. Outro problema
é determinar o tempo máximo de espera de uma mensagem, tendo em vista que, em ge-
ral, os limites de tempo máximos para execução de um processo e tempo de transmissão
de uma mensagem não são conhecidos. Desta forma, pode não ser possı́vel um testador
determinar sempre com precisão o estado de um processo testado. Este trabalho propõe
um novo modelo de diagnóstico em nı́vel de sistema no qual os testes são, por definição,
imperfeitos. Em particular, um teste executado sobre um processo que não sofreu falha
pode indicar uma suspeita de instabilidade.

Apesar dos testes serem “imperfeitos” é importante destacar que devem ser, na
verdade, projetados para realizar sua tarefa perfeitamente, tanto quanto possı́vel. Isto é,
o modelo de diagnóstico proposto neste trabalho assume os mesmos testes definidos no
modelo PMC: a unidade testadora executa uma bateria de testes na unidade testada que
permite identificar a falha. Por outro lado, levamos em conta que, mesmo projetando
testes perfeitos, sua execução pode gerar imprecisões no resultado. Observe que se o re-
sultado de um teste indica que a unidade testada está sem-falha, então ambas as unidades,
testada e testadora, estão sem-falhas (corretas), bem como a infraestrutura responsável
pela entrega das mensagens. Na situação que pode levar a uma imprecisão, considera-se
que, apesar do processo testado estar correto, alguma condição fora da normalidade (por
exemplo: lentidão devida a uma carga elevada) permite a classificação do resultado do
teste como indicador de instabilidade.

Em particular, sempre que ocorre um timeout no resultado do teste, o testador con-
sidera o processo testado como instável. É impossı́vel diferenciar um processo instável
de um processo falho, ambos recebem a mesma classificação no modelo. Observe que se
um mesmo processo é testado por dois testadores distintos, um deles pode classificar o
processo testado como instável e o outro testador classificá-lo como correto.

O objetivo do modelo de diagnóstico é encontrar em um sistema um núcleo de
processos estáveis que se classificam como estáveis entre si. A estabilidade de um pro-
cesso é definida pelo fato de que todos os testadores do processo o consideram sem-falhas.
Os resultados de testes são propagadas entre os processos, permitindo que o o núcleo de
processos estáveis se forme, removendo todo processo considerado instável.

Uma estratégia é definida para permitir que processos que são classificados como
instáveis retornem ao sistema. Um processo instável que é testado como sem-falha por ζ
(zeta) testes consecutivos por outros processos estáveis pode ter a sua classificação modi-
ficada após uma rodada de consenso entre os processos do núcleo de processos estáveis.
Dessa forma, o núcleo estável decide se reintegra o processo classificado como instável.
A identificação dos processos instáveis pode ser vista como uma implementação de um
detector de falhas [Chandra and Toueg 1996]. No entanto, a formação e a manutenção do
núcleo estável é particularidade do modelo proposto.

O modelo proposto foi implementado em um sistema MPI (Message Passing In-
terface). O diagnóstico foi implementado subjacente ao algoritmo de ordenação paralela
HyperQuickSort [Wagar 1987]. O HyperQuickSort ordena os números em processos or-
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ganizados na forma de um hipercubo virtual. No nosso trabalho o HyperQuickSort foi
adaptado para se reconfigurar em tempo de execução a fim de manter a ordenação sem
perdas com até N − 1 processos instáveis, onde N é o número total de processos.

Na implementação, foi seguida a mais recente especificação de tolerância a falhas
em MPI, a User Level Failure Mitigation (ULFM) [Bland et al. 2012a]. Na especificação
ULFM, por padrão, a falha é reconhecida localmente, ou seja, é detectada somente por
um processo que se comunica com um processo falho. A biblioteca oferece mecanismos
para que uma falha seja conhecida pelos demais processos. Desta forma, uma estratégia
de comunicação global das falhas é implementada por meio da biblioteca ULFM e o seu
desempenho comparado com o desempenho do modelo de diagnóstico. Resultados são
apresentados para a ordenação de até 1 bilhão de inteiros e confirmam o bom desempenho
do núcleo de processos estáveis proposto. Resultados de simulação são também apresen-
tados, nos quais a reintegração de processos instáveis ao núcleo estável é feita através da
execução do algoritmo Paxos [Lamport 1998].

Este trabalho segue organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os mode-
los de diagnóstico em nı́vel de sistema e a tolerância a falhas em MPI. A Seção 3 detalha
o modelo proposto. A Seção 4 aborda a implementação do modelo. A Seção 5 apresenta
os resultados experimentais. Por fim, a Seção 6 apresenta a conclusão.

2. Trabalhos Relacionados
Este trabalho se fundamenta em duas grandes áreas: diagnóstico em nı́vel de sistema e
tolerância a falhas para MPI. Uma breve revisão de ambos é apresentada a seguir.

2.1. Diagnóstico em Nı́vel de Sistema
O diagnóstico em nı́vel de sistema é uma abordagem para identificar quais unidades de
um sistema estão funcionando corretamente, de acordo com a sua especificação, e quais
se encontram falhas. O diagnóstico se baseia no resultado de um conjunto de testes onde
uma unidade é capaz de testar o estado de outro unidade.

O primeiro modelo de diagnóstico em nı́vel de sistema é o modelo PMC
[Preparata et al. 1967], cujo nome provém das iniciais de seus autores: Preparata, Metze
e Chien. O modelo PMC assume um sistema S composto por um conjunto de N
unidades independentes e não necessariamente idênticas que formam o conjunto U =
{u0, u1, ..., uN−1}. Nesse modelo, cada unidade ui, também chamada nodo i ou pro-
cesso i, pode estar em um entre dois possı́veis estados: falho ou sem-falha. No modelo
PMC, uma unidade é testada como um todo e o estado da unidade não muda durante
o diagnóstico. Um teste envolve a aplicação controlada de estı́mulos e a observação da
resposta correspondente retornada pela unidade testada. Um teste é definido na verdade
como uma “bateria de testes” sendo adaptado para a tecnologia do sistema. Uma unidade
que realiza um teste também é chamada de unidade testadora.

Uma importante definição no modelo PMC assume que uma unidade sem-falha
determina corretamente o estado de outra unidade testada. E, além disso, é capaz de
reportar os resultados dos testes com precisão. Mais precisamente, com base no resultado
dos estı́mulos aplicados, o resultado do teste é classificado como pass (0) ou fail (1).
Nenhuma definição é feita sobre uma unidade falha, isto é, os testes executados por uma
unidade falha podem produzir resultados incorretos. A definição de qual unidade é a
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testadora e qual é a testada é chamada de assinalamento de testes (connection assigment)
e é representado por um grafo direcionado. O conjunto de resultados de todos os testes
realizados é chamado de sı́ndrome do sistema. A sı́ndrome é processada por uma entidade
externa, chamada de observador central, que realiza o diagnóstico do sistema, ou seja,
determina o estado de todas as unidades do sistema.

De forma similar à proposta do presente trabalho, um modelo de diagnóstico que
modificou a forma como que os resultados de testes são interpretados é o modelo BGM
[Barsi et al. 1976]. As suas suposições básicas são as seguintes: cada teste é executado
por uma única unidade; nenhuma unidade testa a si mesma; e, para qualquer par de uni-
dades ui, uj , a unidade ui executa pelo menos um teste na unidade uj . O modelo de
diagnóstico é definido da seguinte forma:

• Se ui está sem-falha, o resultado do teste é 0 se uj está sem-falha; o resultado do
teste é 1 se uj está falho;
• Se ui está falho e uj está sem-falha, ambos resultados são possı́veis;
• Se ui e uj estão falhos, o resultado dos testes é necessariamente 1.

No modelo BGM se o resultado do teste ai,j = 0, isto é, a unidade i testa a unidade
j como sem-falha, então é possı́vel concluir que uj não é falho. Porém, se ai,j = 1 então
não é possı́vel que tanto ui quanto uj estejam sem-falha. Nenhuma outra possibilidade
pode ser excluı́da dados os resultados realizados por ui sobre uj .

No diagnóstico adaptativo proposto por [Nakajima 1981,
Hakimi and Nakajima 1984], ao invés de determinar o conjunto fixo de testes sem-
pre executado por cada nodo, como nos modelos anteriores os nodos determinam os
testes que devem executar unicamente a partir dos resultados dos testes realizados na
rodada anterior. No diagnóstico distribuı́do, proposto por [Hosseini et al. 1984], os
próprios nodos sem-falhas do sistema diagnosticam o estado de todas as unidades. Os
nodos sem-falha executam os testes e trocam os resultados dos testes entre si.

O diagnóstico em nı́vel de sistema adaptativo e distribuı́do, através do algoritmo
Adaptive-DSD, foi proposto por [Bianchini and Buskens 1991]. O algoritmo Adaptive-
DSD é executado em cada nodo do sistema em intervalos de testes pré-definidos. Uma
rodada de testes é definida como o perı́odo de tempo no qual todos os nodos do sistema
executam os seus testes pelo menos uma vez. Todos os nodos sem-falha completam o
diagnóstico em no máximo N rodadas de testes.

O diagnóstico hierárquico foi proposto com o objetivo de reduzir a latência do
diagnóstico adaptativo e distribuı́do [Duarte and Nanya 1998]. Nesse modelo, os nodos
são organizados em clusters virtuais de tamanho progressivo. O algoritmo Hierarchical
Adaptive Distributed System-level Diagnosis (Hi-ADSD) tem uma latência de diagnóstico
de no máximo log22N rodadas de testes para um sistema com N nodos.

2.2. Tolerância a Falhas em MPI

O padrão MPI (Message Passing Interface) define um dos mais importantes modelos para
o desenvolvimento de aplicações paralelas e distribuı́das baseado no paradigma de troca
de mensagens. O MPI consiste de um conjunto de bibliotecas de funções padroniza-
das pelo MPI-Fórum [MPI Forum 2013]. O modelo de troca de mensagens se destina
a ambientes computacionais em que os nodos estão conectados através de uma rede de
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computadores, cada um dos quais mantendo memória local. As principais rotinas são
de comunicação e sincronização de tarefas. Nesse ambiente, um requisito fundamen-
tal, porém ausente na norma MPI, é a tolerância a falhas [MPI Forum 2013]. Além da
ausência de uma especificação formal de tolerância a falhas, o suporte a esse requisito pe-
las implementações de MPI disponı́veis é considerado inadequado [Bland et al. 2012b].

As abordagens tradicionais de tolerância a falhas para MPI geralmente fazem
uso da técnicas de checkpoint-restart [Egwutuoha et al. 2013]. Nessa técnica, que pode
ser empregada com ou sem o suporte do MPI, o estado de um processo sem-falha em
execução é armazenado periodicamente para permitir que o mesmo seja reiniciado após
uma falha e assim reduzir a quantidade de trabalho perdido. O estado salvo é chamado de
checkpoint e a ação de reiniciar o processo a partir de um checkpoint anterior é chamado
de rollback-recovery. Embora eficiente, o custo para armazenar os checkpoints é alto e
conforme cresce o número de processos envolvidos a confiabilidade do sistema diminui
[Elnozahy and Plank 2004, Bland et al. 2012b] .

Diferente da abordagem de checkpoint-restart, na qual a execução da aplicação é
interrompida e depois reiniciada, outras técnicas de tolerância a falhas, como Replicação,
Migração de Processos, Transações e ABFT (Algorithm-Based Fault Tolerant) pos-
suem em comum o objetivo de continuar a execução da aplicação apesar de falhas
[Bland et al. 2013]. Dessa forma, em comparação com checkpoint-restart, essas técnicas
diminuem o volume de entrada e saı́da de dados, o tempo de inatividade e a sobrecarga
causada pela perda de computação. Em particular, a técnica de ABFT faz uso das proprie-
dades do algoritmo da aplicação para recuperá-la de falhas durante a sua execução, como
se ignorasse a existência de falhas [Du et al. 2012].

O padrão MPI não define o comportamento preciso da aplicação perante falhas.
Tal fato se torna um empecilho para a ampla adoção de técnicas de tolerância a falhas
pelos desenvolvedores de aplicações MPI. De forma geral, a interrupção de um único pro-
cesso em uma aplicação MPI devido a uma falha implica em interromper toda a aplicação
[MPI Forum 2013]. Diversos trabalhos desde a origem do padrão MPI tratam de forma
particular a tolerância a falhas em suas implementações. Nesse sentido, destacam-se os
seguintes trabalhos: o FT-MPI [Fagg and Dongarra 2000] e FT/MPI [Batchu et al. 2004]
e [Gropp and Lusk 2004]. Desses trabalhos, o mais promissor, denominado FT-MPI
(Fault-Tolerant MPI), foi descontinuado.

O mais recente esforço do MPI-Fórum para padronizar a semântica de tolerância
a falhas em MPI resultou em duas propostas: a Run-through Stabilization Proposal
[Hursey et al. 2011] e a User Level Failure Mitigation (ULFM). Devido à inclusão de
muitos novos construtores e a complexidade envolvida na sua implementação a pri-
meira acabou não sendo adotada pelo padrão MPI. A ULFM é mais recente tentativa
de padronização e consiste tanto em uma especificação da semântica de tolerância a fa-
lhas em MPI quanto em uma biblioteca para programação atualmente codificada como
subprojeto do projeto Open MPI.

A detecção de falhas na ULFM é local, isto é, somente os processos que se co-
municam com o processo falho a detectam. A falha considerada é por parada crash per-
manente. A norma ULFM permite que o desenvolver da aplicação escolha a técnica de
tolerância a falhas que melhor se adequa a sua aplicação. A responsabilidade da ULFM
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é informar quais condições especı́ficas impedem que a entrega da mensagem ocorra com
sucesso, sem que isso promova, como outrora, a interrupção automática da aplicação.
Entre os requisitos observados na especificação ULFM se destaca a compatibilidade de
código com as versões anteriores do MPI e o baixo impacto no desempenho da aplicação
em estado livre de falhas [Bland et al. 2013]. Existe a expectativa de que a adotação da
ULFM pelo padrão MPI se dê a partir das próximas versões da norma MPI.

O modelo de estabilidade proposto neste trabalho faz uso da biblioteca ULFM para
detectar as falhas e assim oferecer aos desenvolvedores de aplicações MPI um núcleo de
processos estáveis para execução de suas aplicações. Ao contrário do modelo proposto,
A ULFM não permite que processos instáveis retornem a execução.

3. Modelo Proposto
O modelo de diagnóstico assume um sistema S representado por um grafo completo G =
(V,E), onde V é o conjunto de N vértices, {n0, n1, ..., nN−1} e E o conjunto de arestas,
sendo que existe uma ligação entre quaisquer dois vértices (ni, nj). Neste trabalho, nos
referimos a um vértice ni também como nodo i ou processo i. A ligação entre dois
nodos se dá por um canal confiável. Cada nodo i assume um de dois estados, estável,
ou instável. Um evento é definido como a troca de estado de um nodo, de estável para
instável ou vice-versa. O modelo é assı́ncrono, isto é, não há premissas temporais. O
modelo de falhas de processos é o modelo crash.

A estabilidade de um nodo é definida pelo fato de que nenhum outro nodo que o
testa o considera instável. Para ser considerado estável, ou sem-falha, o nodo precisa res-
ponder a requisições de acordo com a sua especificação e dentro de um limite de tempo.
As informações sobre os resultados de testes são propagadas entre os processos, permi-
tindo que um núcleo de processos estáveis se forme.

Um nodo executa testes periodicamente em um intervalo de testes fixo, de acordo
com o seu relógio local, que pode ir de alguns nanosegundos a minutos dependendo da
tecnologia adotada no modelo. Um teste é ação do nodo testador de verificar o estado
do nodo testado. A especificação do procedimento de testes depende frequentemente
da tecnologia adotada. Um nodo i ao testar um nodo j como estável recebe de j as
informações sobre os estados dos nodos testados por j. Sendo assim, se o nodo j testou
um nodo k como instável, essa informação chegará a i. Mesmo que o nodo i considere
o nodo k estável atualizará o estado de k devido à nova informação recebida de j. Dessa
forma, o nodo k é excluı́do do núcleo de processos estáveis. A Figura 1 apresenta um
grupo de oito processos onde os nodos 0, 2, 5 e 7 formam um núcleo estável.

Uma rodada de testes é caracterizada como o perı́odo de tempo no qual cada nodo
realiza os seus testes. A latência do algoritmo é definida como o tempo necessário para
que nodos estáveis recebam informações sobre um determinado evento. Diferentemente
do modelo PMC, que assume que todo nodo sem-falha identifica corretamente o estado
do nodo testado, no nosso modelo um teste não é perfeito, ou seja, é possı́vel que o
testador se engane em relação ao estado do nodo testado. Concretamente, isso se deve
à impossibilidade de aguardar indefinidamente pela resposta a um teste executado, pois
um nodo i que deixa de responder a requisições de um nodo j não necessariamente se
encontra falho. O limite de tempo em que um nodo deve aguardar pela resposta de teste é
calculado de forma adaptativa segundo o algoritmo do TCP [Jacobson and Karels 1988].
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Figura 1. Núcleo estável formado pelos processos 0, 2, 5 e 7.

A estratégia de testes determina o grafo de testes, também chamado T (S). T (S) é
um grafo direcionado onde os seus nodos são nodos do sistema S. Há uma ligação do nodo
i ao nodo j se o nodo i testou o nodo j como estável e não recebeu a informação de que o
nodo j se encontra instável. Dessa forma, T (S) representa o núcleo de processos estáveis
do sistema. No algoritmo proposto, inicialmente o estado de cada nodo é desconhecido.
Cada nodo testa todos os demais nodos a cada intervalo. Um nodo j propaga a sua visão
sobre os estados dos demais nodos do sistema quando o nodo i o testa como estável.

Um nodo que se mantém instável na avaliação de pelo menos um processo pode
ter o seu estado modificado para estável após uma rodada de consenso envolvendo todos
os nodos estáveis. Um nodo i ao testar o nodo k como estável por um número ininterrupto
ζ de rodadas de testes pode acionar o algoritmo de consenso a fim de reingressar o nodo
k ao núcleo de processos estáveis. O algoritmo de consenso usado neste trabalho foi o
Paxos [Lamport 1998].

4. Implementação de um Núcleo de Processos Estáveis em MPI

O modelo de diagnóstico proposto foi implementado em um sistema MPI através de thre-
ads, que constantemente monitoram o estado dos nodos do sistema. Uma vez que o último
nı́vel de threads atualmente oferecido pela biblioteca ULFM não permite que múltiplas
chamadas MPI sejam feitas simultaneamente por cada thread, o modelo também foi im-
plementado sem o uso de threads. Nessa abordagem, o monitoramento é invocado pela
aplicação. Também foi implementado, para fins de comparação com o modelo, uma abor-
dagem de detecção global de falhas via ULFM. Tal abordagem exige revogar o comuni-
cador MPI e restabelecer um novo comunicador, excluindo os processos falhos.

Figura 2. Arquitetura do sistema implementado.

O diagnóstico foi implementado subjacente ao algoritmo de ordenação paralela
HyperQuickSort (Figura 2), o qual foi implementado também em MPI e adaptado para
se autoconfigurar durante a sua execução. A implementação considera que processos se
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tornam instáveis e deixam de fazer parte do núcleo de processos estáveis fornecidos pelo
modelo. O retorno de um nodo instável ao núcleo estável foi implementado através de
simulação.

4.1. Ordenação no Hipercubo Tolerante a Falhas
O algoritmo HyperQuickSort consiste na versão paralela do algoritmo Quicksort
[Wagar 1987]. Os processos são organizados em clusters virtuais de tamanho regres-
sivo e o problema consiste em ordenar um conjunto de K = {a0, a1, ..., ak−1} números,
por meio de um conjunto de 2P processos P = {b0, b1, ..., b2p−1}. Inicialmente os K
números são divididos igualmente entre os P processos. A ordenação ocorre em rodadas,
onde pares de processos trocam conjuntos de números entre si de acordo com um número
fornecido pelo processo pivô de cada cluster. Ao final de log2 P rodadas de ordenação,
um subconjunto de números está ordenado em ordem crescente em cada processo e o
maior número da porção de números do processo bi é menor ou igual ao menor número
da porção de números do processo bi + 1, onde 0 ≤ i ≤ P − 2. Considera-se que cada
tem acesso exclusivo a sua memória local e comunica-se pela infraestrutura de rede.

A função Ci,s definida no algoritmo Hi-ADSD [Duarte and Nanya 1998] - que
também segue a estrutura de um hipercubo virtual - foi utilizada para encontrar os pa-
res de processos (i, j) que se comunicam durante as rodadas de ordenação. A Figura 3
apresenta a execução do algoritmo HyperQuickSort para 8 processos. Na primeira rodada
de ordenação há 1 cluster com os 8 processos, sendo o processo 0 o pivô. Os seguintes
pares de processos são formados de acordo com a função Ci,s: (0, 4), (1, 5), (2, 6) e (3,
7). Na segunda rodada existem dois clusters cada um com 4 processos. Os processos 0
e 4 são os pivôs de seus respectivos clusters. Por fim, na rodada 3, o processo se repete
considerando os pares e os pivôs da Rodada 3. A cada rodada ocorre a troca de valores
entre os processos e cada processo reordena a sua porção de números.

Figura 3. Algoritmo HyperQuickSort com 8 processos.

Para suportar até N − 1 processos instáveis, assume-se que as falhas ocorrem an-
tes de uma rodada de ordenação. Durante a rodada de ordenação o processo se mantém
estável. Cada processo mantém em um disco compartilhado por todos os processos a sua
porção de números. Basicamente, para escolher o processo estável que substitui um pro-
cesso instável, solicita-se à função Ci,s o próximo processo estável disponı́vel no cluster.

5. Resultados Experimentais
A seguir são apresentados dois conjuntos de resultados. O primeiro se refere aos resulta-
dos de implementação em MPI e o segundo se refere aos resultados de simulação sobre a
manutenção do núcleo estável.
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5.1. Desempenho do HyperQuickSort Executando Sobre o Modelo
Os experimentos foram executados no sistema operacional Linux Kernel 3.2.0 com 8 e 16
processadores AMD Opteron com 2.400 MHz. A rede do laboratório é Ethernet de 100
Mbps. Para todos os resultados apresentados cada experimento foi repetido 30 vezes; são
apresentadas a média e intervalo de confiança de 95%.
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(b) 16 nodos ordenando 1.024 x 106 números.

Figura 4. Comparativo entre o modelo proposto e a estratégia ULFM .

O desempenho do HyperQuickSort é avaliado de acordo com as três abordagens
implementadas: executando sobre modelo de diagnóstico com e sem o uso de threads e
executando sobre a abordagem de detecção global de falhas via ULFM. Cada abordagem
é avaliada em 4 cenários: a) não há processo instável; b) 1 processo instável; e) 50% de
processos instáveis e; d) N − 1 processos instáveis. As falhas ocorrem aleatoriamente
antes do inı́cio de cada rodada de ordenação.

Os gráficos da Figura 4(a) e 4(b) apresentam os resultados para o cenário com
8 e 16 processos, respectivamente, ordenando 1.024 x 106 números. Observa-se que o
tempo de ordenação com 16 nodos é inferior ao tempo com 8 nodos. O cenário com
16 nodos realiza a ordenação com uma rodada a mais de ordenação, o que exige mais
troca de dados entre os processos. Por outro lado, porções menores de dados diminuem o
tempo de ordenação de dados em cada processo. Veja que o objetivo não é apresentar o
speedup, mas a capacidade do algoritmo de se manter em execução mesmo com alterações
no núcleo estável

A substituição dos processos instáveis por processos estáveis na ocorrência de
falhas não prejudicou o desempenho da ordenação. Os dados dos processos instáveis
são incorporados pelos processos estáveis, o que diminui o custo da troca de dados entre
os processos, ou seja, o custo dos MPI Sends e MPI Receives. A exceção é no cenário
onde há N − 1 falhas, onde o custo da substituição de processos instáveis por estáveis se
mostrou superior.

Dentre as três abordagens comparadas, o melhor desempenho foi observado
quando o HyperQuickSort fez uso do modelo de diagnóstico na sua versão sem o uso de
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threads. O segundo melhor desempenho foi apresentado pela abordagem implementada
na ULFM. Porém, essa abordagem ficou próxima da abordagem que fez uso do modelo
de diagnóstico na sua versão com as threads.

Discussão O custo de sincronização entre os processos é observado na abordagem
ULFM, a qual exige a sincronização dos processos. Em contrapartida, a abordagem de
diagnóstico com threads tem o custo da troca de contexto entre as execuções das thre-
ads, sem falar que o último nı́vel de threads disponı́vel é o MPI THREAD SERIALIZED
que impede chamadas MPI simultâneas. A abordagem sem o uso de threads apresentou
melhor desempenho pois não exige a mesma sincronização de processos da estratégia
implementada na ULFM e não apresenta o custo das threads.

5.2. Resultados de Simulação

A seguir são apresentados resultados de simulação da detecção e da manutenção do núcleo
estável na Figura 5. A simulação é realizada através do SMPL [MacDougall 1987]. São
apresentados dois cenários de execução, ambos considerando 128 nodos. O primeiro
resultado é de um cenário com dois nodos instáveis (linha contı́nua). O segundo resultado
é de um cenário com 64 nodos instáveis (linha pontilhada). Os nodos se tornam instáveis
no tempo 20. A cada 30 unidades de tempo os nodos se testam mutuamente. O retorno
de um nodo ao núcleo estável ocorre com ζ = 5.
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Figura 5. Simulação com 128 nodos.

No cenário com 2 nodos instáveis, Figura 5 (a), no tempo 30, 51 nodos detectam a
instabilidade. Após isso, 83 nodos identificam os processos instáveis. Por fim, no tempo
270, todos os 126 nodos estáveis detectam a instabilidade nos dois nodos e o núcleo
estável está formado. No tempo 300, Figura 5(b), um nodo detecta que um dos nodos
instáveis se comporta como estável. Então, após 5 rodadas de testes sucessivas recebendo
retorno aos testes executados, o nodo estável chama o consenso envolvendo o núcleo
estável no tempo 420 para decidir se o nodo antes instável deve ter seu estado modificado
para estável. Na sequência, o nodo instável tem o seu estado modificado para estável por
todos os processos estáveis. O tempo de execução do consenso e a atualização do estado
do nodo instável é indicado na linha diagonal da Figura 5(b). No cenário com 64 nodos
instáveis, os nodos instáveis são identificados em menos tempo.
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6. Conclusão

Neste trabalho apresentamos um novo modelo de diagnóstico que leva em conta a impos-
sibilidade de implementar testes perfeitos em sistemas reais. Desta forma, um processo
sem-falha pode não passar em todos os testes a que é submetido. Neste caso o nodo é
considerado instável. As informações sobre os resultados de testes são propagadas en-
tre os nodos permitindo que um núcleo de processos estáveis se forme. Um processo
instável que passa a responder de forma correta por uma sequência ininterrupta de testes
pode retornar ao núcleo de processos estáveis após a execução do consenso no núcleo de
processos estáveis.

Um algoritmo baseado no modelo proposto foi implementado em um sistema ba-
seado em MPI. Foram codificadas duas versões do algoritmo, com e sem threads, e foram
comparadas com a estratégia recente de tolerância a falhas do MPI. Os melhores resul-
tados foram sempre obtidos com a estratégia proposta implementada sem threads. Os
resultados destacam a carência do suporte efetivo a threads na biblioteca ULFM.

Um simulador foi implementado para avaliar a reclassificação de processos antes
instáveis como estáveis usando o Paxos como algoritmo de consenso. Resultados mos-
tram a efetividade da solução proposta.

Trabalhos futuros incluem a implementação da reclassificação de processos com
consenso no MPI. É fundamental analisar diversos aspectos da execução do consenso
neste contexto: em especial o impacto frente a processos que intermitentemente se tornam
falhos. A codificação de outros algoritmos paralelos e de outras estratégias de diagnóstico,
incorporando o modelo de testes imperfeitos, também são caminhos a explorar.
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Abstract. Parallel applications that feature imbalanced task loads usually do
not exploit the full potential of the underlying hardware resources. In this con-
text, load balancing techniques rise as a way to minimize this problem, and
consequently, to improve the performance of parallel applications. However,
identifying the optimal load balancing algorithm for a specific context is not a
trivial task. In this context, this paper presents a new benchmark to evaluate pe-
riodic load balancers implemented in Charm++. It can be used to assist users
in the development of new load balancing techniques as well as to help users
to choose a specific load balancer for an arbitrary application. Finally, this
paper presents a performance evaluation of different periodic load balancers
available with Charm++ using the proposed benchmark.

Resumo. Em aplicações paralelas que possuem tarefas com cargas desbalan-
ceadas, os recursos de hardware não são utilizados eficientemente. Técnicas de
balanceamento de carga visam amenizar esse problema e, consequentemente,
podem melhorar o desempenho da aplicação paralela. Entretanto, identificar
qual algoritmo de balanceamento de carga seria o mais indicado em um dado
contexto é um problema não trivial. Nesse contexto, este artigo apresenta um
benchmark para a avaliação de balanceadores de carga periódicos no ambiente
paralelo Charm++. O benchmark tem os objetivos de auxiliar no desenvolvi-
mento de novas técnicas de balanceamento e de auxiliar na escolha de um ba-
lanceador de carga especı́fico para uma aplicação paralela qualquer. Por fim,
o artigo apresenta avaliações de diferentes balanceadores de carga periódicos
do Charm++ realizadas com o benchmark desenvolvido.

1. Introdução
As tarefas que compõem uma aplicação paralela podem apresentar cargas de trabalho dis-
tintas. Esse desbalanceamento de carga não gera perdas no desempenho da aplicação se
for mı́nimo. Porém, um desbalanceamento de carga mais acentuado acarreta em um uso
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ineficiente dos recursos de hardware e, portanto, a aplicação apresentará um desempenho
inferior. Nesse contexto, a função de algoritmos de balanceamento de carga é a de contro-
lar a distribuição das tarefas que compõe a aplicação entre os núcleos de processamento do
sistema paralelo. Eles utilizam o passado recente (últimas iterações) da aplicação como
preditor do futuro próximo (próximas iterações). Dessa forma, é possı́vel minimizar o
desbalanceamento de carga para um uso mais eficiente das unidades de processamento.
Além disso, balanceadores de carga podem considerar a topologia da máquina e o perfil
de comunicação da aplicação para minimizar os custos de comunicação entre as tare-
fas [Pilla et al. 2012, Pilla et al. 2014]. Os algoritmos empregados nos balanceadores de
carga são baseados em heurı́sticas, dado que o problema de balanceamento de carga é
NP-Completo [Leung 2004].

Para que o balanceador de carga tome a decisão mais adequada, diversas
informações da aplicação e da máquina podem ser utilizadas. Ao considerar a topolo-
gia da máquina e o perfil de comunicação da aplicação, por exemplo, o balanceador de
carga pode ser eficaz em aplicações em que as tarefas se comunicam com mais intensi-
dade em uma plataforma hierárquica, onde os tempos de comunicação entre as diferen-
tes unidades de processamento variam. O balanceador de carga pode mapear as tarefas
que possuem uma comunicação mais custosa para nós próximos na hierarquia. Além
das informações da máquina e da aplicação utilizadas pelos balanceadores, outras carac-
terı́sticas podem determinar se um balanceador de carga dinâmico será eficaz ou não para
uma dada aplicação, tais como o número de migrações executadas e a complexidade do
algoritmo empregado. Portanto, é fundamental simular aplicações paralelas em diferentes
contextos e identificar propriedades dos balanceadores de carga para a tomada da melhor
escolha possı́vel.

Os benchmarks atuais utilizados para avaliar balanceadores de carga ignoram ou
limitam algumas caracterı́sticas de aplicações paralelas que são determinantes para o de-
sempenho dos balanceadores. O volume de dados associado às tarefas, que influi dire-
tamente no custo das migrações executadas pelos balanceadores de carga, não pode ser
especificado nos benchmarks atuais. Outras caracterı́sticas ainda mais significativas como
a carga computacional e o perfil de comunicação das tarefas são simuladas com o mı́nimo
de dinamicidade nos benchmarks mais expressivos, o que não reflete a realidade de uma
série de aplicações cientı́ficas que apresentam cargas de trabalho irregulares e dinâmicas.
Dado o contexto apresentado, este artigo tem por objetivo propor um benchmark chamado
COMPREHENSIVEBENCH1 para a avaliação de balanceadores de carga que considera to-
das as propriedades determinantes de aplicações paralelas e que é expressivo na forma em
como essas propriedades são especificadas para que seja possı́vel simular aplicações com
caracterı́sticas dinâmicas.

O restante desse artigo é organizado da seguinte forma: o benchmark de balan-
ceamento de carga desenvolvido é descrito na Seção 2. O seu uso para a avaliação de
algoritmos de balanceamento de carga é discutido na Seção 3. Por fim, as conclusões
finais e trabalhos futuros são apresentados na Seção 4.

1Disponı́vel no repositório do projeto HieSchella: http://forge.imag.fr/projects/hieschella/
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2. COMPREHENSIVEBENCH

A proposta de um novo benchmark para a avaliação de algoritmos de balanceamento
de carga é embasada na falta de flexibilidade das aplicações usadas para esse fim atu-
almente. Exemplos de avaliações envolvendo balanceadores de carga encontrados na
literatura [Rodrigues et al. 2010, Zheng et al. 2011, Menon et al. 2012, Pilla et al. 2012,
Pilla et al. 2014, Tesser et al. 2014] usam benchmarks como: lb test e stencil4D, os quais
focam em uma variação de carga estática entre tarefas e padrões bem definidos de
comunicação; kNeighbor, o qual estressa problemas de comunicação apenas; e LeanMD
e Ondes3D, os quais são aplicações reais. Em todos os casos listados, há uma falta de
flexibilidade na definição da carga das tarefas e na quantidade de memória utilizada pe-
las tarefas. Essas limitações guiam o desenvolvimento e implementação do benchmark
COMPREHENSIVEBENCH.

Para a implementação de COMPREHENSIVEBENCH, a linguagem
Charm++ [Kale and Krishnan 1993] foi utilizada. Charm++ é uma extensão de
C++ que permite a instanciação de objetos que se comunicam assincronamente em
um ambiente paralelo. Charm++ também conta com um framework de balanceamento
de carga [Zheng et al. 2011], o qual inclui uma série de balanceadores de carga que
podem ser avaliados pelo benchmark proposto, o que justifica seu uso. As aplicações em
Charm++ são compostas por objetos denominados chares que se comunicam por meio
de mensagens assı́ncronas. O ambiente de execução do Charm++ gerencia as mensagens
enviadas pelos chares e os recursos fı́sicos da plataforma, além de coletar as informações
da aplicação para fornecer aos balanceadores de carga. A partir das informações coletadas
pelo runtime e do mapeamento corrente das tarefas, o balanceador pode definir um novo
mapeamento para que o runtime realize as migrações de tarefas necessárias. Algumas
limitações dos balanceadores de carga do Charm++ são decorrentes das limitações do
framework de balanceamento de carga que não fornece todas as informações que são
determinantes para o desempenho dos balanceadores.

Para uma avaliação eficaz de balanceadores de carga, o benchmark considera uma
série de propriedades de aplicações paralelas. A Tabela 1 contém as principais proprieda-
des de aplicações paralelas consideradas.

A execução do benchmark é dividida em iterações. Em cada iteração, as tare-
fas executam uma série de operações, que correspondem à carga computacional. Após a
execução das operações, as tarefas enviam mensagens para as tarefas vizinhas conforme
o grafo de comunicação utilizado e então a próxima iteração é iniciada. A carga compu-
tacional das tarefas, o número de mensagens e o tamanho das mensagens enviadas para
as tarefas vizinhas podem variar entre as iterações. Dessa forma, o benchmark é capaz
de simular o comportamento dinâmico de aplicações paralelas. Da mesma forma que as
propriedades variam ao longo das iterações, essas propriedades podem assumir valores
diferentes em tarefas diferentes. Essa caracterı́stica do benchmark permite simular uma
aplicação com uma distribuição de carga irregular entre as tarefas, tornando necessário
o uso de uma estratégia de balanceamento de carga. O restante das propriedades são
estáticas, ou seja, não variam ao longo das iterações.

As propriedades da aplicação paralela simulada pelo benchmark são definidas por
meio de expressões matemáticas, podendo conter constantes, operações e variáveis. Esse
mecanismo provê uma flexibilidade superior à encontrada em outros benchmarks. As ex-
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Tabela 1. Propriedades consideradas por COMPREHENSIVEBENCH e expressões
correspondentes.

Propriedade Expressão

Número de unidades de processamento p
Número de tarefas n
Número de iterações r
Frequência de chamada do balanceador lbfreq
Mapeamento inicial da tarefa initmap
Grafo de comunicação gcomm
Volume de dados da tarefa tasksize
Carga computacional da tarefa load
Número de mensagens trocadas msgnum
Tamanho das mensagens msgsize

pressões seguem a sintaxe da linguagem C++ e devem obrigatoriamente resultar em um
valor numérico para que sejam corretamente avaliadas pelo benchmark. Para diferenciar
cada expressão de acordo com a propriedade que está sendo definida, é designado um
nome para cada expressão. Ao modificar os valores das variáveis inseridas na expressão,
a sua avaliação também pode resultar em um valor modificado. As variáveis inseridas
nas expressões podem representar o identificador da tarefa ou o número da iteração. Isso
permite que propriedades assumam valores distintos quanto são avaliadas por tarefas dis-
tintas e em iterações diferentes. As expressões que definem as propriedades estáticas são
avaliadas no inı́cio da execução do benchmark, enquanto as expressões de propriedades
dinâmicas são avaliadas em vários momentos durante a execução.

COMPREHENSIVEBENCH, assim como todo programa escrito em Charm++, é
composto por objetos chamados chares. Os chares simulam o comportamento das tarefas
que compõem a aplicação paralela. No inı́cio da execução, os chares são mapeados
para as unidades de processamento disponı́veis. O benchmark permite definir qualquer
estratégia de mapeamento inicial através da expressão initmap, podendo assim criar uma
situação de desbalanceamento de carga no inı́cio da execução. A Expressão 1 define o
mapeamento inicial das tarefas em razão do identificador da tarefa (task id) e do número
de unidades de processamento disponı́veis (p) no estilo Round-Robin. O mapeamento
tradicional das aplicações em Charm++ é realizado em blocos, podendo ser definido pela
Expressão 2. É possı́vel alocar todas as tarefas em uma única unidade de processamento,
como na Expressão 3, em que todas as tarefas são inicialmente mapeadas para a unidade
com o identificador igual a 2.

initmap = task id % p (1)
initmap = (task id / p) % p (2)
initmap = 2 (3)

Cada chare possui uma quantidade arbitrária de dados associada, incluindo o
código do chare e as variáveis que ele manipula, que deve ser transferida de uma unidade
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de processamento para outra quando a tarefa é migrada por um balanceador de carga.
Esse volume de dados influi diretamente no custo da migração e é definido pela expressão
tasksize. A Expressão 4 define que todas as tarefas que compõem a aplicação possuem
100 bytes. Já a Expressão 5 é mais complexa e utiliza uma função exponencial para
definir o volume de dados de cada tarefa. Dessa forma, o custo de migração das tarefas
com os menores identificadores é inferior ao custo de migração das tarefas com maiores
identificadores. Um balanceador de carga, ao utilizar a informação do tamanho das
tarefas, pode optar por migrar ou não migrar uma determinada tarefa de acordo com um
custo estimado para sua migração.

tasksize = 100 (4)
tasksize = 100 + task id ∗ task id (5)

Em cada iteração, os chares executam uma série de operações e em seguida
trocam mensagens com seus vizinhos. A série de operações realizadas simulam a carga
computacional das tarefas que é definida pela expressão load. Essa expressão é avaliada
no inı́cio de cada iteração para que seja possı́vel alterar a carga de trabalho das tarefas
durante a execução, ou seja, simular uma carga de trabalho dinâmica. As operações
realizadas pelos chares são necessárias para que o framework de balanceamento de carga
do Charm++ colete as informações da carga computacional dos chares e as forneça
aos balanceadores de carga. Para obter uma maior precisão na especificação da carga
computacional, a avaliação da expressão não determina o número de operações a serem
executadas, mas o tempo em milissegundos que essas operações devem durar. Pode-se
inserir na expressão load variáveis que representam o identificador da tarefa (task id) e
o número da iteração (iteration number). A Expressão 6 define uma aplicação com uma
distribuição de carga irregular e dinâmica. A aplicação gerada por essa expressão possui
tarefas com cargas irregulares no inı́cio da execução e a diferença de carga entre as
tarefas cresce conforme as iterações avançam. O operador condicional pode ser utilizado
para dividir as tarefas em dois grupos com base no número total de tarefas (n) e atri-
buir a cada um deles uma carga computacional diferente, o que é realizado na Expressão 7.

load = 2 ∗ iteration number ∗ task id (6)
load = task id < n/2 ? 10 : 50 (7)

Os vizinhos de cada chare são definidos de acordo com a topologia de
comunicação definida através da expressão gcomm. As topologias de comunicação
disponı́veis no momento são anel, malha de duas dimensões e malha de três dimensões.
A Expressão 8 define uma topologia de comunicação em anel. Os chares sabem quantos
e quem são seus vizinhos no inı́cio da execução do benchmark. Dessa forma, o chare é
capaz de terminar a iteração após enviar e receber as mensagens de todos seus vizinhos.
O número de mensagens que um chare envia para cada vizinho e o tamanho dessas
mensagens são definidas através das expressões msgnum e msgsize, que, assim como
a expressão load, podem utilizar variáveis que representam o identificador da tarefa e
o número da iteração e são avaliadas antes do inı́cio de cada iteração. O número de
mensagens enviadas, ao se utilizar a Expressão 9, é dinâmico, pois incrementa em um
após cada sequência de 5 iterações. Na Expressão 10, o operador condicional é utilizado

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

184



para dividir o número total de iterações (r) em dois intervalos, atribuindo um tamanho de
50 bytes para as mensagens enviadas na primeira metade e um tamanho de 10.000 bytes
para as mensagens enviadas na segunda metade das iterações.

gcomm = Ring (8)
msgnum = 1 + iteration number/5 (9)
msgsize = iteration number < r/2 ? 50 : 10000 (10)

O balanceador de carga que será utilizado é chamado pela aplicação entre
intervalos de iterações fixos especificados pela expressão lbfreq. A Expressão 11 define
um intervalo de 5 iterações entre cada chamada do balanceador de carga. Ao definir
a frequência de chamada do balanceador de carga é necessário considerar o tempo de
execução do balanceador, o que pode não compensar o seu ganho de desempenho.

lbfreq = 5 (11)

3. Avaliação experimental
COMPREHENSIVEBENCH foi utilizado para avaliar diferentes balanceadores de carga for-
necidos por Charm++. Os resultados obtidos com os balanceadores foram comparados
com execuções sem balanceamento de carga. A máquina utilizada para a avaliação é
composta por 2 processadores Intel(R) Xeon(R) E5530 cadenciados à 2.40 GHz, pos-
suindo 4 núcleos por processador e 24 GB de memória RAM. Os resultados apresentados
representam a média de 10 execuções, com desvio padrão máximo de 1.56%.

Primeiramente será feita uma breve descrição dos balanceadores de carga utiliza-
dos. Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos com cada um deles.

3.1. Balanceadores de carga
Neste trabalho foram utilizados cinco balanceadores de carga: GreedyLB, Greedy-
CommLB, RefineLB e RefineCommLB, RandCentLB. As principais caracterı́sticas de
cada um desses balanceadores são discutidas a seguir.

GreedyLB: Algoritmo guloso centralizado que utiliza apenas a carga das tarefas
para tomar suas decisões [Zheng 2005]. Após ordenar as tarefas em ordem decrescente de
acordo com suas cargas, iterativamente mapeia a tarefa com a maior carga para a unidade
de processamento com a menor carga. O mapeamento inicial das tarefas é ignorado e, por-
tanto, um grande número de migrações é esperado. É utilizado pera corrigir rapidamente
o desbalanceamento de carga.

GreedyCommLB: Similar a GreedyLB, porém considera o perfil de comunicação
da aplicação. O algoritmo calcula a carga de comunicação das tarefas de acordo com o
volume de dados que elas enviam para tarefas mapeadas em outras unidades de processa-
mento. A carga de comunicação de uma unidade de processamento é a soma das cargas
de comunicação das tarefas que estão associadas à ela. Como para GreedyLB, as tarefas
são ordenadas em ordem decrescente de acordo com suas cargas. Iterativamente, o algo-
ritmo seleciona a tarefa de maior carga e a mapeia para a unidade de processamento com
a menor carga total, que é calculada através da carga computacional e de comunicação da
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unidade de processamento. O algoritmo tende a mapear tarefas que possuem um maior
custo de comunicação na mesma unidade de processamento.

RefineLB: É um algoritmo menos agressivo se comparado às estratégias gulosas.
Considera o mapeamento inicial das tarefas e iterativamente o otimiza até atingir um es-
tado em que nenhuma unidade de processamento está sobrecarregada ou até que nenhuma
migração crie um mapeamento onde a carga está mais balanceada. O algoritmo utiliza um
limiar para definir se uma unidade de processamento está sobrecarregada. Até atingir um
estado de término, verifica todas as possı́veis migrações de tarefas da unidade de pro-
cessamento mais sobrecarregada para todas as unidades que não estão sobrecarregadas e
migra a tarefa que torna a sua nova unidade de processamento o mais próximo possı́vel
do limiar. Assim como o GreedyLB, não considera o perfil de comunicação da aplicação.

RefineCommLB: Utiliza uma estratégia similar a RefineLB. Ao migrar uma ta-
refa da unidade de processamento mais sobrecarregada, o algoritmo considera o perfil de
comunicação da aplicação para escolher a unidade de processamento destino mais apro-
priada.

RandCentLB: Não considera nenhuma informação da aplicação. Ignora o ma-
peamento inicial das tarefas e as mapeia para uma unidade de processamento escolhida
aleatoriamente.

3.2. Resultados

Os balanceadores de carga selecionados foram submetidos a diferentes avaliações com
o auxı́lio de COMPREHENSIVEBENCH. O objetivo dessas avaliações é observar o im-
pacto dos balanceadores de carga no desempenho na presença de três fatores: variação do
tamanho das tarefas, de cargas estáticas e dinâmicas.

3.2.1. Impacto do tamanho das tarefas

Na primeira avaliação, os balanceadores de carga foram utilizados em aplicações parale-
las que apresentam um alto custo de migração e um desbalanceamento de carga ı́nfimo
durante toda a execução. Para gerar um alto custo de migração, as aplicações simuladas
possuem em comum um grande volume de dados por tarefa. Dessa forma, é avaliada a
capacidade dos diferentes balanceadores de carga em estimar os custos de migração para
definir o mapeamento das tarefas.

A Figura 1 apresenta o desempenho dos balanceadores de carga em aplicações
paralelas compostas por tarefas de diferentes tamanhos. Foram simuladas 3 aplicações:
a primeira utiliza tarefas de 5MB, as tarefas da segunda aplicação possuem 10MB e na
terceira as tarefas são de 15MB. As demais propriedades são mantidas constantes. As
aplicações executam nas 8 unidades de processamento da máquina, possuem 500 tarefas
e executam por 50 iterações. A carga computacional das tarefas é de 10 milissegundos e
permanece estática ao longo das iterações. O mapeamento inicial é realizado em blocos,
ou seja, a diferença de tarefas associadas entre qualquer par de unidades de processa-
mento é no máximo um. O grafo de comunicação tem topologia de anel e cada tarefa
troca uma mensagem de 100 bytes com cada vizinho. O balanceador de carga é cha-
mado a cada 5 iterações. No contexto das três aplicações, o desbalanceamento de carga é
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mı́nimo e, portanto, o sobrecusto de balanceamento de carga não compensa o seu ganho
de desempenho.

0

10

20

30

40

50

60
Iterações Balanceamento

5MB                                    10MB                                    15MB

Te
m

p
o

 e
m

 s
eg

u
n

d
o

s

Figura 1. Desempenho dos balanceadores de carga em aplicações com diferen-
tes tamanhos de tarefas.

Os custos de migração de uma tarefa crescem com o seu volume de da-
dos [Pilla et al. 2012]. Considerando as 3 aplicações simuladas, um balanceador de carga
que tende a migrar muitas tarefas pode levar a um tempo de execução total da aplicação
maior do que outros que não possuem essa caracterı́stica. Os balanceadores de carga que
empregam algoritmos gulosos como GreedyLB e GreedyCommLB, assim como o balan-
ceador aleatório RandCentLB, não consideram o mapeamento das tarefas, o que os leva a
realizar um grande número de migrações. Pode-se observar na Figura 1 que esses balan-
ceadores apresentam um sobrecusto de aproximadamente 3.8 segundos na aplicação com
tarefas de 5MB. Quando tarefas de 10MB e 15MB são consideradas, tais tempos crescem
cerca de 92% e 178%, respectivamente.

Os balanceadores RefineLB e RefineCommLB consideram o mapeamento das ta-
refas antes de escolher quais migrar. Devido a isso, esses balanceadores, se comparados
aos citados anteriormente, tendem a migrar um número pequeno de tarefas e, portanto,
apresentam um pequeno sobrecusto nas 3 aplicações simuladas. O desempenho de Refi-
neLB e de RefineCommLB se aproximam da execução sem balanceamento de carga, com
um sobrecusto máximo de 0.4 segundos.

3.2.2. Impacto do desbalanceamento

A segunda avaliação utiliza aplicações com volumes de dados por tarefa desprezı́veis
mas que apresentam distribuições de carga irregulares no inicio de suas execuções. Nas
aplicações utilizadas, as tarefas que pertencem a mesma unidade de processamento apre-
sentam a mesma carga de trabalho, enquanto tarefas de unidades de processamento dis-
tintas possuem cargas diferentes. Nessa configuração, algumas unidades permanecem em
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um estado ocioso aguardando o término do processamento de outras unidades. Com essa
avaliação, pode-se observar a velocidade dos balanceadores de carga para mitigar uma
situação de desbalanceamento.

Foram simuladas 4 aplicações paralelas com uma distribuição de carga irregular
entre as 8 unidades de processamento. As tarefas de cada unidade apresentam a mesma
carga de trabalho, porém tarefas de unidades de processamento diferentes possuem pos-
suem cargas distintas. Na primeira aplicação a carga de trabalho das tarefas é proporcio-
nal ao identificador da unidade de processamento associada a cada tarefa. Na segunda, a
carga de trabalho é proporcional ao dobro do identificador da unidade, na terceira o iden-
tificador é multiplicado por 4 e na quarta aplicação é multiplicado por 8. Dessa forma, o
desbalanceamento de carga aumenta em intensidade da primeira aplicação até a quarta. A
Figura 2 apresenta o desempenho dos balanceadores de carga selecionados nas aplicações
desbalanceadas. Cada aplicação utiliza 500 tarefas e 20 iterações. O volume de dados das
tarefas é de 100 bytes, o que não representa um custo alto de migração. Assim como na
avaliação anterior, o balanceador de carga é chamado a cada 5 iterações. O restante das
propriedades também são as mesmas da primeira avaliação.
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Figura 2. Desempenho dos balanceadores de carga em aplicações desbalancea-
das.

A configuração inicial das aplicações determina um estado de desbalanceamento
de carga. Pode-se observar na Figura 2 que, ao não utilizar uma estratégia de balance-
amento, o desempenho da aplicação é afetado negativamente. Os balanceadores Gre-
edyLB, GreedyCommLB, RefineLB e RefineCommLB conseguem corrigir a situação de
desbalanceamento rapidamente. Em relação ao tempo base, eles apresentam um ganho de
desempenho de aproximadamente 13% na aplicação de menor desbalanceamento. Já na
segunda aplicação o ganho é de 19% e na terceira, com um nı́vel maior de desbalancea-
mento, o ganho é de 26%. Na aplicação com o maior nı́vel de desbalanceamento, o ganho
gerado pelos balanceadores citados é de aproximadamente 31% em relação ao tempo
base. A exceção é o balanceador RandCentLB que, devido a sua estratégia aleatória,
possui um desempenho próximo à execução sem balanceamento nas aplicações menos
desbalanceadas. Porém, na aplicação de maior desbalanceamento, o balanceador apre-
senta um ganho de desempenho de 15% em relação ao tempo base. Ao contrário da
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primeira avaliação, a migração de tarefas não representa um custo alto nessas aplicações
e, portanto, todos os balanceadores possuem um sobrecusto desprezı́vel.

3.2.3. Impacto da existência de cargas dinâmicas

A terceira avaliação utiliza aplicações com cargas de trabalho dinâmicas. As aplicações
iniciam com um desbalanceamento de carga insignificante e, conforme as iterações
avançam, as cargas de trabalho das tarefas são alteradas. Ao utilizar cargas dinâmicas,
o balanceamento de carga se torna uma necessidade ao longo da execução. Além disso,
as cargas podem retornar a um estado de desbalanceamento mesmo após diversas chama-
das de balanceamento de carga.

Nessa avaliação foram simuladas 3 aplicações com cargas de trabalho dinâmicas.
As aplicações iniciam a sua execução em um estado em que as cargas estão balanceadas.
Assim como na avaliação anterior, as tarefas de uma mesma unidade de processamento
apresentam sempre a mesma carga considerando que elas não são migradas. Conforme as
iterações avançam, a carga de tarefas de unidades de processamentos diferentes começa
a divergir. O grau de afastamento entre as cargas de tarefas de unidades distintas é in-
crementado na segunda aplicação simulada e novamente incrementado na terceira. Dessa
forma, o desbalanceamento gerado pelas cargas de trabalho dinâmicas aumenta em in-
tensidade da primeira aplicação até a terceira. A Figura 3 apresenta o desempenho dos
balanceadores de carga selecionados nas aplicações com cargas de trabalho dinâmicas.
Assim como na última avaliação, cada aplicação possui 500 tarefas, 20 iterações, o vo-
lume de dados das tarefas é de 100 bytes, o balanceador de carga é chamado a cada 5
iterações e o restante das propriedades também são mantidas.
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Figura 3. Desempenho dos balanceadores de carga em aplicações com cargas
de trabalho dinâmicas.

Como na segunda avaliação, o sobrecusto dos balanceadores pode ser desconsi-
derado. Na aplicação em que as cargas das tarefas se distanciam mais lentamente, os
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balanceadores RefineLB e RefineCommLB apresentam um ganho de aproximadamente
6,7% em relação ao tempo base. Já os balanceadores que empregam algoritmos gulosos,
GreedyLB e GreedyCommLB, apresentam um ganho de 12,4%. Essa diferença de de-
sempenho permanece nas outras duas aplicações. Na segunda aplicação, os ganhos de
RefineLB e de RefineCommLB são de 12,8% e na terceira são de 20,5%, enquanto os
ganhos dos balanceadores gulosos são de cerca de 20,1% e 29,3% em relação ao tempo
base. A caracterı́stica de ignorar o mapeamento anterior torna os balanceadores Gre-
edyLB e GreedyCommLB mais eficazes nesse tipo de aplicação pois são capazes de cor-
rigir mais rapidamente a situação de desbalanceamento. Da mesma forma que na segunda
avaliação, o balanceador RandCentLB possui um desempenho próximo à execução sem
balanceamento nas aplicações menos desbalanceadas e um pequeno ganho de desempe-
nho na aplicação de maior desbalanceamento. Em relação ao tempo base, esse ganho é de
aproximadamente 7,7%.

4. Conclusão

O problema de balanceamento de carga é sabidamente NP-Completo, o que leva ao desen-
volvimento de diferentes algoritmos e heurı́sticas para o aprimoramento do desempenho
de aplicações paralelas. A dificuldade na avaliação e comparação desses algoritmos de
balanceamento de carga nos levou ao desenvolvimento de COMPREHENSIVEBENCH, um
benchmark flexı́vel que permite definir caracterı́sticas como a carga das tarefas e a quanti-
dade de memória de cada uma delas através de expressões matemáticas, além de permitir
a definição de caracterı́sticas dinâmicas.

A utilização de COMPREHENSIVEBENCH para a avaliação de balanceadores de
carga foi ilustrada em três cenários diferentes, cada qual envolvendo pelo menos três
configurações de parâmetros. O primeiro cenário salientou o sobrecusto de migração de
tarefas com grandes quantidades de memória por algoritmos que não consideram o mape-
amento inicial de tarefas em suas decisões. O segundo cenário demonstrou o uso de balan-
ceadores de carga para uma aplicação estaticamente desbalanceada, enquanto o terceiro
cenário tratou de um desbalanceamento dinâmico. Em todos cenários, COMPREHENSI-
VEBENCH permitiu diferenciar o desempenho dos cinco algoritmos de balanceamento de
carga quando possı́vel.

Como trabalhos futuros, nós consideramos a avaliação de algoritmos de balan-
ceamento de carga em plataformas maiores, o desenvolvimento de um mecanismo para a
escolha automática de um balanceador de carga dada caracterı́sticas da aplicação e da pla-
taforma, e um mecanismo para a extração de caracterı́sticas de aplicações paralelas para
a sua emulação com COMPREHENSIVEBENCH e avaliação da possibilidade de migração
da aplicação para um ambiente paralelo que permita a migração de tarefas para o balan-
ceamento de carga.
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Abstract. The  availability  of  processing  resources  in  current  processors  
platforms  along  with  the  increase  of  software  complexity  reinforce  the  
demands  for  tools  on  monitoring  multithreaded  applications.  This  paper  
presents CoreTool, a tool for threads behavior analysis in multicore systems.  
CoreTool  monitors  threads  scheduling  and  execution  providing  useful  
information on cores utilization and threads load balancing (instructions per  
thread, threads scheduling on cores). CoreTool has been built on the top of  
the Pin dynamic binary instrumentation framework targeted to multithreaded  
applications.  We  have  performed  a  set  of  experiments  using  Linux  
applications and programs from the Splash-2 benchmark.  Our experiments  
were  carried  out  on  configurations  of  multicore  processors  with  four  (2  
physical and 2 virtual) and eight (4 physical and 4 virtual) cores.

Resumo. A disponibilidade de recursos de processamento nos processadores  
atuais  aliada  à  complexidade  do  software  faz  com  que  ferramentas  
automatizadas sejam cada vez mais importantes no processo de validação e  
avaliação  de  aplicações  multithreaded.  Este  artigo  apresenta  o  
desenvolvimento  de  uma  ferramenta  para  análise  do  comportamento  de  
threads  em  sistemas  multicore.  Especificamente,  a  ferramenta  proposta,  
denominada CoreTool, acompanha o escalonamento e execução das threads  
de  uma  aplicação  e  retorna  informações  precisas  sobre  a  utilização  dos  
núcleos de processamento assim como a execução de instruções por thread.  
CoreTool foi desenvolvida a partir da infraestrutura PIN para instrumentação  
binária dinâmica de aplicações multithreaded. Experimentos de validação e  
avaliação  foram  realizados  com  a  ferramenta  e  aplicações  Linux  e  do  
benchmark  Splash-2.  Os  experimentos  foram  executados  sobre  duas  
configurações de processadores multicore com quatro e oito núcleos.

1. Introdução

A medida que a complexidade do software aumenta, a instrumentação -- uma técnica 
para  inserir  código  extra  em  aplicações  para  que  seja  possível  observar  seu 
comportamento  --  está  se  tornando  cada  vez  mais  importante  [Luk,  et  al  2005].  A 
instrumentação é essencial para análise de programas pois possibilita: caracterização e 
avaliação de desempenho, validação do software, detecção de bugs e pode ser realizada 
em vários estágios de desenvolvimento e execução: diretamente sobre o código fonte, 
em tempo de compilação, em tempo de execução ou em tempo de ligação. Para que isso 
seja possível, é necessário a utilização de ferramentas robustas para a execução dessas 
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tarefas.

Em se tratando de aplicações paralelas que exploram a multiciplidade de recursos 
de processamento existente no processador alvo, técnicas de instrumentação são ainda 
mais  importantes  pois  possibilitam  analisar  o  comportamento  e  o  desempenho 
considerando  a utilização dos recursos de processamento disponíveis. Neste cenário, 
um desafio existente está na dificuldade em instrumentar e obter informações detalhadas 
sobre o comportamento dessas aplicações. Existem ferramentas conhecidas para análise 
e monitoramento de aplicações multithreaded. Alguns exemplos dessas ferramentas são: 
Microsoft®  Process  Monitor,  Thread  Status  Monitor,  Intel®  VTuneTM,  VisualVM, 
IBM®  Thread  and  Monitor  Dump  Analyzer  for Java.  Algumas  características 
identificadas nessas ferramentas são: análise em programas específicos de linguagens 
(ênfase em programas Java),  identificação de  hot  spots no código para melhoria  de 
desempenho, monitoramento do desempenho por thread e validação de programas. 

Uma lacuna observada nas ferramentas para análise de programas  multithreaded 
refere-se  ao  detalhamento  sobre  o  escalonamento  das  threads  nos  recursos  de 
processamento. O conhecimento sobre o escalonamento pode apresentar informações 
relevantes  para  a  melhoria  do  desempenho  que  extrapolam  análises  comumente 
utilizadas sobre o comportamento de threads.  Como exemplo, a análise detalhada sobre 
o escalonamento e balanceamento de carga de  threads pode revelar a necessidade de 
modificações no escalonador (utilização de novas políticas de escalonamento) ou no 
código  do  programa  (aumento/redução  do  número  de   threads).  Nos  processadores 
atuais,  em  que  a  disponibilidade  de  processamento  aparece  na  forma  de  núcleos 
heterogêneos (por exemplo: arquitetura ARM® BIG.little™ e similares,  arquiteturas 
GP-GPU), analisar detalhadamente a utilização desses recursos pelas threads é de suma 
importância para otimizar a aplicação e/ou o sistema.

A partir  desta  motivação,  este  trabalho apresenta a ferramenta  CoreTool com o 
objetivo  de  analisar  o  comportamento  dinâmico  de  aplicações  multithreaded. 
Especificamente,  CoreTool detalha  o  escalonamento  das  threads  de  uma  aplicação 
identificando os núcleos de processamento utilizados ao longo da execução, o tempo de 
escalonamento e a distribuição de instruções executadas por thread em cada núcleo. A 
ferramenta proposta neste trabalho foi desenvolvida a partir da infraestrutura Pin [Reddi, 
et al 2004]  para instrumentação binária dinâmica. CoreTool realiza a instrumentação do 
código da aplicação em tempo de execução de forma que não é necessário qualquer 
alteração sobre o código fonte original. 

O  texto  do  artigo  está  organizado  conforme  segue:  a  Seção  2  apresenta  a 
infraestrutura de instrumentação binária dinâmica Pin; a Seção 3 apresenta e discute 
características  de  outras  ferramentas  baseadas  em  Pin  para  análise  de  programas 
multithreaded;  o  detalhamento  sobre  o  desenvolvimento  da  ferramenta  CoreTool é 
descrito na Seção 4; os experimentos, resultados e discussões são apresentados na Seção 
5; a Seção 6 apresenta as conclusões e extensões para trabalhos futuros.

2. Ferramenta Pin

Pin [Reddi et al 2004], [Luk et al 2005], [Pin 2012] é um sistema de instrumentação 
binária dinâmica que permite a criação de ferramentas para análise de programas. Pin é 
similar ao ATOM toolkit [Reddi, et al 2004] e enfatiza as seguintes características: fácil 
usabilidade,  portabilidade,  transparência,  eficiência  e  robustez;  além  de  oferecer 
bibliotecas  específicas  para  instrumentação  de  programas.  Os  usuários  de  Pin 
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desenvolvem ferramentas customizadas - denominadas plugins pintools – a partir dessas 
bibliotecas. 

A API de Pin foi projetado para ser independente de arquitetura e permite que as 
pintools sejam compatíveis com diversos conjuntos de instruções (IA-32, Intel64, IA-
64, ARM) e sistemas operacionais (Linux, Windows, MacOS, Android) [Pin 2012]. O 
motor de instrumentação Pin permite a uma  pintool inserir chamadas de funções em 
qualquer parte do código mantendo a consistência semântica do programa (funções da 
API Pin  salvam e restauram os  valores dos  registradores da aplicação).  Em Pin,  os 
recursos de instrumentação utilizam uma cache de códigos a fim de amenizar o impacto 
da instrumentação sobre o desempenho [Wallace, et al 2007]. 

A infraestrutura de software Pin  consiste  em uma máquina  virtual,  cache de 
código e uma API de instrumentação, que são invocados pela pintool. A máquina virtual 
consiste em um compilador just-in-time (JIT), um emulador e um dispatcher. A Figura 
1 apresenta a organização desses componentes e a interação entre o software Pin,  a 
aplicação alvo  e uma  pintool.   Após a  execução,  a  máquina  virtual  coordena esses 
componentes para que a aplicação seja executada e a pintool possa obter as informações 
que requisitou. 

   
Figura 1. Arquitetura Pin [Luk, et al 2005].

Pin,  pintool e a aplicação executam no mesmo espaço de endereços. O usuário 
invoca todos os três através da linha de comandos em tempo de execução. O software 
Pin  então  usa  o  process  trace para  conseguir  o  controle  da  aplicação  e  capturar  o 
contexto  do  processador.  Depois,  ele  carrega  e  inicializa  a  pintool do  usuário.  Por 
último, Pin interpreta ou compila o código da aplicação com instrumentação intercalada 
como especificado pela  pintool de  forma que  seja  transparente  para  a  execução  da 
aplicação [Wallace, et al 2007]. 

3. Ferramentas Pin para Análise de Programas Paralelos e Multithreaded

Pin  tem sido  amplamente  utilizada para análise  de  programas  paralelos  [Bach et  al 
2010].  Apresenta-se  a  seguir  algumas  ferramentas  e  pintools que  utilizam  a 

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

194



infraestrutura Pin para extrair informações sobre o comportamento de programas que 
executam desde processadores multicore até ambientes de clusters de computadores.

Intel® Parallel  Inpector™: analisa a execução dos  programas  multithreaded 
para encontrar erros de memória e de threads. Utiliza Pin para instrumentar o programa 
em execução e coletar as informações necessárias para detectar erros.

Intel® Parallel Amplifier™: realiza três tipos de análises:

Hotspots:  identifica  partes  do  programa  que  podem  ser  paralelizadas 
visando melhoria de desempenho;

Concurrency: indica a utilização das CPUs pelos componentes (funções) 
de um programa;

Lock e  wait: informa o tempo de espera devido aos  locks  de programas 
multithreads. Utiliza Pin para instrumentar a aplicação para coleta de dados para 
a análise de locks e waits.

Intel® Trace Analyzer and Collector™: fornece informações para otimização 
do  desempenho  de  aplicações  em  ambientes  de  clusters,  pois  identifica  gargalos 
desempenho com a comunicação via Message Passing Interface (MPI). Utiliza Pin para 
instrumentar as chamadas à biblioteca MPI.

As ferramentas Intel® Parallel Inpector™, Intel® Parallel Amplifier™ e Intel® 
Trace Analyzer and Collector™ fazem parte do pacote Intel® Parallel Studio™.

CMP$IM [Jallel et al 2008]: utiliza Pin para coletar o endereço de memória dos 
programas  paralelos  e  multithreaded.  Essa  ferramenta  informa  taxa  de  miss,  reuso, 
compartilhamento e coerência de cache.

PinPlay [Patil 2010]:  é um conjunto de ferramentas, baseadas em Pin, para a 
captura em nível de usuário e repetição determinística de programas  multithreaded. O 
programa instrumentado executa sob o controle uma ferramenta Pin para captura de 
informações  (logging)  de  chamadas  do  sistema  e  dependências  de  memória  entre 
threads.  Uma  outra  pintool executa  o  log  registrado  das  chamadas  do  sistema,  
reproduzindo exatamente a execução gravada.

Prospector [Kim 2010]: atua sobre programas seriais identificando paralelismo 
em laços. Realiza  profiling sobre a execução dos laços de um programa (número de 
iterações,  número  de  instruções  executadas  dentro  do  laço).  Também  detecta 
dependências de dados loop-carried, que devem ser preservadas durante o processo de 
paralelização.

Intel® Software Development Emulator (SDE): é um emulador funcional em 
nível de usuário para novas instruções no conjunto de instruções da Intel64 construída 
sobre  Pin.  Suporta  emulação e depuração de  programas  multithreaded que utiliza  a 
extensão dos conjuntos de instruções da Intel AVX, AES, e SSE4.

LIKWID  [Treibig  et  al  2010]: é  um  conjunto  de  ferramentas  por  linha  de 
comando  disponível  em  ambiente  Linux  que  suporta  processadores  baseados  em 
arquitetura  Intel  x86  e  que  não  necessita  de  componentes  adicionais  de  software, 
funcionando como uma camada acima da aplicação e sistema operacional. O LIKWID 
possui um ferramenta chamada  likwid-pin, permitindo realizar instrumentação binária 
para  obter  informações  referente  ao  uso  de  threads em  aplicações  multi-threaded, 
suportando threads baseadas no modelo POSIX e híbridos “MPI+threads”.
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4. Ferramenta CoreTool

A implementação da ferramenta  CoreTool foi desenvolvida na linguagem C++ e foi 
baseada  nas  APIs  oferecidas  pela  biblioteca  Pin  (sched.h) para  identificação  do 
escalonamento  inicial  de  threads sobre  os  cores.  No projeto  de Coretool  novas 
características foram implementadas como o tempo do escalonamento da thread sobre 
um core,  a identificação das instruções (a qual  thread pertence) executadas em cada 
core,  a  sequência  de  escalonamento  de  uma  thread sobre  o  conjunto  de  cores. 
Adicionalmente, novas classes foram desenvolvidas para manipular estruturas de dados 
que armazenam os resultados de tempo, escalonamento e quantidade de instruções das 
threads. 

O  fluxo  de  execução  da  ferramenta  CoreTool consiste  na  execução  de  três 
funções (Figura 2) para registro das threads, escalonamento das threads nos núcleos de 
processamento  e  a   impressão  dos  resultados,  nessa  ordem:   Thread_Trace, 
Thread_Start e  Fini.  Thread_Trace é a função responsável pelo registro do traço de 
execução das threads. Nessa função também registra-se o número de instruções em cada 
bloco básico de cada thread (função CountBBL).  Thread_Start é a função que registra 
o  escalonamento das  threads nos  núcleos  e  o  tempo desse  escalonamento.  Fini é  a 
função  que  cria  o  relatório  de  resultados  das  threads e  retorna  para  o  usuário  as 
informações das estruturas de dados de  thread,  cores,  instruções (função SumInst) e 
tempo de escalonamento.

Figura 2. Fluxo de execução da ferramenta CoreTool.

O único parâmetro passado como argumento para CoreTool é a aplicação onde 
será  feita  a  instrumentação.  Os  resultados  da  instrumentação  são  apresentados  no 
arquivo “report.txt” a partir dos seguintes parâmetros de linha de comando:

%pin -t CoreTool.so -- <programa> 

A Figura 3 apresenta um exemplo da instrumentação realizada sobre o programa 
thunderbird  em um processador com oito núcleos de processamento. O relatório com 
informações sobre as threads possui quatro seções principais:

1. Thread Origin: lista em qual core cada thread foi iniciada e fornece informação 
da thread que gerou a thread atual.

2. Core Analysis: contém a quantidade e a porcentagem de instruções executadas 
em cada core do processador e o tempo total que durou a instrumentação.
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3. Thread Details: quantidade de instruções executadas pela  thread em cada core 
do sistema. 

4. Thread Schedule: informa o tempo do escalonamento da thread nos cores.

Figura 3. Relatório da execução e escalonamento das threads do programa 
Thunderbird.

CoreTool é  uma  ferramenta  freeware e  open-source e  a  versão  atual  está 
disponível  para  download a  partir  do  endereço 
http://lscad.facom.ufms.br/wiki/index.php/Downloads.

5. Experimentos e Resultados

Os experimentos para validação e avaliação da ferramenta  CoreTool utilizaram duas 
configurações de processadores com diferentes quantidades de cores (Tabela 1) e dois 
conjuntos  de  aplicações  (Tabela  2):  aplicativos  do  sistema  operacional  Linux  e 
programas  multithreaded  do benchmark  The Modified SPLASH-2 [Splash-2 2007]. A 
Tabela 2 também apresenta a quantidade de  threads geradas, para cada programa, em 
cada  uma  das  configurações  de  processadores  utilizadas.  Os  programas  firefox  e 
thunderbird foram executados a partir  da inicialização e abertura de um site de busca 
(página inicial).
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Caracteríticas Configuração 1 Configuração 2

Processador
Intel® Core™ i7-3610QM 
CPU @ 2.3GHz x 8

Intel® Core™ i5-3317U CPU 
@ 1.70GHz × 4

Memória 16GB DDR3/1600 6GB DDR3/1600

Sistema 
Operacional

Ubuntu 12.04 LTS 64bit Ubuntu 12.04 LTS 64bit

Tabela 1. Configurações dos processadores utilizados nos experimentos. 

Conjuntos Programas
Nº Threads - 

Configuração 1
Nº Threads - 

Configuração 2

Linux
Firefox v. 30.0 55 58

Thunderbird v. 24.6.0 41 52

Splash-2

Cholesky 8 4

FFT 8 4

FFM 8 4

LU 8 4

Ocean 8 4

Radiosity 8 4

Radix 8 4

RayTrace 8 4

Volrend 8 4

Water-Nsq 1 1

Water-Sp 1 1

Tabela 2. Conjuntos de programas utilizados nos experimentos.

Para fins de comparação e validação do escalonamento de threads em cores, a 
partir de binários de programas, utilizou-se a ferramenta de monitoramento de processos 
e threads htop, disponível em sistemas operacionais Linux. O htop monitora processos e 
threads  em tempo de execução.  A validação de  CoreTool foi realizada comparando a 
seção Thread Origin do relatório gerado para cada programa com o status de execução 
retornado por htop para o mesmo programa. A Figura 4 demonstra a execução de partes 
do código do programa firefox e o seu monitoramento nas duas ferramentas:  do lado 
esquerdo o  CoreTool   e do lado direito, o  htop.  Ressalta-se que  CoreTool  informa o 
identificador do processo que gerou cada thread (PID) enquanto que htop informa, na 
coluna PID,  o identificador do processo e da thread TID.
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Figura 4. CoreTool (esquerda) e htop (direita).

A partir da execução dos experimentos com a ferramenta CoreTool e da análise 
de  distribuição  das  instruções  em  cada  thread,  apresenta-se resultados  sobre  a 
porcentagem de instruções executadas em cada núcleo de processamento  (Tabelas 3 e 
4),  a sobrecarga no tempo de execução dos programas utilizando a ferramenta Pin e 
CoreTool (Tabelas 5 e 6) e a distribuição de threads sobre os núcleos de processamento 
disponíveis na configuração 1 (Figura 5).

Os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4 foram obtidos a partir da Equação 
1  que,  basicamente,  acumula  as  instruções  executadas  em  cada  thread 
(0<j<TotalThreads) que executou sobre o núcleo (0<i<TotalNúcleos).

%Instruções_Núcleo_i=(∑Instruções_Thread_j_em_i) / Total_Instruções_Programa         (Equação 1)

As Tabelas 3 e 4 revelam que mesmo utilizando recursos de processamento e 
threads homogêneas, a utilização desses recursos não é, necessariamente, homogênea. 
Como  exemplo,  analisando  a  distribuição  das  instruções  executadas  no  programa 
Firefox (Tabela 3) e comparando com a Figura 5, percebe-se, claramente, que os quatro 
primeiros  núcleos  foram mais  utilizados  pelas  threads.  De um  total  de  55  threads 
distintas geradas pelo programa firefox na plataforma de hardware da configuração 1, o 
Core 0 foi utilizado por 36 threads distintas enquanto que o Core 7 foi utilizado apenas 
por 19 threads. Resultado similar acontece com o programa Thunderbird ao comparar a 
utilização do  Core 1 com o  Core 4. A análise mais detalhada sobre a utilização dos 
recursos pode revelar que melhores estratégias de escalonamento podem ser adotadas 
uma vez que nem sempre há relacionamento entre a carga de execução de uma aplicação 
com o número de  threads  executadas. No aplicativo  firefox, o  Core  6 recebeu menos 
threads do que os  cores  4 e 5, mas executou mais instruções do que esses  cores. O 
mesmo comportamento  pode  ser  observado  no aplicativo  thunderbird  ao analisar  o 
escalonamento sobre os cores 6 e 7. A maioria dos programas do benchmark Splash-2,  
mesmo  com  pequenas  variações  de  carga  (instruções  executadas)  sobre  os  cores,  
demonstram homogeneidade na utilização dos recursos.  

Embora não apresentado neste artigo, destaca-se que os mesmos experimentos 
foram  executados  sobre  9   programas  (blackcholes,  bodytrack,  canneal,  dedup, 
fluidanimate, freqmine, streamcluster, swaptions, x264) do benchmark Parsec [Biena et 
al  2008]  cuja  distribuição  e  balanceamento  de  carga  das  threads apresentaram 
comportamentos similares aos obtidos com Splash-2.
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Programas Core 0 Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core 5 Core 6 Core 7

Firefox 15,98 24,58 20,87 20,75 3,73 4,71 7,52 1,86 

Thunderbird 9,94 27,82 16,67 20,96 0,34 0,19 14,4 9,68 

Cholesky 8,06 8,61 8,32 8,6 8,11 8,44 41,67 8,16 

FFT 6,5 51,37 6,43 6,64 9,41 6,14 6,72 6,75 

FFM 12,02 12,48 12,15 12,48 12,82 12,36 12,54 13,11 

LU 11,57 11,65 11,29 11,53 11,59 11,54 19,33 11,47 

Ocean 11,97 12,57 12,29 12,83 12,3 12,77 12,66 12,57 

Radiosity 11,64 12,1 12,15 12,23 11,8 14,8 13,04 12,18 

Radix 12,41 12,15 12,52 12,15 12,63 12,48 13,12 12,49 

RayTrace 12,13 12,15 12,05 11,87 12,23 15,34 12,28 11,92 

Volrend 9,43 9,28 9,94 9,9 31,03 10,11 10,71 9,56 

Water-Nsq 0 0 0 0 0 0 0 100 

Water-Sp 0 0 0 0 0 100 0 0 

Tabela 3. Porcentagem de instruções executadas por core de cada programa na 
configuração 1.

Programas Core 0 Core 1 Core 2 Core 3

Firefox 31,72 20,36 31,55 16,35

Thunderbird 40,8 21,5 24,48 13,2

Cholesky 15,92 18,1 15,4 50,56

FFT 65,19 10,44 10,86 13,5

FFM 25,45 27,4 23,52 23,61

LU 23,52 24,41 31,52 20,54

Ocean 27,78 30,03 21,63 20,54

Radiosity 27,81 26,76 22,41 23

Radix 27,59 26,37 16,44 29,57

RayTrace 25,1 26,05 22,86 25,96

Volrend 42,07 19,2 20,44 18,27

Water-Nsq 0 0 0 100

Water-Sp 0 100 0 0
Tabela 4. Porcentagem de instruções executadas por core de cada programa na 

configuração 2.
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Figura 5. Distribuição das threads na configuração 1.

Os resultados (em segundos) apresentados nas Tabelas 5 e 6 foram obtidos a 
partir de 10 execuções para cada combinação do programa (Sem Pin, Com Pin e Com 
Pin+CoreTool).  Observa-se  um  acréscimo  significativo  no  tempo  de  execução  dos 
programas com a utilização de Pin+CoreTool. Embora seja esperado que a utilização de 
uma  infraestrutura  de  instrumentação  dinâmica  aumente  o  tempo  de  execução  dos 
programas,  parte considerável dessa sobrecarga deve-se à utilização de estruturas de 
dados  do  tipo  lista  encadeada para  manipulação das  threads sob  instrumentação.  A 
substituição dessas estruturas por outras com menor tempo de acesso ou mesmo com 
tempo de acesso constante (como estruturas do tipo árvore ou hashing) deve minimizar 
essas sobrecargas.   

Programas Sem Pin Com Pin Com Pin e CoreTool 

Firefox 2,3 84,14 150,11

Thunderbird 3,64 79,07 257

Cholesky 0,07 0,78 11,66

FFT 0,004 0,5 0,58

FFM 0,11 1,79 19,41

LU 0,05 0,63 25,93

Ocean 0,1 2,47 14,99

Radiosity 0,03 1,55 12,09

Radix 0,02 0,55 2,51

RayTrace 0,29 3,21 526,12

Volrend 0,12 1,12 8,08

Water-Nsq 0,03 0,36 0,94

Water-Sp 0,002 0,34 0,54

Tabela 5. Tempo de execução (em segundos) por programa na configuração 1.
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Programas Sem Pin Com Pin Com Pin e CoreTool

Firefox 2,72 86,01 667,8

Thunderbird 4,47 81,03 472,4

Cholesky 0,11 0,85 21,52

FFT 0,004 0,7 1,15

FFM 0,24 1,86 178,55

LU 0,05 0,75 51,67

Ocean 0,1 2,54 9,21

Radiosity 0,16 1,67 22,92

Radix 0,03 0,69 2,87

RayTrace 0,86 3,33 859,06

Volrend 0,08 1,2 11,78

Water-Nsq 0,13 0,4 0,88

Water-Sp 0,08 0,38 0,9

Tabela 6. Tempo de execução (em segundos) por programa na configuração 2.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou o desenvolvimento da ferramenta para identificação e análise do 
comportamento de  threads em plataformas de hardware compostas por vários núcleos 
de processamento.  A ferramenta proposta, denominada  CoreTool,  é uma  pintool que 
executa no mesmo espaço de endereço da programa sob análise e retorna informações, 
em tempo de execução, sobre o mapeamento das threads nos núcleos de processamento 
assim como a execução de instruções sobre essas threads e núcleos.

As funcionalidades projetadas e implementadas em  CoreTool possibilitam que a 
ferramenta seja útil para usuários com diferentes perfis. Desenvolvedores de aplicações 
multithreaded podem utilizar  a ferramenta para verificar a  utilização de recursos  de 
processamento  pelas  threads da  aplicação  objetivando  a  melhoria  do  desempenho. 
Projetistas de sistemas podem adotar CoreTool para analisar a eficiência do escalonador 
de threads visando balancear a utilização dos recursos e minimizar o tempo de resposta 
do sistema.  

Experimentos  foram  realizados  utilizando  aplicações  multithreaded  de  dois 
conjuntos  de  programas:  aplicativos  linux  e  programas  do  benchmark  Splash-2.  Os 
resultados possibilitaram observar que nem sempre a quantidade de threads executadas 
é uma métrica determinante para a sobrecarga de um núcleo de processamento. 

Como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver novas estruturas de dados a fim 
de  minimizar  a  sobrecarga  de  CoreTool sobre  o  desempenho  da  aplicação 
multithreaded.  Além disso,  vislumbra-se adicionar outras funcionalidades referente à 
análise de  threads  como tempo de espera devido a condições de disputa e espera por 
dados de dispositivos de entrada/saída. 
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Abstract. Performance is an important issue for many-core architectures sup-
ported by networks-on-chip. One alternative for improving it is to map processes
onto cores so as to mitigate the overall interprocess communication cost. In this
context, this paper proposes the Kmeans algorithm as an alternative strategy
to DRB and Greedy heuristics. For some communication patterns, our results
pointed that Kmeans performs better than the other heuristics, thus being a good
option for mapping processes on many-core architectures with networks-on-chip
support.

Resumo. Desempenho é um ponto crucial em arquiteturas many-core com
networks-on-chip. Uma das alternativas para alcançá-lo consiste em mapear
processos nos núcleos de processamento de forma a minimizar o custo de
comunicação global entre processos. Nesse contexto, esse trabalho propõe o
algoritmo Kmeans como uma estratégia alternativa às heurı́sticas BRD e Gu-
loso. Para determinados padrões de comunicação, os resultados de simulação
apontaram que o Kmeans conduz a melhores mapeamentos que as outras es-
tratégias, sendo portanto uma boa opção para o mapeamento de processos em
arquiteturas many-core com networks-on-chip.

1. Introdução
Os processadores many-core surgiram para suprir a crescente demanda por desempenho
requisitada pelas aplicações atuais, integrando em um único chip múltiplos núcleos de
processamento. Nessa nova arquitetura, alguns dos problemas relacionados às estruturas
de interconexão (i.e barramentos) são recorrentes, como a resistência na propagação dos
dados, a competição pelo canal de comunicação e o roteamento fı́sico da interconexão.
Com o objetivo de minimizar o impacto causado por esses problemas, foram introduzidas
as Networks-on-Chips (NoCs), uma estrutura onde os núcleos são interconectados por
uma rede intra-chip e comunicam-se através da troca de pacotes de dados.

A Figura 1 apresenta os três elementos básicos de uma NoC: roteador, links de
dados e interface de rede. O roteador é responsável pela comunicação entre os núcleos,
sendo encarregado de definir as rotas dos pacotes, controlar o fluxo de dados e garan-
tir a qualidade de serviço. Os links de dados correspondem aos fios de interconexão
por onde os pacotes irão passar, são eles quem interligam os roteadores e formam a to-
pologia da rede. Por último, a interface de rede é responsável pela troca de dados en-
tre o roteador e o núcleo, garantindo correta comunicação entre os diferentes protocolos
[Freitas et al. 2009].
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Figura 1. NoC Mesh 2 × 4.

NoCs conferem maior potencial de escalabilidade, flexibilidade e desempenho às
arquiteturas many-core, quando comparadas às estruturas de interconexão tradicionais (i.e
barramentos e chaves crossbar). No entanto, essas estruturas ainda possuem limitações
relevantes de hardware e de projeto que devem ser estudadas, podendo-se citar: a latência
de comunicação, o consumo de energia, o tráfego na rede e os modelos de programação.

Nesse contexto, este trabalho aborda, como tema principal, o problema de ma-
peamento de processos em arquiteturas many-core com NoCs. Esse problema, que per-
tence à classe NP-Difı́cil [Oliveira et al. 2011] [Bokhari 1981], consiste em definir uma
distribuição de processos nos núcleos com o objetivo de reduzir a comunicação na rede e,
consequentemente, o tempo de execução de uma aplicação paralela.

Portanto, o presente trabalho propõe uma nova estratégia que se baseia no al-
goritmo de clusterização Kmeans para efetuar o mapeamento estático de processos em
arquiteturas many-core com NoCs. A heurı́stica aqui proposta é avaliada quantitativa-
mente segundo diferentes cargas de trabalho e é comparada com duas outras estratégias
de mapeamento estático que vêm sendo estudadas: o Biparticionamento Recursivo Dual
[Pellegrini 2008] e a Heurı́stica Gulosa [Oliveira et al. 2011].

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são apre-
sentados alguns trabalhos correlatos; na Seção 3 são descritas as heurı́sticas de mapea-
mento estudadas; na Seção 4 é apresentada a metodologia utilizada; na Seção 5 exposta a
análise de resultados; e na Seção 6 são apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Correlatos
Tendo conhecimento que o mapeamento de processos no contexto de NoCs é um pro-
blema, [Ascia et al. 2004] apresenta mapeamentos de dados para NoC baseadas em Chip
Multiprocessors, com o objetivo de reduzir a distância entre o núcleo de origem e o núcleo
de destino. Nessa abordagem, leva-se em consideração que mapeamentos estáticos po-
dem não funcionar bem para aplicações que possuam diferentes fases de execução com
padrões de acesso à dados potencialmente diferentes entre si.

Em [Carvalho and N. Moraes 2007], os autores apresentam cinco heurı́sticas para
o mapeamento de tarefas dinâmicas. Aplicações sintéticas foram modeladas pela teoria
de grafos usando SystemC para realizar o experimento em uma topologia mesh 8x8. A
estratégia é baseada em um processador gerente, e a NoC é dividida em dois tipos: tarefas
de hardware e tarefas de software. O principal resultado mostra uma redução da ocupação
dos links internos da NoC.

No trabalho de Avelar et al [Avelar et al. 2011], é realizada uma avaliação do pro-
blema de mapeamento de processos em NoCs. Para isso, os autores limitam o escopo
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do trabalho ao estudo de NoCs com topologias mesh 2D 4x8 e avaliam três diferentes es-
tratégias para mapeamento estático de processos: (I) direto por linha, (II) direto por coluna
e (III) communication-aware. Os mapeamentos direto por linha e direto por coluna são
bastante similares: ambos ignoram o custo de comunicação entre os processos mapeando-
os linha-a-linha e coluna-a-coluna, respectivamente. Já no mapeamento communication-
aware, os processos são primeiramente ordenados pelo número de comunicações e, de-
pois, mapeados em sequência na NoC. A ideia desta última estratégia é de mapear pro-
cessos que realizam muitas comunicações em núcleos próximos. Os autores avaliam as
três estratégias utilizando uma metodologia de simulação baseada em traces de execução
de aplicações do NAS Parallel Benchmarks. Ao final, os resultados revelam que as três
estratégias proporcionam o mesmo throughput e autores concluem que isso se deve ao
padrão de comunicação coletiva das aplicações selecionadas para o estudo.

No trabalho de Oliveira et al [Oliveira et al. 2011], é proposto um algoritmo gu-
loso para o mapeamento estático de processos em NoCs com topologia mesh 2D e proto-
colo de roteamento XY. A ideia central desse algoritmo é de identificar o processo que se
comunica mais e atribuı́-lo ao núcleo que possui o maior número de links. Em seguida,
até que todos os processos estejam mapeados escolhe-se o processo vizinho que ainda
não está mapeado e que possui o maior número de comunicações com o que foi mapeado
e escolhe-se o núcleo disponı́vel mais próximo do último mapeado. Esse algoritmo pos-
sui complexidade de O(n2) no pior caso mas garante solução ótima local. Para avaliar o
ganho de desempenho proporcionado por essa estratégia, os autores adotaram a mesma
metodologia de [Avelar et al. 2011]. Ao final constatou-se que o algoritmo possibilita
um ganho em até 23.04% em throughput quando comparado à estratégia de mapeamento
direto por linha.

Este trabalho se diferencia dos trabalhos relacionados apresentados anteriormente
em dois pontos: em primeiro lugar ele propõe um novo algoritmo para o mapeamento
estático de processos baseado em na heurı́stica de clusterização Kmeans; e em segundo
lugar as cargas de trabalho são avaliadas sob quatro redes mesh de diferentes tamanhos.

3. Heurı́sticas de Mapeamento de Processos
Nesta seção são apresentadas as três heurı́sticas de mapeamento de processos conside-
radas neste trabalho: a Heurı́stica Gulosa, que realiza uma busca local para resolver o
problema; o Biparticionamento Recursivo Dual (BRD), que se baseia na técnica de di-
visão-e-conquista; e a heurı́stica de clusterização, que se fundamenta no algoritmo Kme-
ans.

3.1. BRD

O algoritmo heurı́stico BRD foi inicialmente proposto por [Pellegrini 2008] e baseia-se
na técnica de divisão-e-conquista. Nessa heurı́stica, a ideia consiste em particionar recur-
sivamente os conjuntos de processos e processadores e, então, construir um mapeamento
a partir de um caso base.

Para tanto, a aplicação considerada é representada por um grafo valorado e não
direcionado, no qual os vértices indicam os processos da aplicação paralela, as arestas
representam as comunicações entre os processos e os pesos das arestas representam o
custo de comunicação entre os processos. A arquitetura também é representada por um
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grafo não direcionado, no qual os vértices representam os núcleos de processamento e as
arestas representam os links de comunicação entre os núcleos.

O algoritmo proposto em [Pellegrini 2008] é apresentado na Figura 2 e breve-
mente discutido a seguir. Inicialmente, o algoritmo considera todos os núcleos de proces-
samento D e processos P. Em seguida, o algoritmo particiona o conjunto de núcleos de
processamento (PROCESSOR-BIPARTITION()) e processos (PROCESS-BIPARTITION()),
considerando o custo de comunicação entre processos nessa etapa. Por fim, o algoritmo
entra em recursão até que o caso base para mapeamento seja alcançado: mapear um pro-
cesso em um núcleo de processamento.

function BRD-MAPPING(D, P)
if |P| = 0 then

return
if |D| = 1 then

map P on D
return

(D0, D1)← PROCESSOR-BIPARTITION(D)
(P0, P1)← PROCESS-BIPARTITION(P, D0, D1)
BRD-MAPPING(D0, P0)
BRD-MAPPING(D1, P1)

Figura 2. Heurı́stica BRD.

3.2. Heurı́stica Gulosa

A heurı́stica gulosa proposta em [Oliveira et al. 2011] baseia-se na técnica de busca local.
A ideia consiste em mapear os processos com maior custo de comunicação para os núcleos
que possuam o maior número de links, de forma que, ao final, um bom mapeamento seja
encontrado. Essa solução é apresentada na Figura 3 e detalhada a seguir.

A heurı́stica gulosa opera sobre duas estruturas: um grafo não direcionado Gp que
representa a topologia da rede, e um grafo valorado e não direcionado Gn que representa
as comunicações entre os processos. Inicialmente as duas estruturas são consultadas para
se identificar o processo p1 com o maior número de comunicações e o núcleo n1 como
maior número de links. Feito isso, atribui-se o processo p1 ao núcleo n1. Em seguida, as
duas estruturas são consultadas novamente para que se identifique (I) o processo p2 que
ainda não foi não mapeado e que possua o maior número de comunicações com o último
processo mapeado; e (II) o núcleo n2 que ainda encontra-se disponı́vel e que possua o
maior número de links com o último núcleo considerado. Uma vez encontrados, atribui-
se o processo p2 ao núcleo n2 e o procedimento é repetido até que todos os processos
estejam mapeados.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

207



function GREDY-MAPPING(Gp, Gn)
p← VERTEX-HIGHEST-WEIGHT(Gp)
n← VERTEX-HIGHEST-DEGREE(Gn)
map[n]← p
last-p← p
last-n← n
while there are vertexes to be mapped do

p← ADJACENT-VERTEX-HIGHEST-WEIGHT(Gp)
n← ADJACENT-VERTEX-HIGHEST-DEGREE(Gn)
map[n]← p
last-p← p
last-n← n

return map

Figura 3. Heurı́stica gulosa.

3.3. Heurı́stica de Clusterização
A heurı́stica para mapeamento de processos proposta neste trabalho é apresentado na Fi-
gura 4. Essa solução baseia-se no algoritmo de clusterização Kmeans, que adota como
estratégia central para a redução do custo de comunicação na NoC o agrupamento dos
processos que se comunicam muito entre si em conjuntos de núcleos adjacentes denomi-
nados clusters. Para tanto, o algoritmo sucessivamente reagrupa os processos utilizando
o conceito de distância euclidiana mı́nima.

Esse algoritmo recebe como entrada uma matriz C, que discrimina o custo de
comunicação de cada processo para todas as demais; o número de clusters k; e a distância
de comunicação mı́nima d, desejável entre os processos de um mesmo cluster. A saı́da
do algoritmo, por sua vez, é um vetor M que indica o mapeamento dos processos nos
núcleos de processamento. O funcionamento do algoritmo é explicado a seguir.

Inicialmente, os processos são distribuı́dos de maneira aleatória entre os k clusters
(CLUSTERS-RANDOM POPULATE()). Em seguida, calcula-se o centróide de cada cluster
a partir da média dos custos de comunicação dos processos que o constituem (CLUSTERS-
COMPUTE-MEANS()). Depois, os processos são reagrupados considerando sua distância
euclidiana para os centróides de cada cluster, sendo atribuı́dos ao cluster mais próximo
(CLUSTERS-REPOPULATE()).

Enquanto todas os processos encontrarem-se a uma distância maior que d do
centróide do seu respectivo cluster e o conjunto de processos que constitui um cluster
mudar, o algoritmo continua a recalcular os centróides de cada cluster e reagrupar todos
os processos. No entanto, quando este critério não for mais verdadeiro o processo de
clusterização termina.

Nesse momento, cada cluster agrupa os processos que mais se comunicam en-
tre si, mas podem não refletir uma clusterização fı́sica dos núcleos de processamento.
Por exemplo, considere uma topologia mesh 4×8 e 4 clusters. Ao final do processo de
clusterização pode-se obter clusters de tamanho 3, 3, 3 e 23. Entretanto, fisicamente um
cluster representa um conjunto de núcleos próximos, mas é evidente que um cluster de
23 núcleos não expressa essa caracterı́stica para essa NoC.
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Para resolver esse impasse, os clusters devem ser balanceados de forma que, ao
final do processo, as seguintes condições sejam satisfeitas: (I) todos os clusters possuam
uma população de mesmo tamanho e (II) o balanceamento seja ótimo, isto é, não exista
nenhum outro balanceamento que implique em um custo de comunicação menor que o
balanceamento obtido. Tal balanceamento pode ser alcançado baseando-se na observação
de que ele corresponde, em essência, ao problema de matching mı́nimo em um grafo
bipartido valorado onde: os vértices do grupo A correspondem aos processos; os vértices
do grupo B aos clusters; e o valor das arestas a distância dos processos aos clusters. Sendo
assim, utilizou-se o algoritmo proposto por Bertserkas [Bertsekas 1988] para efetuar o
balanceamento dos clusters (AUCTION-BALANCING())

function KMEANS-MAPPING(C, k, d)
CLUSTERS-RANDOM-POPULATE()
CLUSTERS-COMPUTE-MEANS()
repeat

CLUSTERS-REPOPULATE()
CLUSTERS-COMPUTE-MEANS()

until distance > d and CLUSTERS-CHANGED()
map← AUCTION-BALANCING(c, k)
return map

Figura 4. Heurı́stica de clusterização.

4. Metodologia
Para avaliar quantitativamente o ganho de desempenho proporcionado pelas heurı́sticas
avaliadas, optou-se por uma metodologia de simulação que será detalhada a seguir. No
estudo, considerou-se: (I) uma NoC com protocolo de roteamento XY e topologia Mesh
2D; (II) clusters de tamanho 4, para a heurı́stica de clusterização; e (III) a latência para
entrega de pacotes e distância média de comunicação como métricas.

Primeiramente, foram selecionadas como cargas de trabalho as aplicações Conju-
gate Gradient (CG), Embarassingly Parallel (EP), Fast Fourier Transform (FT), Integer
Sort (IS) e Multigrid (MG); todas do benchmark paralelo NAS Parallel Benchmark (NPB).

Em seguida, essas aplicações foram compiladas com suporte à passagem de men-
sagens e foram executadas em um cluster instrumentado para coletar traces de execução,
com informações sobre a troca de pacotes (processo de origem, processo de destino e ta-
manho de pacotes). Para cada aplicação foram gerados traces de execução para instâncias
com 32, 64, 128 e 256 processos.

Para cada comunicação foi calculado um custo para que a mensagem chegue ao
destino final. O cálculo foi feito considerando as seguintes variáveis: tamanho do pa-
cote de dados a ser enviado, o número de comunicações entre os dois processos e o
número de saltos entre os núcleos de origem e destino. Todos esses valores foram mul-
tiplicados para gerar o custo de cada comunicação. Para calcular o número de saltos,
considerou-se núcleos dispostos em uma rede de topologia Mesh 2D. Estes custos entre
cada comunicação são utilizados para gerar o mapeamento para cada trace de execução.
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A simulação foi o método escolhido para a avaliação dos resultados do comporta-
mento da rede diante dos mapeamentos de processos. O ambiente de simulação de NoCs
escolhido foi o Topaz [Abad et al. 2012]. Este é um simulador de redes de interconexão
de propósito geral que permite a modelagem de uma ampla variedade de roteadores. Além
disso, essa ferramenta também possibilita a integração com o GEM5, um simulador com-
pleto de arquitetura [Binkert 2011]. O Topaz possui uma estrutura diversificada e contém
componentes que oferecem várias possibilidades de testes, como topologias, controle de
fluxo, padrões de tráfego, roteadores, dentre outros. O simulador oferece, também, diver-
sas métricas para analisar o desempenho da rede. Dentre eles estão: mensagens geradas,
recebidas e injetadas; latência da rede, dos buffers e latência total; throughput; consumo
de memória; e performance dos canais virtuais.

Em uma NoC é importante que sejam considerados, também, o tamanho dos pa-
cotes que trafegam pela rede, pois pacotes muito grandes podem gerar gargalos, perdas
ou atrasos na entrega. Para evitar tráfego intenso na rede, deve-se considerar a limitação
dos tamanhos dos pacotes. Para que a troca de informação não fique prejudicada, foi defi-
nido que, para pacotes muito grandes de uma aplicação em simulação no Topaz, o núcleo
de origem envia ao de destino um pacote pequeno, contendo o endereço de memória de
onde o conjunto de dados se encontra. Tem-se como hipótese que, limitando o tamanho
do pacote, os custos de comunicação na NoC são reduzidos e o desempenho não sofre
prejuı́zos. Portanto, nesse artigo, avalia-se a comunicação entre núcleos com pacotes pe-
quenos e de tamanho fixo, com a hipótese de que a comunicação núcleo-memória deve
ser feita por outra rede ou interconexão em chip.

5. Análise de Resultados

Essa seção apresenta os resultados dos testes e a análise do comportamento/desempenho
da rede para cada heurı́stica e carga de trabalho. Na realização dos testes foram utilizados
pacotes de 10 flits. Considera-se um flit igual a um byte. Pode-se obter maiores variações
de tamanho de pacotes e possı́veis alterações nos resultados das simulações quando há
a integração entre o Topaz e o GEM5. Como este trabalho não aborda essa integração,
os testes ficaram restritos à variação citada. Para cada uma das aplicações selecionadas,
foram estudadas quatro arquiteturas many-core com NoC (variando de 32 a 256 núcleos)
e três estratégias de mapeamento, totalizando 60 configurações de execução diferentes.

5.1. Latência das Mensagens nos Buffers

É possı́vel observar no gráfico da Figura 5 (b) que no caso da carga CG, não houve um
algoritmo que pode ser destacado, pois as variações entre os resultados não passam de
1%. Esse fato ocorre para qualquer tamanho de rede. A aplicação CG possui um elevado
número de transmissões, que resulta em um comportamento homogêneo de ocupação da
rede e, consequentemente, dos buffers, após o mapeamento. O tempo que os pacotes
ficaram no buffer tende a ser parecido mesmo com diferentes mapeamentos.

Diferente da aplicação CG que possui um padrão de comunicação unicast, a EP
é caracterizada pelo alto número de comunicações broadcast, ou seja, todos os núcleos
recebem pacotes a todo momento, o que pode aumentar o tempo de espera para serem
processados. Isso justifica o aumento da latência no buffer com relação ao CG. Nos
testes com 32 processos, o uso do Kmeans trouxe um ganho de 11,14% em relação ao
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Figura 5. Resultados: (a) latência das mensagens na rede, (b) latência das men-
sagens nos buffers.

Guloso e 24,48% em relação ao BRD. Já nos testes com 64 processos, a melhor latência
foi alcançada com o uso do BRD, sendo 2,63% e 12,21% mais vantajoso que o uso do
Guloso e do Kmeans, respectivamente. Nos resultados com 128 processos, o cenário
é diferente: o Guloso apresentou um resultado 4,39% e 6,64% melhor que o BRD e o
Kmeans, nessa ordem. O uso do Guloso também foi melhor com os testes realizados com
256 processos: cerca de 5,60% melhor que com o uso do Kmeans e do BRD.

A aplicação FT possui, em sua maioria, um padrão de comunicação broadcast
[de Oliveira 2012]. Os testes para latência dos buffers para 32 processos apresentou me-
lhores resultados com o uso do algoritmo BRD: em comparação ao Kmeans, a melhora
foi irrelevante, porém comparando com o Guloso, o ganho foi de 12,67%. No cenário
com 64 processos, a menor latência foi alcançada utilizando o algoritmo BRD, logo após
o Kmeans, com apenas 3,74% de diferença e o Guloso com 29,59%. Nos testes com 128
processos, o mapeamento feito pelo BRD ainda alcança os melhores resultados, porém a
diferença com o uso do Guloso foi menor que 1%, já a diferença com relação ao Kmeans
foi de 24,59%. E com 256 processos, a menor latência foi obtida com a utilização do
Kmeans, sendo 2,21% e 3,25% menor que com o uso do Guloso e BRD, respectivamente.

As transmissões broadcast representam a maior parte das comunicações na
aplicação IS. Mas também possui comunicações unicast, que a torna uma aplicação de
padrão misto. Nos testes com 32 processos, a menor latência dos buffers foi obtida com o
uso do BRD: com o uso do Kmeans a latência aumentou 25,39% e com o Guloso 49,13%.
No cenário com 64 processos, o Guloso obteve um pequeno ganho sobre os demais: me-
nos que 1% sobre o BRD e 4,97% sobre o Kmeans. No caso de 128 processos, o melhor
resultado foi obtido com o uso do Guloso: 3,71% e 6,17% melhor que com a utilização
do BRD e do Kmeans, respectivamente. No caso dos testes com 256 processos, o uso
da heurı́stica Gulosa mostrou ser a melhor opção e em seguida o Kmeans, com 6,01% de
diferença e 6,23% com relação ao BRD.

A aplicação MG se aproxima do padrão de comunicação da CG, por apresentar um
padrão de comunicação heterogêneo, com comunicações broadcast e unicast. Nos testes
com 32 processos, a menor latência foi alcançada com o uso do algoritmo BRD, cerca
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de 10,50% e 33,48% menor do que com o uso do Kmeans e do Guloso, respectivamente.
Com 64 processos é perceptı́vel o ganho de desempenho com a utilização do Kmeans:
1,24% em relação ao Guloso e 7,95% comparando com o uso do BRD. Nos testes com
128 processos, há um pequeno ganho com o uso do BRD, aproximadamente, 2% em
relação ao uso dos demais algoritmos. Já nos testes com 256, o mapeamento feito com o
uso do Kmeans obteve uma latência 1% menor com relação ao uso dos demais.

5.2. Latência das Mensagens na Rede

A Figura 5 (a) apresenta os resultados dos testes com relação à latência das mensagens na
rede. Nos testes realizados com a aplicação CG, de modo geral, o algoritmo que obteve
melhores resultados foi o BRD, em seguida o Guloso, sendo esse cenário diferente apenas
para a rede com 128 núcleos/processos, onde o Kmeans alcançou uma latência menor que
com o uso do Guloso.

Com a aplicação EP, nos testes de 32 processos, os melhores resultados foram
obtidos com o uso do algoritmo Kmeans. Ele foi 16,86% melhor que o BRD e 19,71%
melhor que o Guloso. Já nos testes com 64 processos, a menor latência foi obtida com
o uso do BRD, sendo 9,52% e 21,29% menor que o Kmeans e Guloso, respectivamente.
Os resultados para 128 processos se assemelham aos resultados de 32 processos: a menor
latência foi obtida com o uso do Kmeans, cerca de 1,90% menor que o BRD e 16,03%
menor que o Guloso. E por ultimo, nos testes com 256 processos os resultados são simi-
lares aos de 64 processos: o uso do BRD gerou a menor latência, 3,26% e 26,64% menor
do que o uso do Kmeans e do Guloso, respectivamente.

Nos experimentos realizados coma aplicação FT, para 32 processos, os melhores
resultados foram alcançados com a utilização do Kmeans, com uma diferença de 4,34%
20,36% em relação ao BRD e Guloso, respectivamente. Os resultados com 64 processos
apontaram para a utilização do BRD, que apresentou 8,17% e 34,91% de melhora em
relação ao Kmeans e ao Guloso, nessa ordem. Os resultados apresentados nos testes com
128 processos, novamente, com a utilização do algoritmo BRD obteve-se latências meno-
res: 10,45% e 19,91% menor que na utilização do Kmeans e do Guloso, respectivamente.
Com a utilização do algoritmo Kmeans foi possı́vel obter melhores resultados, mas dessa
vez com uma rede de 256 núcleos. A melhoria com relação ao BRD não foi significativa,
menor que 1%, mas com relação ao Guloso a melhora foi de 26,41%.

Já nos testes com o programa IS, nos testes realizados com 32 processos, menores
latências foram alcançadas com o uso do BRD: 13,30% e 42,49% menor em relação
ao Kmeans e ao Guloso, respectivamente. No cenário dos testes com 64 processos, a
desigualdade entre os melhores resultados é de apenas 2,15%, já entre o BRD e o Guloso,
a diferença é de 14,97%. Já nos testes com 128 processos, o uso do BRD e do Kmeans
apresentaram resultados muito próximos, mas com o Guloso a latência foi 19,31% maior
que com o BRD (que apresentou melhor resultado). Por fim, nos experimentos com 256
processos, a menor latência foi adquirida com o uso do BRD, que obteve um ganho de
6,78% e 35,78% em relação ao Kmeans e ao Guloso, respectivamente.

Com a aplicação MG, nos testes realizados com 32 processos, a menor latência
foi alcançada com o uso do BRD: 13,46% e 20,60% menor do que com o uso do Kmeans
e o Guloso, respectivamente. O cenário para 64 processos é um pouco diferente: o Kme-
ans mostrou ser a melhor opção,obtendo uma diferença de 6,62% do BRD e 11,21% do
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Figura 6. Resultados: distância média.

Guloso. Nos experimentos com 128 processos, novamente, o uso do BRD foi a melhor
opção: 6,70% e 7,32% melhor do que o uso do Kmeans e do Guloso, nessa ordem. A
situação nos testes de 256 processos, é semelhante à anterior: o mapeamento feito pelo
BRD apresentou melhores resultados, sendo 19,09% melhor do que o mapeamento feito
pelo Kmeans e 22,56% melhor que o Guloso.

5.3. Distância Média

A distância percorrida pelos pacotes pode influenciar na latência das mensagens na rede,
pois quanto maior a distância, maior pode ser o tempo gasto pelos pacotes para que che-
guem até o seu destino final. Os resultados apresentados nos gráficos da Figura 6 reforçam
a relação entre essas duas métricas. Nos testes com a aplicação CG, com 32 processos,
o Guloso e o Kmeans obtiveram resultados inferiores ao BRD: 34,92% e 47,83%, res-
pectivamente. No cenário com 64 processos: o BRD atingiu uma distância menor que os
demais: com o Guloso a distância foi 60,38% maior e com o Kmeans foi 190,92% maior.
Nos resultados com 128 processos, o uso do Kmeans apresentou 6,24% de melhora com
relação ao Guloso, porém ainda ficando 33,43% atrás do BRD. O cenário volta a se re-
petir com os testes de 256 processos, sendo o BRD superior aos demais: 174,15% em
comparação ao Guloso e 213,38% com relação ao Kmeans.

Já nos testes com a aplicação EP, para 32 processos, a menor distância foi ob-
tida com a utilização do Kmeans, sendo 6,01% e 22,17% menor que com o uso do BRD
e Guloso, respectivamente. O cenário se repete nos resultados de 64 processos, onde o
Kmeans alcançou a menor distância, cerca de 2,48% menor que o BRD e 29,99% menor
que o Guloso. A utilização do Kmeans também foi vantajosa nos testes com 128 pro-
cessos: 6,32% e 30,83% melhor que o BRD e Guloso, respectivamente. A situação é
diferente para os resultados com 256 processos: o BRD obteve uma melhora de 5,54% e
44,64% com relação Kmeans e ao Guloso, nessa ordem.

Nos experimentos com o programa FT, nos testes com 32 processos, os resultados
foram melhores com a utilização do Kmeans, que obteve um ganho de 12,75% comparado
com o uso do BRD e 21,86% com relação ao Guloso. Já nos testes com 64 processos, o
melhor desempenho foi alcançado com o uso do BRD: 4,95% e 29,72% melhor que com
o uso do Kmeans e do Guloso, respectivamente. Nos testes com 128 processos, o cenário
é semelhante ao de 32: com a utilizaação do Kmeans obteve-se melhores resultados,
alcançando um ganho de 3,03% e 32,42% em comparação ao BRD e ao Guloso, nessa
ordem. E por fim, nos testes com 256 processos o uso do Kmeans se mostrou mais
vantajoso, alcançando uma distância 1,74% menor comparando com o uso do BRD e
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40,69% menor em relação ao uso do Guloso.

Nos testes realizados com a aplicação IS, com 32 processos, a menor distância
foi alcançada com o uso do Kmeans, obtendo um ganho de 9,30% e 18,60% em relação
ao uso do BRD e do Guloso, respectivamente. A situação é semelhante nos testes com
64 processos: os melhores resultados foram obtidos com a utilização do Kmeans, sendo
3,41% melhor que com o uso do BRD e 28,51% superior ou uso do Guloso. Nos resul-
tados para 128 processos, a menor distância foi adquirida com o uso do BRD, porém a
diferença entre o uso do BRD e do Kmeans não é significativa, sendo menor que 1%, já
com relação ao uso do Guloso houve uma diferença considerável de 32,92%. Por fim,
nos testes com 256 processos, novamente, os melhores resultados são alcançados com o
uso do BRD: 11,07% e 55,15% melhor do que com a utilização dos algoritmos Kmeans e
Guloso, nessa ordem.

Nos resultados dos experimentos com o programa MG, para o caso de 32 pro-
cessos, a menor distância foi alcançada com o uso do BRD, 8,26% e 14,03% menor do
que com o uso do Kmeans e do Guloso, respectivamente. O cenário é o mesmo para os
testes com 64 processos: com o uso do BRD foi possı́vel alcançar um ganho de 13,40%
em relação ao Kmeans e 23% comparando com o Guloso. Nos experimentos com 128
processos, o melhor resultado foi apresentado com o uso , novamente, do BRD, sendo
8,04% e 10,39% melhor do que com o uso do Kmeans e do Guloso, nessa ordem. Por
fim, nos testes com 256 processos, com o uso do BRD obteve-se diferenças significativas:
28,98% e 33,64% em relação ao uso do Kmeans e do Guloso, na devida ordem.

De modo geral, pode-se observar que cargas que possuem um padrão de
comunicação homogêneo apresentam melhores resultados com o mapeamento gerado
pelo Kmeans, como podemos observar no caso das aplicações EP e FT, por exemplo. A
essência dessas aplicações são comunicações broadcast. Comunicações com esse padrão
possuem custos de comunicações mais próximos, o que dificulta o mapeamento. O al-
goritmo Kmeans conseguiu trabalhar melhor essa questão por possuir uma função de
balanceamento de carga ao final da alocação dos processos. Já para aplicações com
um padrão de comunicação heterogêneo, que é o caso das aplicações CG e MG, por
exemplo, a maioria dos melhores resultados são obtidos pelo uso do BRD. Os custos de
comunicações entre os processos dessas aplicações tendem a ser mais distantes devido às
inúmeras comunicações unicast. Outro fator importante dessas aplicações é que antes do
mapeamento a maioria das comunicações já ocorriam entre nós próximos. E após o ma-
peamento, considerando as outras variáveis, a distância entre as comunicações pode ter
crescido. O que torna o BRD um algoritmo eficiente para esse caso. O Guloso já é um al-
goritmo que possui uma estratégia arriscada para os dois tipos de padrão de comunicações
citados, pois a busca da solução local pode prejudicar a solução global do problema. Foi
a estratégia que menos se mostrou eficiente em relação às outras.

6. Conclusão
Como foi dito, a tarefa de mapear processos pertence à classe NP-difı́cil. Portanto, não se
trata de uma tarefa trivial e nem mesmo que possui uma solução ótima definida. Por isso,
podemos reforçar a ideia de que o conhecimento das caracterı́sticas das aplicações é de
grande ajuda para analisar e definir uma estratégia de mapeamento mais adequada.

O algoritmo heurı́stico proposto, o Kmeans, apresentou resultados satisfatórios
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quando trata-se de uma carga de padrões de comunicações homogêneos. Para padrões
heterogêneos, o mapeamento feito pelo BRD se mostrou mais eficiente. No entanto, isso
não inviabiliza o uso do Kmeans, pois, por diversas vezes, a diferença entre o desempenho
dos dois algoritmos foi pequena. Além disso, o a heurı́stica de mapeamento baseada no
Kmeans pode ser ainda mais explorada, estudando-se qual a quantidade de clusters ideal
para se usar, por exemplo.

Como trabalhos futuros, a integração do simulador Topaz com o GEM5 é cogitada
para termos uma liberdade maior quando se trata do tamanho dos pacotes. Outro ponto
a ser mais estudado é o aprimoramento do Kmeans para que alcance resultados melhores
para outros padrões de comunicação e a análise de consumo de energia da rede.
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Jéssica T. Heffernan e Rodolfo Azevedo

Avaliação de Desempenho, Consumo de Energia e Gerenciadores de Frequência em
Sistemas Transacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

João Paulo Labegalini de Carvalho e Alexandro Baldassin

Sessão 2 - Quinta-feira - 09/10/2014: 14:00-15:30

FAMaV: Análise Comparativa entre Ferramentas de Gerenciamento de Máquinas Virtuais . 254
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217



  

An Implementation of HDPB Hardware Decompression 

Isaac Nattan da Silva Palmeira, Galileu Santos de Jesus, Wanderson Roger Azevedo Dias,         

Edward David Moreno 

Departamento de Computação (DComp) – Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
Aracaju – SE – Brasil 

{isaacnattan2, galilasmb, wradias, edwdavid}@gmail.com 

Abstract. The size of the programs is increasing at a rapid pace. Often, the task of designing 

hardware that meets a lot of functionality needed in software became a challenging process 

and it needs more time for projecting. Then, the code compression is a way to reduce this 

problem. The HDPB method is presented in this paper as an efficient approach for code 

compression. Thus, this paper proposes an implementation (in a HDL) of the hardware 

decompressor for HDPB method. The decompressor used less than 1% of logic elements in 

the FPGA and the clock frequency was 324 MHz. 

Resumo. O tamanho dos programas é aumentado a um ritmo acelerado. Muitas vezes, a 

missão de projetar um hardware que atenda uma grande quantidade de funcionalidade 

necessárias em um programa tornasse uma tarefa desafiadora e demorada de se atingir. 

Então, a compressão de código é uma forma de reduzir este problema. O método HDPB é 

apresentado neste artigo como sendo uma abordagem eficiente para compressão de código. 

Assim, este artigo propõem uma implementação (em uma HDL) para o hardware 

descompressor do método HDPB. O descompressor usou menos de 1% dos elementos 

lógicos do FPGA e a frequência do clock foi 324 MHz. 

1. Introdução 

O tamanho do código nos programas aumenta significativamente na medida em que os sistemas 
computacionais tornam-se mais heterogêneos e complexos. Neste sentido, surgiu uma técnica de alto 
nível que procura comprimir o código em tempo de compilação e a respectiva descompressão, por sua 
vez, é feita em tempo de execução [Netto et. al. 2004].  

 A compressão de código ajuda utilizar melhor os recursos dos sistemas computacionais. A 
Figura 1 mostra uma visão geral da técnica de compressão de código. O código comprimido é 
colocado na memória principal e/ou na memória cache de instrução, aumentando assim o número de 
instruções, desta forma quando se armazena instruções comprimidas no sistema hierárquico de 
memória, possivelmente aumenta a taxa de acertos e consequentemente o desempenho do sistema 
[Dias et. al. 2011]. Deste modo, durante a execução do programa comprimido, o código comprimido é 
levado à descompressão e enviado para o nível de memória seguinte ou ao processador. 

 

 

 

 

Figura 1. Visão geral da técnica de compressão de código 

 Neste artigo usamos o método HDPB (Code Compression using Huffman and Dictionary – 

Based Pattern Blocks) [Dias 2013], que é um algoritmo de compressão de código que implementa três 
técnicas semelhantes usadas sequencialmente. Portanto, esse artigo propõe uma implementação para o 
hardware descompressor do método HDPB assim como sua análise. O restante do artigo está 
organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta de forma resumida o método HDPB, suas técnicas 
e o seu funcionamento, afim, de ambientar o estudo corrente; A Seção 3 apresenta o hardware 
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descompressor implementado para o método HDPB bem como suas estatísticas de funcionamento e a 
Seção 4 finaliza com as conclusões e ideias para trabalhos futuros. 

2. Descrição do Método HDPB 

O método HDPB (Code Compression using Huffman and Dictionary – Based Pattern Blocks) [Dias e 
Moreno 2012] é uma implementação em software (linguagem C) que tenta localizar as instruções que 
se repetem com maior frequência no código dos programas (tanto unitárias quanto padrões de blocos) 
para atribuir uma codeword de menor tamanho a essas instruções. O HDPB implemente três técnicas 
de compressão de código semelhantes e que são usadas sequencialmente, a saber: (i) compressão 
usando Huffman em instruções unitárias; (ii) compressão usando Huffman em padrões de blocos nas 
codewords geradas pela técnica anterior e por fim, (iii) compressão usando Huffman em padrões de 
blocos (formados por duas instruções) em instruções ainda não comprimidas. Todas essas técnicas 
criam dicionários de código (um para cada técnica de compressão) que nada mais é do que uma cópia 
das instruções originais que foram comprimidas. Os dicionários criados são salvos em uma nova seção 
no arquivo ELF (Executable and Linking Format) que contém o código comprimido e é carregado em 
memória no instante da execução do código comprimido. 

 De forma similar ao trabalho de Lekatsas et. at. (2000), as codewords geradas pelas técnicas 
do método HDPB, possuem comprimento fixo. Isso simplifica a lógica da descompressão em acessar o 
dicionário e reduz a latência do processo da descompressão, e também facilita a implementação em 
hardware do descompressor. A seguir serão apresentadas as três técnicas, que a partir de então são 
chamadas respectivamente de: Técnica-1, Técnica-2 e Técnica-3. 

2.1. Técnica-1 – Compressão de Huffman em Instruções Unitárias 

Como descrito em [Dias e Moreno 2012], a ideia básica dessa técnica é atribuir códigos com menos 
bits para instruções unitárias que se repetem com maior frequência nos códigos dos programas. 
Primeiramente o código original é lido linha a linha de forma que são geradas estatísticas acerca das 
instruções que mais se repetem, posteriormente essas informações são ordenadas e usadas em seguida 
para gerar o código pré-comprimido, então, é atribuído identificadores com largura de bits menores 
denominadas codewords para as instruções que mais se repetem no código do programa, desse modo o 
primeiro dicionário é criado juntamente com um código pré-comprimido. 

2.2. Técnica-2 – Compressão de Huffman em Padrões de Blocos nas Codewords 

A ideia por trás dessa técnica é semelhante ao processo realizado antes mencionado. Usa-se como 
entrada o código pré-comprimido que foi gerado pela técnica-1. A análise é feita sobre as instruções 
que foram comprimidas pela técnica-1 de modo a formar padrões de blocos que serão substituídos por 
novas codewords à medida que essas instruções aparecem no código pré-comprimido, assim, o 
dicionário 2 é originado e também um novo código pré-comprimido. 

2.3. Técnica-3 – Compressão de Huffman em Padrões de Blocos 

A técnica-3 consiste, mais uma vez, na geração de novas codewords, só que dessa vez sobre as 
instruções que ainda não foram comprimidas por nenhuma das técnicas supracitadas. Seguindo o 
mesmo princípio são gerados padrões de blocos e a compressão se dá sobre estes. Dessa forma o 
terceiro dicionário de instruções é gerado. 

 O objetivo desta técnica é localizar os padrões de blocos de instruções que mais se repetem no 
código do programa e que ainda não foram comprimidas pela técnica-1 e assim gerar uma nova 
instrução de tamanho reduzido (codeword). Seguindo o mesmo princípio são gerados padrões de 
blocos que são comprimidos. Dessa forma o terceiro e último nível do dicionário é gerado. Assim, ao 
término desse processo, o código final comprimido é obtido juntamente com os dicionários criados 
pelas técnicas do método HDPB. 

 Para todas as instruções do código é preciso identificar se houve ou não a compressão da 
mesma, assim, usa-se um identificador (Id) de tamanho fixo para esta identificação: 
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• 002: instruções não comprimidas no código; 
• 012: instruções comprimidas pela técnica-1; 
• 102: instruções comprimidas pela técnica-2; 
• 112: instruções comprimidas pela técnica-3. 

2.4. Funcionamento do Método HDPB 

Para exemplificar de forma didática o funcionamento do método HDPB, considere o seguinte conjunto 
de instruções do processador hipotético X (ver Tabela 1) que possui as instruções com tamanhos de 32 
bits. 

 É importante ressaltar que a maioria dos processadores atuais são baseados na arquitetura 
RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Stallings 2010]. Assim, o pequeno conjunto de instruções 
da arquitetura RISC aliado à regularidade do código gerado pelos compiladores faz com que os 
programas possuam certa quantidade de instruções e/ou padrões de instruções que se repetem com 
alguma frequência nos códigos [Dias 2013]. O que se espera de um algoritmo de compressão de 
código é que ele possa fazer uso das redundâncias das instruções nos programas para diminuir o 
tamanho do código e, por conseguinte, aumentar o desempenho do sistema computacional. 

Tabela 1. Conjunto de instruções hipotético 

Instrução Binário da Instrução 

A 000000000000000000000000000000002 

B 000000000000000000000000000000012 

C 000000000000000000000000000000102 

D 000000000000000000000000000000112 

E 000000000000000000000000000001002 

F 000000000000000000000000000001012 

G 000000000000000000000000000001102 

H 000000000000000000000000000001112 

I 000000000000000000000000000010002 

J 000000000000000000000000000010012 

K 000000000000000000000000000010102 

L 000000000000000000000000000010112 

M 000000000000000000000000000011002 

N 000000000000000000000000000011012 

O 000000000000000000000000000011102 

P 000000000000000000000000000011112 

 Suponha o código executável de um programa qualquer que tenha cerca de 10.000 instruções 
geradas a partir do conjunto de instruções apresentadas na Tabela 1, e que a quantidade de repetições 
para cada uma das instruções seja conforme apresentada na Tabela 2, que por sinal já se encontra 
ordenada de forma decrescente. 

Tabela 2. Frequência de repetições das instruções 

Instrução Quantidade de Repetição Porcentagem 

K 3.000 30% 

D 2.500 25% 

G 1.800 18% 

M 850 8,5% 

A 600 6% 

F 400 4% 

J 350 3,5% 

H 240 2,4% 

C 150 1,5% 

P 104 1,04% 

B 1 0,01% 

E 1 0,01% 

I 1 0,01% 

L 1 0,01% 

N 1 0,01% 

O 1 0,01% 

 Para este exemplo didático, o dicionário da técnica-1 só armazenará as quatro primeiras 
instruções, ou seja, K, D, G e M (conforme apresentadas na Tabela 2) atribuindo assim, a cada uma 
dessas instruções as codewords 002, 012, 102 e 112 respectivamente. Então, no código original do 
programa (não comprimido) quando submetido para a compressão, a técnica-1 substituirá os 32 bits de 
cada uma dessas instruções por uma nova instrução, ou seja, uma codewords com tamanho de 4 bits 
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(sendo 2 bits do índice do dicionário + 2 bits do identificador da técnica), obtendo assim uma grande 
redução no tamanho do código. Desta forma, a instrução não comprimida K 
(000000000000000000000000000010102) passará a ser 00012 após o processo de compressão, sendo: 
002 do índice do dicionário e 012 do Id da técnica de compressão. 

 A técnica-2 analisa apenas os padrões de blocos formados por duas codewords consecutivas e 
que foram geradas pela técnica-1, assim todo o processo de compressão nesta técnica é idêntico ao da 
técnica-1. Para exemplificar melhor a técnica-2, o segundo dicionário só armazena os padrões de 
blocos formados pelas codewords com as instruções KD e KG, por terem apresentado a maior 
quantidade de repetições no código pré-comprimido para esse exemplo didático, sendo que agora o 
padrão de bloco formado pelas codewords 002 e 012 (K e D) passará a ser 02; e o padrão de bloco 
formado pelas codewords 002 e 102 (K e G) assumirá o valor 12. 

 E por fim, a técnica-3 analisa no novo código pré-comprimido (gerado pela técnica-2) apenas 
as instruções que ainda não foram compridas (para esse exemplo didático são as instruções: A, F, J, H, 
C e P) e que apresentaram frequência de repetição >1 instrução. Então, todos os demais passos 
executados por essa técnica de compressão são idênticos aos das técnicas 1 e 2 descritos 
anteriormente. 

 O tamanho das codewords varia de acordo com a quantidade de instruções que compõem o 
dicionário, por exemplo, para um dicionário com 256 posições de entradas a codeword deverá ter 8 
bits para conseguir indexar corretamente todas as posições do dicionário (28) e assim por diante. Um 
exemplo real (para o processador ARM) da geração do código comprimido é especificado na Tabela 3 
e pode ser visto na Figura 2 um trecho de uma memória comprimida. Os identificadores são inseridos 
antes de cada instrução não comprimida e da codeword. 

Tabela 3. Frequência de repetições das instruções 

Endereço Instrução e Codeword Representação em Binário Id 

0x0212db7c sub r0,r11,#28 (28 >>> 0) 111000100100101100000000000111002 002 

0x0212db80 mov r2,r5 11001101112 012 

0x0212db84 cmp  r5,#0 (0 >>> 0) 11111111002 012 

0x0212db88 str r3,[r11,-#28] 
111000102 112 

0x0212db8c ldr r3,[r6,#0] 

0x0212db90 codeword#X 
10010102 102 

0x0212db94 codeword#Y 

0x0212db98 add r1,r1,r12 111000001000000100010000000011002 002 

0x0212db9c beq  0x0201188c 000010100000000000000000000110012 002 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Conteúdo da memória para um trecho do código comprimido pelo método HDPB 

 A partir de então é possível realizar uma análise do hardware descompressor proposto e 
implementado para o método HDPB bem como um exemplo do seu funcionamento. O processo de 
descompressão, por sua vez, toma a via contrária ao que foi proposto na compressão. 

3. Hardware Descompressor do Método HDPB 

À medida que as instruções são substituídas por codewords (que também contem os bits 
identificadores da técnica de compressão) o hardware descompressor primeiramente, analisa os dois 
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primeiros bits da instrução. Dessa forma o descompressor atua como um módulo capaz de entregar ao 
processador a instrução original solicitada. O algoritmo do descompressor foi implementado usando a 
linguagem VHDL e um pseudocódigo é apresentado na Figura 3.  
 

 

1.  HDPB Descompressor;  

2.  Inicio Algoritmo; 

2.1. Carrega o código comprimido na memória; 

2.2. Carrega os dicionários na memória interna do descompressor; 
 
 2.3. Enquanto não for o fim do código comprimido faça: 

2.3.1. Analisa os dois primeiros bits (Id) da instrução; 
   

  2.3.2. Caso o Id seja igual a “00”: 

- Retorne os próximos 32 bits e o armazene na saída; 

  2.3.3. Caso o Id seja igual a “01”: 

- Utilize os próximos "n" bits para indexar a posição de acesso no dicionário que contém a 
instrução descomprimida e retorne para a saída a instrução acessada no dicionário; 

  2.3.4. Caso o Id seja igual a “10”: 

- Utilize os próximos “n” bits para indexar a posição de acesso no segundo dicionário que 
contém as codewords comprimidas e retorne para a saída às instruções que formam o padrão 
de bloco comprimido; 

  2.3.5. Caso o Id seja igual a “11”: 

- Repita o processo anterior (2.3.4) para o terceiro dicionário; 

 2.4.  Retorne para o processador a instrução solicitada de forma descomprimida; 

 2.5.   Fim Enquanto; 
    
3. Fim do Algoritmo; 

 

Figura 3. Pseudocódigo do método HDPB 

 Para a simulação do hardware descompressor, foi inserido no código fonte do descompressor 
três regiões de memória interna afim de simular a funcionalidade de cada um dos dicionários de 
código usados pelo método HDPB. Então, as instruções contidas nos dicionários, assim como para o 
exemplo didático apresentado na Seção 2, também são aleatórias e tem propósito meramente 
ilustrativo. Dessa forma foi possível realizar uma simulação completa do processo de descompressão 
de um programa hipotético (código executável) comprimido pelo método HDPB. 

 Foi utilizado a ferramenta Quartus II versão 12.1 da Altera® e o dispositivo FPGA DE-II 
modelo EP2C35F672C6 para implementar e prototipar o hardware descompressor. Assim, nas 
simulações realizadas, constatamos que o descompressor consumiu apenas um clock (em torno de 3ns) 
no processamento, mostrando desta forma a sua eficiência. A Figura 4 apresenta um diagrama de 
ondas obtido na simulação do processo de descompressão do código do programa hipotético. 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de ondas no processo de descompressão 

 Analisando a Figura 4 podemos destacar cada um dos sinais constado na primeira parte da 
figura, sendo: 

• actual_word: representa a “instrução atual” onde se encontra a codeword que será 
descomprimida; 

• in_start: representa o início da instrução a ser descomprimida; 
• next_word: é a instrução imediatamente seguinte à instrução que contém a codeword  a ser 

descomprimida; 
• next_next_word: é a instrução seguinte à next_word; 
• saida: representa a instrução de saída do algoritmo descompressor, ou seja, a instrução 

após a sua descompressão. 

 O algoritmo de descompressão forma uma nova instrução composta pela concatenação da 
instrução atual mais duas instruções subsequentes, afim de possibilitar a recuperação de pedaços de 
informações contidas nas instruções posteriores. A concatenação das duas instruções adiante se dá por 
conta da análise do pior caso do algoritmo de descompressão, que é: quando o primeiro bit do 
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identificador (Id) da técnica de compressão utilizada está localizado no final da instrução corrente 
(actual_word) e o segundo bit do Id se encontra na primeira posição da instrução seguinte (next_word) 
e assim há necessidade de recuperar mais 32 bits, ou seja, uma instrução não comprimida. Então, não 
será possível recuperar os 32 bits a partir da nova palavra corrente (next_word), desta forma deve-se 
estar disponível a palavra mais adiante (next_next_word) para que em apenas um clock seja possível 
recuperar a instrução que já está descomprimida, é exatamente o que pode ser visto e analisando no 
primeiro trecho da Figura 5.  

 Observando a Figura 5, destacamos que os bits identificadores da técnica de compressão do 
método HDPB estão na cor verde, assim, os próximos 31 últimos bits em next_word e o primeiro bit 
(analisando de forma little-endian) da variável next_next_word são usados para concatenar e formar a 
instrução que não está comprimida e assim, exemplificar o pior caso para o algoritmo do 
descompressor. 

 

 

Figura 5. Exemplo da recuperação de uma instrução não comprimida 

 Todos os outros casos seguem o mesmo princípio com apenas a diferença de que na variável 
de saida será encontrada a instrução vinda do dicionário quando consultado o endereço 
correspondente a codeword obtida pelo algoritmo. 

4. Conclusões e Trabalhos Futuros 

O algoritmo do descompressor para o método HDPB proposto e implementado, consegue 
descomprimir instruções em apenas um clock e também possui uma memória interna para armazenar 
os dicionários. É importante ressaltar que as instruções contidas nos dicionários precisam ser 
carregadas nesta memória antes que o programa seja executado.  

 Portanto, destacamos que os resultados obtidos nas simulações do descompressor foram 
satisfatórios e as restrições impostas ao algoritmo foram alcançadas, tais como: processo de 
descompressão em poucos clocks e também baixo consumo de elementos lógicos do FPGA. Como 
sugestões para trabalhos futuros destacamos: (i) simulação para um conjunto de programas de 
benchmark e (ii) implementação (em linguagem C) e implantação do hardware descompressor na 
ferramenta de simulação arquitetural SimpleScalar. 
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Abstract — This article presents two algorithms arithmetic: addition and multiplication of 

floating-point single precision (32 bits). The implementation of these algorithms follow the 

IEEE 754-1985 standard. Initially, the project was implemented in software using Java where 

the JUnit framework was used to perform tests to empirically prove the correctness of each 

algorithm and finally, we also have implemented in VHDL and prototyping in FPGAs using 

the Quartus and U.P. Simulator from Altera. 

 

Resumo — Este artigo apresenta dois algoritmos aritméticos: a adição e a multiplicação 

entre números de ponto flutuante de precisão simples (32 bits). A implementação destes 

algoritmos segue o padrão IEEE 754-1985. Inicialmente, o projeto foi implementado em 

software na linguagem Java onde foi utilizado o framework JUnit para realização de testes 

unitários para comprovar empiricamente a corretude em cada algoritmo e finalmente, 

implementamos em VHDL aplicando em FPGAs usando o Quartus e U.P. Simulator da 

Altera. 

 

1. Introdução 

 

A aritmética de pontos flutuantes é uma tarefa bastante utilizada na computação, pois vivemos em um 

mundo onde os dados coletados, muitas vezes analógicos, estão na forma de números reais e que são 

muito úteis para processamento de atividades computacionais importantes. O ponto flutuante em binário, 

representa o conjunto de números reais, que engloba também números irracionais cujas frações decimais 

são infinitas. Por esse motivo, é de extrema importância que a representação de um ponto flutuante seja a 

mais correta e precisa.  

Um ponto flutuante pode ser representado em duas precisões: a precisão simples, que é representada 

em um número binário de 32 bits, e a precisão dupla caracterizada por um número binário de 64 bits. 

Números de ponto fixo são simples de ser manipulados, porém sofrem limitações de valores que eles 

representam. Segundo Frank Vahid (VAHID – 2008, Sistemas Digitais, pág 529), “para um número fixo 

de bits, o aumento da precisão de um número se dá à custa do intervalo de números inteiros que se pode 

usar.” Logo, aplicações mais exigentes, que necessitam de intervalos maiores, devem utilizar os pontos 

flutuantes. Fabricação de calculadoras científicas, ou até mesmo calculadoras embutidas em dispositivos 

são bons exemplos.  

Dentre os trabalhos relacionados estudados, um ponto importante a ser destacado é a abordagem 

utilizada nas referências [3] e [4], que permitiu uma visão, de forma simples, dos passos de adição de 

números de pontos flutuantes e o processo de normalização, que foi útil para a obtenção dos resultados 

obtidos nos testes. 
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Já o trabalho denominado Padrão IEEE 754 para Aritmética Binária de Ponto Flutuante feito por 

Gerardo Viana [5], foi um trabalho teórico bem completo, mostrando o passo a passo de cada operação 

aritmética, focando na abordagem matemática envolvida nas operações definidas no padrão IEE 754. 

O artigo está organizado em quatro seções, a seção dois explica a teoria relacionada ao trabalho, a 

seção três é dedicada aos resultados experimentais e a seção quatro contêm as conclusões e sugestões de 

trabalhos futuros. 

 

2. Representação de Pontos Flutuantes Simples 

 

Um ponto flutuante adequado deve ser representado em notação cientifica. Um número em notação 

científica contém, um sinal, uma parte inteira e uma parte fracionária, uma base representativa e um 

expoente. A combinação das partes inteira e fracionária é chamada de mantissa ou significando. Para um 

número ser normalizado, é necessário garantir que a mantissa seja maior que zero e menor que o número 

da base. Exemplificando, um ponto flutuante de número 35 x 10² na base decimal deve ser normalizado 

para o número 3,5 x 10³. 

Para os algoritmos de aritmética de ponto flutuante, é importante converter esse número para uma base 

binária. Na base binária, o número inteiro normalizado deve ser somente o 1, e a base numérica deve ser 

2. A representação do sinal é feita pelo bit mais significativo, indicando 1 para números negativos e 0 

para números positivos. O expoente fica armazenado logo em seguida, nos próximos oito bits. Por padrão 

de ajuste, é necessário acrescentar 127 ao expoente, com isso, um expoente válido está na faixa de 1 a 

254. Expoentes com valor 0 ou 255 não usados, pois se enquadram em casos especiais que serão listados 

a seguir. 

Se todos os bits do expoente são zeros: 

  Se todos os bits da mantissa são zeros, o número é zero.  

 Se todos os bits da mantissa são diferentes de zero, o número não está normalizado. 

Se o expoente for 255:  

  Se todos os bits da mantissa são zeros, o número é infinito. 

  Se todos os bits da mantissa são diferentes de zero, o número é considerado um NaN (Not a 

Number). 

Os vinte e dois bits restantes ficam à disposição da mantissa. Segundo VAHID (VAHID – 2008, 

Sistemas Digitais, pág. 530), “para economizar bits, podemos assumir que a parte inteira da mantissa é 

sempre um, e armazenar apenas a parte fracionária”. Portanto, os 32 bits podem ser identificados como 

mostrado na figura a seguir. 

 

31 30 29 ... 23 22 21 ... 1 0 

 

Sinal     Expoente  Mantissa 

Figura 1. Representação dos 32 bits do ponto flutuante de precisão simples 

 

2.1. Normalização de um número decimal 

 

Um número na forma decimal deve ser convertido para um número de ponto flutuante de 32 bits 

utilizando o padrão IEEE-754. 
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   Tomando como exemplo o número 6.75, o processo é feito da seguinte forma: 

1) Transformar o número para binário: Sabe-se que o 6 é equivalente a 110 e a parte fracionária é 

,11, portanto, 110,11. 

 

1 1 0 , 1 1 

                                                                              
Figura 2. Normalização 

 

2) Colocar o número em notação cientifica na base 2, multiplicando-o por   . Após isso, deslocar a 

vírgula até que a parte inteira fique normalizada, então 1:110,11 *    se tornará 1,1011 *   . 

3) Após isso o processo está concluído, restando apenas sequenciar os bits. O primeiro bit é o 0 

indicando um número positivo. Os dois bits do expoente são somados aos bits do número padrão 127, 

totalizando 129 em binário. E o restante são os bits da mantissa 1011...0. 

 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 ... 0 

 

                                Sinal         Expoente          Mantissa 

Figura 3. Representação ponto flutuante normalizado 

 

2.2. Adição 

No processo de adição de números reais, é possível supor que os valores a serem somados estão 

armazenados segundo a norma IEEE-754, ou seja, separados em (sinal, expoente e mantissa) e também 

normalizados. O processo de subtração é semelhante ao de soma, exceto que na subtração é necessário 

verificar também o sinal do resultado, e por isso esse processo não será mostrado aqui. 

O algoritmo de soma possui quatro passos que serão detalhados mais a seguir, são eles:  

1 – verificar se algum operando é zero (se sim, retornar o outro operando como resultado). 

2 – Alinhamento de expoentes 

3 – Soma das mantissas e normalização 

4 – Realizar arredondamentos 

O primeiro passo é trivial, pois para verificar se algum operando é 0, como mostrado no tópico 2, 

verificamos se os bits do expoente e mantissa de um dos operandos são todos zeros, caso isso seja 

verdade, o resultado será o outro operando.
0
 

Supondo agora que nenhum dos operandos é zero, e consideraremos os seguintes operandos: 

 
O próximo passo é verificarmos se os expoentes estão desalinhados, esse passo é necessário, pois é 

necessário que os dígitos estejam em posições equivalentes para que a soma seja feita corretamente, nesse 

caso, o 4 do operando Y deve ser alinhado com o 3 do operando X, para que a soma possa ser feita. 

Então, o algoritmo desloca os bits da mantissa do valor de menor expoente pra direita e incrementa o 

expoente em 1, repetindo esse processo de deslocamento até que os expoentes sejam iguais. Além disso, 

caso esse processo de deslocamento faça com que todos os bits da mantissa sejam zeros, o resultado da 

soma será o outro operando. No fim das contas, os operandos desse exemplo ficarão dessa forma:  
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 Depois do passo de alinhamento dos expoentes, partimos para o passo 3 que é a soma das mantissas. 

No caso da adição, a soma é feita normalmente sem a preocupação com o sinal (diferentemente da 

subtração). Nesse processo existe a possibilidade de ocorrer um overflow na mantissa por 1 dígito, pois no 

caso do algoritmo, como estamos tratando da soma entre 2 bits, caso os dois bits sejam 1 o resultado pode 

ser 10 e até 11, caso exista um carry-in de outra soma e isso fará com que o resultado não esteja 

normalizado. Mas lembramos também que o padrão IEEE-754, não armazena o bit da parte inteira no 

operando, logo devemos incluir esse 24º bit significativo, que será 1, na mantissa. Depois deve-se efetuar 

a soma entre todos os bits dos operandos, e logo após, verificar se o resultado possui mais de 24 bits, se 

sim, deslocamos os bits da mantissa 1 vez pra direita e incrementamos o expoente em 1, para que a parte 

inteira continue sendo apenas o valor 1 (normalização). Também pode haver um overflow no expoente 

devido ao incremento do deslocamento, se isso ocorrer um erro é reportado e o número não pode ser 

somado. 

 
O passo final do processo de adição entre X e Y, é o arredondamento, pois como a parte decimal do 

número é definida por arredondamentos, uma soma entre dois números também deve passar por esse 

passo. Nos casos em que os expoentes são iguais, o arredondamento não é necessário. Já o caso em que 

eles forem diferentes, o algoritmo captura os bits deslocados pelo número de menor expoente, sendo que 

se houver mais de 3 deslocamentos, os 2 bits mais significativos são guardados normalmente e o 3º bit é 

um acumulador onde são feitos sucessivos OU’s lógicos entre todos os outros bits menos significativos. 

Esses bits são chamados de guard bit, round bit e sticky bit, respectivamente, e eles são descartados no 

fim do processo. Se após a soma ser realizada, esses bits forem mais próximos do valor máximo 

representado pelos 3 bits (111), o resultado é arredondado pra cima somando 1 a mantissa. Analogamente, 

se os 3 bits forem mais próximos do número mínimo (000), o resultado é truncado e não é somado valor 

algum. Mas se os bits representarem exatamente o valor intermediário (100), segundo Stallings[2], a 

técnica é truncar sempre pois é a técnica mais simples, mas caso haja uma aplicação onde é necessário 

somar vários números que recaiam nesse caso, o acúmulo desses truncamentos pode causar uma 

polarização do resultado, e nesse caso, seria necessário um método de arredondamento não-polarizado, 

que não será detalhado nesse artigo. 

 
 

2.3. Multiplicação 
 

A multiplicação é bem mais simples que a adição. A representação e os passos da normalização são 

feitos de forma similar ao somador, diferenciando apenas porque é feita a multiplicação das mantissas e a 

soma dos expoentes. O processo é bem simples, primeiramente é feita a soma dos dois expoentes e a 

multiplicação das duas mantissas, separadamente, com o cuidado de saber onde está a vírgula após a 

multiplicação. Para isso é feita a adição dos bits das partes inteiras às mantissas, multiplicando-as. Como 

cada mantissa tem 23 bits, a vírgula estará na posição 46, como mostra a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado da Multiplicação 

1,01011100111110000000000 

1,00000111111110000011100 

                     ...                .                                   

Parte inteira , 46 1’s ou 0’s 
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Concluída a multiplicação, é necessário normalizar o resultado. Primeiramente, soma um aos 

expoentes dos operandos, para fazer a normalização deste valor. Isto é feito localizando-se o local da 

vírgula, na posição 46, com isso desloca-se 46 vezes para direita, encontrando a parte inteira, fazendo 

uma normalização para saber quantas vezes deve-se acrescentar um ao expoente, caso a valor após a 

vírgula seja 2 (10) ou 3 (11). Em VHDL houve uma otimização, bastou verificar se a posição 47 do valor 

era igual a 12, para saber a adição ao expoente. 
 

3. Resultado das implementações 
 

Ambas as implementações não utilizaram nenhum recurso pronto de ponto flutuante disponível nas 

linguagens (real ou float). O código para comparação está disponível em [6]. 
 

3.1. Implementação em JAVA 

Para testes, foi implementado em JAVA um somador e um multiplicador de números de ponto 

flutuante de precisão simples. Para demonstrar a corretude dos algoritmos, foram feitos testes unitários 

através do framework JUnit, na qual foi feito 1 milhão de operações de soma e de multiplicação de 

números aleatórios, no qual foi estimado um erro máximo de 0.0001 entre o valor esperado e o valor 

retornado pelo algoritmo, obedecendo o padrão IEEE. 
 

3.2. Implementação em VHDL 
 

A implementação feita em VHDL foi completamente baseada no código feito em JAVA sendo que 

algumas estruturas tiveram que ser adaptadas pela falta de algumas funções implementadas em VHDL e 

também algumas otimizações puderam ser feitas para que fosse possível obter um tempo mínimo de 

propagação no circuito. 

O código foi implementado no ambiente Quartus 13.1 da Altera, no qual foi usado o Altera Simulator 

para simulação do circuito. É necessário destacar que, devido à complexidade de adaptação do código 

JAVA para o código VHDL, alguns casos de valores usados na soma entre pontos flutuantes não foram 

implementados por completo e também no multiplicador houveram alguns problemas de implementação 

em relação ao arredondamento do resultado final. 

A seguir, os tempos de propagação do circuito do somador e do multiplicador: 

 

Tabela 1. Tempos de execução/propagação 

 

Abordagem 

Tempo de execução/propagação 

Somador Multiplicador 

JAVA 2ms 1ms 

VHDL 9ns 8ns 

 

Outro detalhe de desempenho é que foram necessários 8 (oito) clocks para que houvesse uma 

propagação correta da entrada até uma saída correta. É possível ver a seguir, o diagrama de tempo sobre 

um exemplo em VHDL utilizando o somador e multiplicador respectivamente.  

 

 

 

Figura 5. Diagrama de tempo Somador e multiplicador, respectivamente. 
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Na Tabela 2 aparece informação do espaço usado pelo somador e multiplicador em uma FPGA do tipo 

Cyclone II. Os circuitos são pequenos, ocupam menos de 1% dos recursos disponíveis pela FPGA, o que 

permite que mais elementos de hardware sejam projetados e embutidos no mesmo circuito. 

 

Tabela 2. Dados de uso da FPGA. 

 Somador Multiplicador 

Elementos Lógicos 954 393 

Total de pinos 97 98 

Total de Registradores 350 278 

 

4. Conclusão e trabalhos futuros 

O objetivo é mostrar a soma e multiplicação de pontos flutuantes através de sua representação descrita 

regulamentada pela norma IEEE-754, em linguagem de alto nível (Java) e em linguagem de descrição de 

hardware (VHDL). Presente hoje em todos os computadores como forma de realizar cálculos utilizando 

números reais. 

Ao contrário de números inteiros, percebe-se que a abordagem de pontos flutuantes é bem mais 

complexa em termos de armazenamento e também que suas operações não são 100% precisas, até pelo 

fato de que números reais são infinitos e o computador é uma máquina finita, e armazena bits finitos e por 

isso devem ser feitos diversos arredondamentos.  

A unidade aritmética de ponto flutuante na linguagem VHDL foi significativamente mais rápida que 

em numa linguagem de alto nível, pelo fato de que, trabalhar diretamente sobre o hardware sempre 

apresentará execuções mais rápidas que sobre o software, ratificando o uso de UPF (Unidade de Ponto 

Flutuantes) físicas no lugar de implementadas no software. 

Trabalho futuro, deve ser realizado a otimização do código da linguagem VHDL para conseguir uma 

redução no número de elementos lógicos e consequentemente obter menos clocks para realização das 

operações, assim como a implementação das operações de subtração e divisão. 
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Abstract. Loop Unroll is a technique of code optimization very common in
SIMD architectures like GPUs. However, the automatic code generation for
this technique is a considerable challenge that need a deep analysis and kno-
wledge of the target architecture. Plenty of factors limit de use of the loop unroll
technique like the number of instructions in the body of the loop and the number
of operations per clock cycle. In this paper, we check the impact of the mapping
and substitution policies of data in cache memory on the limitation in the use of
loop unroll technique on today’s GPUs.

Resumo. O desdobramento de laços é uma técnica de otimização de código
comum em arquiteturas SIMD, tais como as GPUs. No entanto, a geração au-
tomática de código usando essa técnica nas GPUs é um desafio considerável,
que envolve uma análise profunda do código PTX, bem como o conhecimento da
arquitetura alvo. Os fatores que limitam o uso da técnica vão desde o número
de instruções no corpo do laço, até o número de instruções por ciclo de clock
executadas na GPU. Neste trabalho, verificamos o impacto do mapeamento e
das polı́ticas de substituição de dados nas memórias caches como limitante no
uso do desdobramento de laços nas GPUs atuais.

1. Introdução
Técnicas de otimização de código visam melhorar o desempenho de programas, redu-
zindo o tempo de execução de trechos crı́ticos do código. Uma vez que uma técnica
de otimização de código se mostra experimentalmente promissora, um estudo de como
automatizá-las dentro de um compilador torna-se uma questão relevante de pesquisa.
Infelizmente, a maioria das descobertas de automatização de código em uma determi-
nada arquitetura de computador não são portáveis, ou seja, não podem ser implemen-
tadas em arquiteturas diferentes, mesmo quando as diferenças não parecem ser muito
significativas[Aho 2003].

O desdobramento de laços1 é uma técnica de otimização de código aplicada a
processadores de arquitetura convencional, de modo que otimizações automáticas já são
realizadas por parte de compiladores industriais [Murthy et al. 2010]. Tem como ob-
jetivo aproveitar o paralelismo de instruções inerente de programas, permitindo iden-
tificar mais operações independentes, ou seja, paralizáveis, dentro do corpo do laço.

1do inglês, loop unrolling.
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Para cada instrução independente executada, o contador do laço deve ser atualizado de
acordo. Porém, em unidades de processamento gráfico (GPUs) [Kirk and Wen-mei 2012,
Munshi et al. 2011], é necessário um estudo mais aprofundado sobre sua arquitetura es-
pecı́fica para determinar se a geração automática do código é vantajosa.

O drawback é justamente o impacto negativo no desempenho da aplicação quando
blocos de dados precisam ser substituı́dos dentro da cache, ou quando há um atraso na
avaliação de um cache hit.

O objetivo deste trabalho é mostrar que existe um impacto negativo produzido
pelas polı́ticas de mapeamento e substituição de dados na memória cache das GPUs ao se
aplicar o desdobramento de laços. Os resultados encontrados demonstram que o modelo
de mapeamento utilizado gera, de fato, uma queda no desempenho da aplicação. Por isso
acreditamos que polı́ticas mais eficientes podem gerar fatores de desdobramento de laço
melhores e, como consequência, um aumento no desempenho das aplicações que usam a
técnica.

Este trabalho está dividido nas seguintes seções. Na Seção 2, fazemos uma breve
fundamentação teórica sobre o objeto de estudo do artigo. Na Seção 3, descrevemos a
metodologia aplicada nos experimentos. Em seguida, na seção 4, descrevemos os resulta-
dos e fazemos a análise dos mesmos. Na seção 5 mencionamos os trabalhos relacionados
e por fim, na seção 6 concluimos o trabalho e apresentamos os trabalho futuros.

2. Fundamentação Teórica
Desdobramento de laços O desdobramento de laços, também conhecido pelo termo
em inglês loop unrolling, é uma técnica que tenta melhorar o desempenho de um pro-
grama diminuindo, ou eliminando, instruções de controle do laço, tais como incremento
de contadores ou aritmética de ponteiros, as quais demandam alguns ciclos de clock para
serem executadas. Em arquiteturas SIMD, como as GPUs, a diminuição dessas instruções
de controle tem um impacto relevante no desempenho das aplicações, visto que nessas
arquiteturas existem poucas unidades de controle para coordenar o escalonamento das
instruções. É de responsabilidade do desenvolvedor tratar o incremento da variável de
controle do laço de acordo com o número de operações dentro do corpo do laço, como
mostrado na Figura 1. Caso contrário, a aplicação devolverá resultados incorretos.

Figura 1. Exemplo de Unroll

Cache Hit e Cache Miss A Memória cache é o tipo de memória que fica mais próxima
do processador a fim de diminuir a perda de desempenho originada pela distância entre
o processador e a memória principal. Nesse contexto, a memória cache armazena da-
dos e/ou endereços utilizados com maior frequência pelo processador [W.Stallings 2009].
Dessa forma, sempre que o processador precisa buscar dados ou instruções na memória,
o primeiro local de busca é na memória cache. Sendo assim, um acerto de cache(cache
hit), ocorre quando o processador faz uma busca na cache e encontra a informação dese-
jada. A falha de cache (cache miss), ocorre quando as informações procuradas não são
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encontradas na cache e, nesse caso, o processador procura a informação nos nı́veis mais
baixos da hierarquia de memória [W.Stallings 2009].

Drawback O Drawback, como definido em [Djinevski et al. 2013], é uma penalidade
de tempo sofrida devido à substituição de dados dentro das caches quando ocorre um
cache miss, ou devido ao tempo de busca de um cache hit. Esse tempo de acesso ao cache
hit varia de acordo com o tamanho da cache associativa. A polı́tica de mapeamento e
substituição de dados em cache é feita pelo compilador.

3. Experimentos
Nesta seção, explicamos a metologia adotada na análise teórica e prática dos experimen-
tos. Nosso objetivo é mostrar que o fator de desdobramento do laço é prejudicado pela
polı́tica de mapeamento e substituição de dados na cache.

3.1. Metodologia

Para determinar que o problema ocorre na cache devido às polı́ticas de substituição e
mapeamento, primeiramente precisamos mostrar que a cache não é considerada um fator
limitante no desempenho da aplicação. Para isso, utilizamos a Fórmula 1 para determi-
nar o fator de ocupação máxima da GPU. Segundo Murthy [Murthy et al. 2010], o fator
de ocupância que limita o desempenho da aplicação é o menor dos valores descritos na
Tabela 1.

Omax = min(OR, OT , OShMem, OB, OW ) (1)

OR Ocupância de Registradores
OT Ocupância de Threads
OShMem Ocupância da Memória Compartilhada
OB Ocupância de Blocos
OW Ocupância de Warps

Tabela 1. Legenda dos Fatores de Ocupância

Murthy utiliza o fator de ocupação máxima para determinar a quantidade de laços com-
pletos e parciais que serão realizados durante a aplicação. Esses dados serão utilizados no
futuro para determinar o melhor fator de unroll para cada laço existente na aplicação.

3.2. Metodologia dos Testes

Os testes foram realizados utilizando uma GPU da fabricante NVidia, do modelo GTX
Titan, com a versão 3.5 da arquitetura. A versão do CUDA utilizada é a 6.0. Para de-
terminar as cargas de trabalho das caches, bem como a utilização e ocupação da GPU,
utilizamos o profiler do NVidia Parallel Nsight.

Os parâmetros utilizados para a configuração da cache são os definidos pelo com-
pilador, ou seja, 128B para o tamanho da linha de cache, e 8KB disponı́veis para cada
bloco de threads em execução. O tamanho da linha de cache reforça o tempo de acesso ao
cache hit, caso ele ocorra. A quantidade de cache por bloco não foi modificada pois im-
pede o isolamento do problema (segundo a fórmula utilizada na seção 3.1) que desejamos
tratar nesse trabalho. Vale salientar que o programador pode modificar, estaticamente, o
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tamanho da linha de cache, bem como a quantidade de cache total disponı́vel por cada
bloco de threads.

O problema utilizado nos experimentos foi uma multiplicação de matrizes. O
motivo é a simplicidade de gerar as quebras de laço e o grau de intensidade das operações.
Experimentamos instâncias de matrizes quadradas, de tamanho N = 256, 512 e 1024. O
objetivo é mostrar que o problema ocorre mesmo quando a quantidade de dados tratada
pode ser completamente aloca na cache, ou quando são necessárias poucas trocas de dados
entre as caches L1 e L2.

Os testes foram conduzidos da seguinte forma: Para cada instância, testamos os
fatores de unroll 1, 2, 4 e 8. Não foram testados fatores maiores pois, de acordo com o
fator de ocupação, a penalidade de tempo poderia ser causada por outros fatores além da
penalidade pela substituição dos dados em cache. Além disso, utilizamos toda a memória
compartilhada disponı́vel pela arquitetura, ou seja, 48KB. Para cada instância, registra-
mos o tempo de execução, através do profiler, o fator de ocupação máxima e o fator de
unroll utilizado.deveria ser 48KB. Nesse caso, uma quantidade substancial de recursos é
desperdiçada.

4. Resultados

Os gráficos da Figura 2 indicam os tempos para N = 256, 512 e 1024, respectivamente.
Por sua vez, os fatores de ocupância encontrados estão na Tabela 2.

Fator 1 2 4 8
OR 2,56 4,266 8,533 16
OT 2 4 8 16
OShMem 6 6 6 6
OB 1,714 4 6 6
OW 2 4 8 16

Tabela 2. Taxas de Ocupância para os fatores testados. O valor mı́nimo entre
eles é considerado como o fator de ocupância do dispositivo.

Figura 2. Fator x Tempo para as matrizes analisadas
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De acordo com Djinevski[Djinevski et al. 2013], o aumento no tempo de
execução observado nos fatores de unroll 1 e 2 para as instâncias N = 512 e N = 1024,
pode ser gerado pelo tempo de acesso ao cache hit.

Para os outros fatores testados, nossos experimentos indicam que o aumento na
quantidade de instruções, devido à maiores ı́ndices de desdobramento de laço, indicam
que o número de instruções que devem ser tratadas a cada iteração, não cabem dentro dos
blocos de cache, obrigando a substituição periódica dos dados em devido ao aumento de
falhas de cache (cache miss), o que diminui o desempenho da aplicação. Dessa forma,
a cache pode ser considerada um fator limitante do desempenho, mesmo que o fator de
ocupação a tenha descartado como tal.

Ainda segundo o profiler, a quantidade de cache disponı́vel para cada bloco de
threads é igual a 8KB , por padrão. Isso gera um desperdı́cio de recursos para problemas
que trabalham com baixa ocupação de threads e blocos no dispositivo, pois a memória
limitada força a aplicação a tratar conflitos de cache constantemente mesmo com memória
disponı́vel. Isso tem um impacto direto no desdobramento do laço devido ao fato de que
as threads que executam o laço precisam suspender sua execução, dentro do corpo do
laço, devido ao tempo de espera por novas instruções, penalizando assim o desempenho
da aplicação.

4.1. Análise dos Resultados

A análise dos resultados sugere realmente que o mapeamento e as polı́ticas de substituição
de dados na cache têm um impacto negativo no desempenho do desdobramento de laços.
Mesmo que o compilador CUDA permita que algumas configurações da memória se-
jam modificadas dentro da aplicação, como ajustar o tamanho da cache associativa e
a quantidade de cache por bloco, os conflitos de cache continuarão ocorrendo, mesmo
que haja espaço disponı́vel para utilização, devido ao mapeamento de dados nas caches.
[Ristov et al. 2013]

5. Trabalhos Relacionados

No contexto de estudos sobre desdobramento de laços, o trabalho de
Murthy[Murthy et al. 2010] visa entender o impacto dessa técnica nos programas
desenvolvidos para GPGPUs. É realizada uma análise aprofundada do código PTX e
são utilizadas ferramentas para a geração semiautomática de desdobramento em laços
existentes no código.

Outros estudos de análise de desempenho tratam especificamente da perda de de-
sempenho (drawbacks) sofridas pelo mapeamento e acesso de dados nas caches da GPU.
Esses problemas podem ser gerados tanto por cache miss, quanto penalidades pela busca
de dados em caches n-associativas. Os trabalhos de Ristov [Ristov and Gusev 2012,
Ristov et al. 2013] mostram que os drawbacks ocorridos nas caches n-associativas das
GPUs são as mesmas que ocorrem nas CPUs [Djinevski et al. 2013].

Nos estudos de Volkov[Volkov and Demmel 2008], o foco principal está no uso
do paralelismo de instruções e dados, além de priorizar o uso dos registradores através da
diminuição da ocupação do dispositivo, em relação ao número de threads geradas antes
da execução do kernel.
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6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Uma vez identificado que o problema no mapeamento e na substituição de dados na cache
diminui o desempenho da aplicação ao utilizar o desdobramento de laços, podemos me-
lhorar o software controlador (driver) desenvolvido por Murthy, adicionando o conflito de
cache como um fator a ser analisado na busca de um fator ótimo para o desdobramento.

Como trabalho futuro, temos por objetivo a geração de um software controlador
que realize uma análise dos recursos de memória compartilhada a fim de otimizar a sua
utilização.
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Abstract. Multicore processors are being embraced as solution to increase per-
formance instead of techniques that explore instruction throughput, such as su-
perescalar pipelines. Due to that, many research efforts in computer architec-
ture are focused on this subject. In this context, one of the problems is the L2
cache organization. This paper presents a study of how the L2 cache organiza-
tion influences the performance of multicore superescalar processors. The re-
sults showed that when the granularity of L2 cache sharing increases the perfor-
mance degrades, and when the L2 cache associativity increases the performance
is improved. For workloads with irregular memory accesses, the performance
gain was the largest observed, up to 18.36%.

Resumo. Processadores multicore vêm sendo adotados como solução para
o aumento do desempenho no lugar de técnicas que exploram a vazão de
instruções, como pipelines superescalares. Por isso, muitos esforços de pes-
quisa em arquitetura de computadores estão concentrados nesse assunto. Neste
contexto, um dos problemas é a organização de caches L2. Este artigo apresenta
um estudo da influência da organização de caches L2 no desempenho de pro-
cessadores multicore superescalares. Os resultados revelaram que o aumento
do compartilhamento da cache L2 degrada o desempenho, enquanto o aumento
da associatividade da cache L2 impacta positivamente no desempenho. Para
cargas de trabalho com acesso irregular à memória, o ganho de desempenho
foi o maior observado, em até 18.36%.

1. Introdução
O desempenho de um processador está relacionado ao número de instruções con-
cluı́das por ciclo, frequência de operação ou a vazão de instruções do processador
[Olukotun and Hammond 2005]. Estudos recentes apontam que o aumento da frequência
não é a chave para o ganho de desempenho, uma vez que os tempos de propagação dos
sinais internos ao processador devem ser atendidos. Devido a isso, abordagens que pro-
porcionam uma maior vazão de instruções vêm sendo estudadas, destacando-se os pro-
cessadores superescalares e os processadores multicore [Borkar 2007].

Em um processador superescalar, múltiplas unidades funcionais são replicadas em
seu projeto e o processamento de uma instrução é dividida em uma sequência de estágios.
Essa abordagem torna possı́vel que diferentes instruções sejam executadas simultanea-
mente e que técnicas avançadas, tais como a execução fora de ordem e especulativa,
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sejam adotadas. Dessa forma, o uso das unidades funcionais ao longo do caminho de
dados do processador é maximizado e a quantidade de ciclos gastos por instrução reduz
[Olukotun and Hammond 2005].

Processadores superescalares proporcionam um ganho de desempenho, pois ex-
ploram o paralelismo intrı́nseco existente entre as instruções. No entanto, ganhos ainda
maiores são possı́veis com os processadores multicore. Nessa abordagem, múltiplos ele-
mentos de processamento (núcleos) são agrupados e interconectados em um único pro-
cessador, de forma que o ganho de desempenho se dê pela exploração do paralelismo en-
tre diferentes threads [Olukotun and Hammond 2005]. Muitos esforços de pesquisa em
arquiteturas de computadores realizadas nos últimos anos estão concentradas em proces-
sadores multicore [Borkar 2007]. Um dos problemas relacionados a esse tema e que vem
sendo estudado é a organização de memórias cache L2 [Marino 2006] [Alves et al. 2007]
[Alves et al. 2011].

Nesse contexto, diferentes organizações exercem influência direta no desempe-
nho do processador para uma determinada aplicação. Como exemplo, considere uma
aplicação multithreading que realiza acesso intenso e regular à memória. Um aumento de
desempenho pode ser obtido compartilhando-se a mesma memória cache L2 entre dife-
rentes núcleos. Isso pode ser explicado pela redução do tempo de acerto ao explorar-se a
localidade espacial de dados. No entanto, se muitos núcleos compartilharem uma mesma
memória cache L2, o conjunto de trabalho pode não caber na cache, implicando em um
aumento da taxa de falhas e, consequentemente, uma degradação no desempenho. Esse
impasse pode ser agravado para aplicações multithreading com acesso intenso e irregu-
lar à memória. Nessa situação, uma alternativa seria a de também explorar diferentes
polı́ticas de mapeamento, uma vez que uma maior associatividade favorece o aumento da
dispersão dos dados encontrados na cache.

Seguindo essa linha, o objetivo do presente trabalho está na investigação da in-
fluência de organização de caches L2 no desempenho de processadores multicore su-
perescalares. Para tanto, são avaliadas diferentes configurações de compartilhamento e
polı́ticas de mapeamento sob a execução de cargas de trabalho de acesso regular e irregu-
lar à memória, com conjunto de dados contı́guos e não contı́guos. A principal contribuição
deste trabalho está na ampliação dos estudos iniciados por outros autores [Marino 2006]
[Alves et al. 2007] [Alves et al. 2011].

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são apre-
sentados os trabalhos relacionados; na Seção 3 é exposta a metodologia; na Seção 4 são
apresentados os resultados obtidos; e na Seção 5 são discutidas as conclusões do trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
No estudo de [Marino 2006] é feita uma avaliação de como o compartilhamento da ca-
che L2 impacta no desempenho de um processador multicore. A arquitetura base pro-
posta consistia em um chip multiprocessor com 32 núcleos escalares Ultra Sparc III,
cada um dotado de uma cache L1 privada para dados e outra para instruções. Quanto às
configurações de compartilhamento, foram adotadas as de 1, 2, e 4 processadores por ca-
che L2. Cinco cargas de trabalho do conjunto de benchmarks SPLASH-2 foram trabalho
selecionadas para o estudo. Ao final, os autores concluı́ram que compartilhamento da ca-
che L2 promove um aumento no desempenho do processador. Comparado à configuração
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onde a cache L2 é privada, observou-se ganhos de 8, 7% (FMM) e 40, 3% (Raytrace).

No trabalho de [Alves et al. 2007] é realizado um estudo sobre o compartilha-
mento de caches L2 e sua influência no desempenho de processadores multicore. Para
tanto, os autores analisaram a execução da aplicação Ocean (SPLASH-2), com conjuntos
de dados contı́guos e não contı́guos, em uma arquitetura simulada semelhante à proposta
em [Marino 2006], porém com agrupamentos de processadores por cache L2 variando
de 1 até 32 processadores por grupo. Para cargas de trabalho com conjuntos de dados
contı́guos foi observada uma melhora no desempenho conforme aumentou-se os agrupa-
mentos de núcleos, sendo constatado um ganho máximo de 0, 93%. Já para cargas de
trabalho com conjuntos de dados não contı́guos, constatou-se que o compartilhamento da
memória cache L2 não favorece um ganho de desempenho.

Ainda na mesma linha, os autores propuseram um trabalho complementar
[Alves et al. 2011] no qual foi feita uma avaliação de diferentes organizações de compar-
tilhamento de cache L2, mas dessa vez considerando contenções e latências de acesso a
memória bem como tamanho de linha e da cache. Os autores estudaram nove aplicações
do conjunto de benchmarks paralelos NAS-NPB e concluı́ram que o compartilhamento
de cache impõe diversas restrições na latência de acesso, potência e área de ocupação no
chip para aumentar o número de portas na arquitetura, e que poucas portas implicam em
um gargalo de acesso à cache. Além disso, o compartilhamento de caches entre 2 e 4
processadores apresentou degradação de desempenho, devido a contenção e latência.

O presente trabalho se diferencia dos trabalhos relacionados apresentados anteri-
ormente em três aspectos: (I) ele avalia a influência do compartilhamento e associativi-
dade da cache L2 no desempenho de um processador multicore; (II) o estudo é realizado
em um processador multicore com núcleos superescalares; e (III) considera o estudo de
quatro cargas de trabalho, com conjunto de dados contı́guos e não contı́guos.

3. Metodologia
Assim como nos trabalhos relacionados [Marino 2006] [Alves et al. 2007]
[Alves et al. 2011], adotou-se neste trabalho o método de simulação para a realização
do estudo proposto. Nessa seção são apresentados a arquitetura de estudo proposta, o
ambiente de simulação utilizado e as cargas de trabalho selecionadas.

3.1. Arquitetura Proposta
O estudo da influência da organização de caches L2 no desempenho de processadores
multicore foi realizado na arquitetura ilustrada na Figura 1.

Basicamente, essa arquitetura consiste de 8 núcleos MIPS superescalares, cada
um dotado de caches L1 privadas de dados e instruções, agrupadas sob diferentes
organizações de forma a compartilhar as memórias cache L2. As diferentes configurações
de organização propostas variam entre 1 e 8 núcleos por cache L2 e são resumidas na ta-
bela 1. Já as especificações da arquitetura proposta são detalhadas a seguir:

• Núcleos: possuem duas vias de execução, suportam o despacho e conclusão de
instruções fora de ordem; e são dotados de hardware para predição de desvios.
• Cache L1: possui um tamanho total de 32 kB, linhas de 32 bytes, associativi-

dade de 4-way e latência de acesso de 3 ciclos; e adota o protocolo LRU para
substituição de blocos.
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Núcleo 0

L2
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RAM
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Núcleo 7
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Figura 1. Arquitetura proposta.

Tabela 1. Configurações de cache.

Nome
Número de
Conjuntos

Núcleos por
Conjunto

L2S8C1 8 1
L2S4C2 4 2
L2S2C4 2 4
L = Level, S = Set, C = Core

• Cache L2: possui um tamanho total de 1 MB, linhas de 32 bytes e latência de
acesso de 10 ciclos; e adota o protocolo LRU para substituição de blocos e o
protocolo MESI para coerência de dados. Quanto à associatividade, para cada
uma das organizações de compartilhamento de cache propostas, foram analisadas
associatividades de 4-way, 8-way e 16-way.
• Memória Principal: tamanho total de 64 MB e latência de acesso de 200 ciclos.

3.2. Ambiente de Simulação e Cargas de Trabalho
O ambiente utilizado para a simulação da arquitetura proposta na Subseção 3.1 foi o
SESC, um simulador de sistema completo determinı́stico capaz de simular arquiteturas
MIPS single-core, multi-core e many-core em nı́vel de instrução. O SESC foi escolhido
como ambiente de simulação por (I) suportar a execução das cargas de trabalho selecio-
nadas para análise; (II) permitir a parametrização ultra-fina da arquitetura conforme deta-
lhado anteriormente; e (III) por ser capaz de gerar as estatı́sticas de simulação relevantes
para este trabalho (i.e. cache hits, cache misses e ciclos de execução).

As cargas de trabalho selecionadas para o estudo foram as aplicações Ocean e LU,
ambas do conjunto de benchmarks SPLASH-2 [Woo et al. 1995]. A aplicação Ocean es-
tuda movimentos de grande escala em um oceano e caracteriza-se pelo acesso intenso
e irregular à memória. Já a aplicação LU realiza a fatoração em blocos de um matriz
densa no produto de uma matriz triangular inferior com uma matriz triangular superior,
caracterizando-se pelo acesso intenso e regular à memória [Woo et al. 1995]. É impor-
tante ressaltar que ambas as aplicações possuem duas diferentes implementações, sendo
ambas utilizadas no trabalho: uma com o conjunto de dados contı́guos, e outra com o con-
junto de dados não contı́guos. Portanto, o comportamento de quatro cargas de trabalho
foram estudadas: Ocean Contiguous (Ocean-Con), Ocean Non-Contiguous (Ocean-Non),
LU Contiguous (LU-Con) e LU Non-Contiguous (LU-Non).

4. Resultados
As cargas de trabalho selecionadas foram compiladas com o compilador GCC 4.0 e exe-
cutadas sob entradas de tamanho da Classe-A na arquitetura proposta. Os resultados obti-
dos são apresentados na Figura 2 e discutidos a seguir. É importante observar que, nessa
discussão, conclusões relativas à degradação ou aumento de desempenho foram tiradas a
partir da análise de ciclos gastos nas simulações.

A Figura 2 (a) e a Figura 2 (b) apresentam o gráfico arquitetura vs. ciclos e taxa
de acertos na cache L2 para a carga Ocean-Con, respectivamente. Observa-se que o com-
partilhamento da cache L2 degradou o desempenho em 41.81% (cache 4-way), 42.03%
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Figura 2. Resultados das simulações.

(cache 8-way) e 41.16% (cache 16-way); e que o aumento da associatividade proporcio-
nou um ganho de desempenho de 6.03% (L2S8C1), 7.28% (L2S4C2) e 6.46% (L2S2C4).

A Figura 2 (c) e a Figura 2 (d) apresentam o gráfico arquitetura vs. ciclos e taxa
de acertos na cache L2 para a carga Ocean-Non, respectivamente. Os resultados revelam
que o compartilhamento de cache L2 degradou o desempenho em 21.42% (cache 4-way),
24.53% (cache 8-way) e 25.83% (cache 16-way); e que o aumento da associatividade
proporcionou um ganho de desempenho de 18.36% (L2S8C1), 17.23% (L2S4C2) 15.39%
(L2S2C4).

A Figura 2 (e) a Figura 2 (f) apresentam o gráfico arquitetura vs. ciclos e taxa de
acertos no cache L2 para a carga LU-Con, respectivamente. Os resultados mostraram um
comportamento semelhante à carga Ocean Contiguous. O compartilhamento da cache L2
degradou o desempenho em 3.62% (cache 4-way), 3.59% (cache 8-way) e 3.95% (cache
16-way); e que o aumento da associatividade proporcionou um ganho de desempenho de
1.36% (L2S8C1), 1.41% (L2S4C2) e 1.04% (L2S2C4).

Por fim, a Figura 2 (g) e a Figura 2 (h) apresentam o gráfico arquitetura vs. ciclos
e taxa de acertos no cache L2 para a carga LU-Non, respectivamente. Observa-se que o
compartilhamento de cache L2 degradou o desempenho em 1.58% (cache 4-way), 0.11%
(cache 8-way) e 7.59% (cache 16-way); e que o aumento da associatividade incentivou
um ganho de desempenho de 7.58% (L2S8C1), 2.65% (L2S4C2) e 2.11% (L2S2C4).
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Analisando os resultados é possı́vel identificar dois comportamentos comuns às
cargas de trabalho consideradas: (I) o aumento do compartilhamento da cache L2 degra-
dou o desempenho e (II) o aumento da associatividade da cache L2 promoveu um ganho
de desempenho. Relacionado a isso, observa-se que as maiores degradações e ganhos de
desempenho foram obtidos nas cargas Ocean-Con e Ocean-Non , respectivamente. Essa
caracterı́stica pode ser explicada pela própria natureza da aplicação; acesso intenso e irre-
gular à memória. Considerando a arquitetura proposta, a superescalaridade pode agravar
o acesso irregular à memória (ex. : execução de instruções fora de ordem) e o compartilha-
mento da cache L2 dificulta que o conjunto de trabalho dos núcleos de um mesmo grupo
coexistam na memória cache. No entanto, o aumento da associatividade aumenta a pro-
babilidade de que dados mais distantes convivam simultaneamente na cache L2, fato que,
não só atenua a degradação no desempenho provocada pelo acesso irregular à memória,
como também proporciona ganho no desempenho.

5. Conclusões
Este artigo apresenta um estudo da influência da organização de caches L2 no desempe-
nho de processadores multicore superescalares. Para tanto, uma arquitetura com diferen-
tes configurações de compartilhamento e organização da cache L2 foi proposta, simulada
e estudada através da análise de resultados de execução de cargas de trabalho.

Foram consideradas cargas de trabalho de acesso regular e irregular à memória,
com conjunto de dados contı́guos e não contı́guos. Os resultados revelaram que o aumento
do compartilhamento da cache L2 impacta negativamente no desempenho, enquanto o
aumento da associatividade da cache L2 impacta positivamente no desempenho. Para
cargas de trabalho com acesso irregular à memória, o ganho de desempenho foi o maior
observado, em até 18.36%. Como trabalhos futuros, sugere-se a execução de mais cargas
de trabalho na arquitetura proposta e o estudo em arquiteturas com suporte à simultaneous
multithreading.
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Abstract.  Simulation steps have been included early in digital circuits design. 

The greater the amount of information provided to the simulator, the faster the 

analysis. acSynth [Guedes et al 2013] is a tool that generates per instruction 

consumption tables for MIPS-I and SPARCv8 models in FPGA platforms. The 

present work adds ASIC support to acSynth, besides increasing the number of 

tables for FPGAs. Furthermore, we elaborated a model of linear dependence 

between dynamic power and operation frequency, expanding the scope of the 

existing database. 

Resumo. Etapas de simulação têm sido incluídas cada vez mais cedo no ciclo 

de projeto de circuitos digitais. Quanto maior a quantidade de informação 

fornecida ao simulador, mais rápida será a análise. acSynth [Guedes et al 

2013] é uma ferramenta que gera tabelas de consumo por instrução para 

modelos MIPS-I e SPARCv8 em plataformas FPGA. O presente trabalho 

adiciona suporte a ASICs a acSynth, além de aumentar o número de tabelas 

para FPGAs. Além disso, elaborou-se um modelo de dependência linear entre 

potência dinâmica e frequência de operação, expandindo a abrangência do 

banco de dados existente.  

1. Introdução 

Etapas de simulação têm sido incluídas cada vez mais cedo no ciclo de projeto de 

circuitos digitais. Linguagens de descrição de arquitetura (ADLs) facilitam o uso de 

simuladores e, portanto, têm sido utilizadas para projetar novos modelos. Com elas, o 

projetista pode fazer uso da infra-estrutura já existente de um simulador de sistemas 

completo, sendo necessário somente gerar um simulador para o componente modelado e 

integrá-lo ao ambiente de testes.  

 Dentre as métricas para avaliação de circuitos digitais, o consumo de energia 

tem se destacado devido ao aumento da complexidade e à demanda por portabilidade 

dos dispositivos. No caso de processadores, modelos baseados no consumo por 

instrução executada [Tiwari 1996] estão entre os mais utilizados para análise. acSynth 

[Guedes et al 2013] é uma ferramenta para análise energética de processadores das 

arquiteturas MIPS-I e SPARCv8 sintetizados em plataformas FPGA, baseada neste 

método e na descrição de modelos pela ADL ArchC. 

 O presente trabalho propõe incluir o suporte a ASIC na ferramenta acSynth, 

expandir o número de tabelas de consumo por instrução e elaborar um modelo de 

dependência entre potência dinâmica e frequência de operação que forneça coeficientes 

de ajuste para as estimativas armazenadas para um par processador-plataforma. Com 

isso, evita-se que seja necessário efetuar novas simulações para obter o consumo 

energético a uma frequência diferente para um par já simulado.   
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2. AcSynth 

O fluxo de desenvolvimento de acSynth pode ser decomposto em etapas de 

caracterização e simulação, como visto na figura 1.  

Figura 1. Visão geral do fluxo de 
desenvolvimento de acSynth. 

Figura 2. Visão detalhada da 
etapa de caracterização. 

 A etapa de caracterização é detalhada na figura 2. Para cada instrução da 

arquitetura, acPowerGen gera um programa de caracterização em assembly contendo 

repetições desta com valores de imediatos e registradores gerados aleatoriamente. Um 

testbench submete este programa a uma simulação temporal, que resulta em um arquivo 

de atividade de chaveamento dos sinais. Essa arquivo é usado por um analisador de 

potência para gerar um relatório de consumo de energia. acSynth é responsável por 

iterar o testbench para todos os programas de caracterização gerados por acPowerGen e 

organizar os dados dos relatórios obtidos ao final da etapa de caracterização em um 

banco de dados único, no formato CSV.  

 Dando início à etapa de simulação, este banco de dados é incluído, juntamente 

com a biblioteca PowerSC, em um simulador gerado pela ferramenta acSim com o 

parâmetro acPower habilitado, permitindo obter o perfil energético dos benchmarks 

executados no processador sob avaliação. As tabelas também podem ser usadas para 

análise energética de plataformas multicore. MPSoCBench [Duenha et al 2014] é um 

benchmark composto por um conjunto escalável de MPSoCs que inclui como uma de 

suas características a estimativa do consumo de energia para processadores MIPS e 

SPARC, fazendo uso das tabelas geradas por acSynth. 

3. Metodologia 

A tabela 1 resume os 11 ambientes de simulação configurados. Plasma e Leon3 foram 

escolhidos como representantes das arquiteturas MIPS e SPARC. Para os testes em 

FPGA, foram usados modelos dos 2 principais fabricantes: Xilinx e Altera. Optou-se 

por um conjunto de plataformas que permitisse comparar a eficiência energética entre 

famílias e gerações pois, embora fora do escopo do presente trabalho, esse panorama 

auxiliaria na identificação de casos em que seria necessário aplicar ajustes ou restrições 

de domínio às estimativas, conforme será exemplificado na seção 4 deste artigo. As 3 

simulações realizadas por Guedes et al (2013), indicadas com uma cerquilha na tabela, 

foram refeitas para validar o ambiente configurado. 

 Para a análise de frequência, relatórios de temporização foram usados para 

estimar a máxima frequência de operação para o par em consideração. Este valor foi 
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então definido como alvo da síntese, sendo a netlist obtida utilizada para simulações a 

frequências mais baixas, indicadas na última coluna da tabela 1. 

Tabela 1. Pares processador-plataforma para os quais foram feitas simulações. 

# 
simulações realizadas por Guedes et al (2013), refeitas a fim de validação. 

 Xilinx e Altera possuem ferramentas próprias para síntese e análise de potência 

que já incluem bibliotecas de componentes para seus dispositivos. Altera (Quartus e 

PowerPlay) e Xilinx (ISE e XPower) foram usados neste projeto. Para o fluxo com 

ASICs, optou-se pela ferramenta Cadence RTL Compiler, juntamente com um kit de 

desenvolvimento open-source de 45nm, o FreePDK [Stine et al 2007], contendo 

bibliotecas para standard-cells e pads. Em relação a simulação, foram utilizados Mentor 

Modelsim e Cadence NCSim.  

 acSynth busca automatizar o processo de simulação da eficiência energética de 

processadores. Sendo assim, na maioria dos casos, os dados gerados são concatenados 

em processos internos gerenciados pela própria ferramenta, no entanto algumas tarefas 

ainda dependem de intervenção manual para aliar o acSynth a ferramentas externas. 

Para execução do fluxo completo é necessário fornecer dois arquivos: 

 Script TCL: deve descrever os passos para a obtenção de uma netlist passível 

de simulação a partir da descrição HDL do processador e da frequência alvo 

para a síntese. No caso das FPGAs, também é necessário especificar a família, 

pacote e speed grade da plataforma. Para ASICs, deve-se especificar a biblioteca 

de standard cells desejada. 

 Testbench: responsável pela execução do bloco de instruções de inicialização, 

armazenamento do programa de caracterização em uma ROM ou RAM interna e 

controle de laço deste programa. O clock deve ser configurado para a frequência 

desejada e os sinais do processador exportados para um arquivo a cada transição.  

 Como o consumo de memórias e cache não fazem parte do escopo deste projeto, 

o processador do Plasma foi incluído diretamente no testbench, recebendo sinais de uma 

memória implementada em software. O fluxo do programa armazenado nesta memória 

foi mantido sequencial, independentemente do endereço indicado pelo processador, 

impedindo o acesso a regiões ilegais, mesmo com os parâmetros aleatórios. Já para o 

Leon3, a dependência entre o processador e os demais módulos da plataforma AMBA 

tornou necessário o uso de um nível superior de hierarquia e, consequentemente, a 

P
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Leon3 (Sparcv8) 

 FPGA 

Manufacturer Family Model Package Speed Technology Simulation Frequency  (MHz) 

Xilinx 

Spartan3
 

XC3S1000 FT256 4 90nm 40
#
 / 50 / 150 / 300 / 320 / 350 / 450 /500 /550 

Spartan6 XC6SLX75T FGG484 2 45nm 40 

Virtex5 XC5VLX50T FF1136 3 65nm 40 

 ASIC 

StdCell Technology Simulation Frequency  (MHz) 

FreePDK 45nm (RVT – TT - 1.1V) 10 / 50 / 100 / 125 / 150 / 160 

Plasma (MIPS-I) 

 FPGA 

Manufacturer Family Model Package Speed Technology Simulation Frequency  (MHz) 

Xilinx 

Spartan3E
 

XC3S1200E FT256 5 90nm 100
#
 

Spartan6 XC6SLX75T FGG484 2 45nm 20 /40 /100 /160 

Virtex4 XC4VLX15 FF668 12 90nm 100 

Virtex5 XC5VLX50T FF1136 3 65nm 20 /40 /100 /160 

Altera 
CycloneV 5CGXFC7C7 F23 8 28nm 25

#
 / 50 / 80/ 100 /125 /160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600  

StratixIII EP3SL150 F1152 2 60nm 100 

 ASIC 

StdCell Technology Simulation Frequency  (MHz) 

FreePDK 45nm (RVT – TT - 1.1V) 50 / 125 / 250 / 312.5 / 400 / 455 
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adoção de um método de triagem dos dados referentes ao processador. Como a memória 

é implementada fisicamente, como sub-módulo do componente top-level, não há como 

intervir no fluxo do programa armazenado, tornando necessário modificar os operandos 

manualmente, de forma a garantir endereços válidos. Em ambos os casos, instruções 

com comportamento parecido foram agrupadas, sendo apenas uma simulada, com seu 

valor replicado manualmente nas lacunas correspondentes da tabela CSV.  

 Primeiramente, avaliou-se a influência de variáveis de processo nos resultados: 

parâmetros de síntese, random seed para posicionamento de componentes, operandos e 

número de iterações dos programas de caracterização e frequência de operação do 

circuito foram analisados. Para isso, foram definidos três conjuntos distintos de 

parâmetros de síntese, sendo realizadas duas sínteses para um.  

 Usando um dos conjuntos variou-se, a um passo de 5, o número de iterações 

definido no testbench, buscando-se um valor que minimizasse a influência do código de 

inicialização sobre as estimativas. Iniciou-se com 10 iterações e o tamanho do VCD foi 

utilizado como critério de parada, já que a ferramenta Xpower possui limitação de 2GB. 

Tendo fixado o script TCL e o testbench, os resultados de três conjuntos de programas 

de caracterização foram comparados.   

 Uma vez que nosso propósito era mostrar que o fluxo de acSynth poderia ser 

estendido para alvos ASIC, a frequência foi a única variável de processo analisada neste 

caso. Os valores padrão do RTL Compiler foram mantidos para os atributos de síntese. 

4. Resultados 

Para réplicas do Plasma em Spartan3E, 91.5% das instruções apresentaram desvio 

inferior a 20%, com apenas slt, sltu e sra acima de 30%. Para CycloneV, o desvio é 

inferior a 10% para 68% das instruções, sendo inferior a 20% para 40.6% das demais. 

Jal apresenta o maior desvio (28.21%), seguida pelos branches. Para Leon3, 89% das 

instruções tem desvio inferior a 10%. O maior desvio ocorre para mulscc_reg (29.3%). 

 A mudança de parâmetros de síntese causou uma variação de até 6% no 

consumo. Já  sínteses distintas com os mesmos parâmetros geraram resultados idênticos. 

Em relação ao número de iterações, o critério de parada foi atingido em 35. Para 

xor_reg este valor não foi suficiente para convergência mas as estimativas para 

wry_reg, por exemplo, convergiram com 15 iterações. Para programas de caracterização 

distintos, a instrução mulscc_reg apresentou o maior desvio, 16,7%, o que seria 

esperado já que instruções de multiplicação dependem dos valores dos operandos. 

Assim conclui-se que, apesar dos parâmetros aleatórios, a etapa de otimização das 

ferramentas de roteamento converge para resultados semelhantes, já decisões 

paramétricas do projetista podem impactar significativamente a eficiência do sistema. 

 Conforme esperado, as estimativas do Plasma em plataformas Spartan e Virtex 

foram menores para gerações mais recentes. Entre famílias, a hipótese de que Spartan 

teria consumo inferior a Virtex foi confirmada para as plataformas de 90nm. No 

entanto, entre Virtex 5 e Spatan 6, algumas instruções apresentaram valores menores 

para a primeira. Considerando que a família Spartan prevê frequências de operação mais 

baixas, traçou-se curvas Potência vs Freqüência para avaliar se esse comportamento se 

mantinha a freqüências mais baixas. Como resultado, instruções que já tinham valores 

inferiores para Spartan mantiveram este comportamento. A maioria das instruções que a 
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100 MHz apresentou menor consumo para Virtex inverteu essa métrica a 40MHz. 

Acessos de 32 bits à memória  apenas reverteram a situação em torno de 15 MHz. 

 A partir da observação de que testes do Leon3 com a plataforma Spartan6 

geravam valores muito superiores àqueles para Spartan3, procurou-se investigar as 

causas dessa discrepância, uma vez que as estimativas para o Plasma já haviam 

confirmado a hipótese de que gerações mais recentes de uma mesma família consomem 

menos potência dinâmica. Por fim, constatou-se tanto uma subestimativa para Spartan3, 

como uma sobre-estimativa para Spartan6, resultado de um comportamento inesperado 

da ferramenta EDA durante a gravação de sinais de um componente interno no arquivo 

VCD. No caso de Spartan3, a informação a respeito do circuito de clock  do sistema foi 

perdida, enquanto que para Spartan6, mesmo com a restrição, as estatísticas de toda a 

rede de clock eram gravadas no arquivo VCD.  

 A abordagem adotada para resolver essa questão foi  alterar o componente 

gerador de clock, duplicando o sinal de saída do DCM e destinado um desses sinais ao 

núcleo de processamento e outro aos demais periféricos. Com isso, o relatório gerado 

pelo analisador de potência incluiria uma estimativa de consumo para a rede de clock 

interna da CPU. Em posse deste valor, a energia total do processador é calculada como 

a soma de seus sinais, lógica e clock internos com uma fração da energia consumida 

pelo DCM, já que este é um recurso compartilhado entre o processador e os demais 

módulos. No caso de Spartan6, basta uma simulação com o novo gerador de clock e 

tem-se todas as informações necessárias em um mesmo relatório. Já para Spartan3, foi 

preciso configurar a simulação para registrar todos os sinais do componente top-level, 

obter o valor do clock do processador e somá-lo aos dados obtidos por uma simulação 

com gravação de sinais restrita à CPU. Virtex5 apresentou comportamento semelhante a 

Spartan3. Em ambas o valor do clock mostrou-se constante entre as instruções e 

independente do número de iterações do programa de caracterização, variando somente 

com a frequência. Já para Spartan6, o consumo do clock variou entre as instruções, 

apesar de independente do número de iterações.  

 A análise da dependência entre potência dinâmica e frequência de operação do 

circuito confirmou a hipótese de que a relação obedece um modelo linear. A frequência 

máxima apontada para o par de Plasma-CycloneV foi de 400 MHz. Como pode ser visto 

na Figura 3, abaixo desse limite, o coeficiente de regressão linear é superior a 0.99. Para 

frequências superiores, o acSynth não consegue prever qual seria o comportamento do 

sistema. Um ponto fora do intervalo foi incluído para ilustrar este efeito, mas não foi 

utilizado no cálculo da regressão. 

 Para Leon3-Spartan3, o máximo indicado foi 500MHz. Acima disto, o circuito 

tornou-se inoperante mas, a partir de 320 MHz, as estimativas apresentam uma curva de 

crescimento menos acentuada, decaindo em alguns casos, o que afeta o modelo linear. 

Assim, optou-se por utilizar este valor de transição como o limite superior indicado nas 

tabelas CSV. As curvas para ASIC demandaram uma abordagem semelhante: para 

Plasma, a síntese indicou um limite de 600 MHz mas 400MHz foi identificado como 

um ponto de mudança de comportamento e, portanto, imposto como limite; para Leon3, 

o limite apontado foi de 160 MHz, mas acima de 150 MHz o modelo linear era afetado.  

 Embora o modelo seja aplicável, a inclinação não é a mesma entre as instruções 

analisadas, variando de (0,49 ± 0,01) a (2,10 ± 0,01) mW/Hz para Plasma-CycloneV, de 

(0,156 ± 0,004) a (0,169 ± 0,06) mW/Hz para Leon3-Spartan3, de (32,15 ± 0,02) a (48 ± 

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

246



  

1) mW/Hz para Plasma-ASIC e de (543,1 ± 0,1) a (562,32625 ± 0,00005) mW/Hz para 

Leon3-ASIC.  

 Mesmo com pastilhas maiores, o circuito ASIC apresentou estimativas entre 17 

e 43 vezes menores do que o simulado em CycloneV. Isso reforça a sobrecarga lógica 

programável. Esta comparação revelou também que, no caso de FPGAs, condições 

críticas de operação ocorreram para instruções de acesso à memória, enquanto para 

ASICs este comportamento foi associado a instruções aritméticas. Esta diferença pode 

ser explicada pelo fato de que modelou-se apenas o núcleo do processador e, portanto, 

instruções de acesso à memória utilizam sinais que passam através de pads. Isso é 

relevante, uma vez FPGAs inclui lógica de controle adicional para pinos de E/S.  

 

Figura 3. Potência vs Frequência 
para instruções MIPS em CycloneV 

 

Figura 4. Potência (mW) vs 
Tempo (ms) para MIPS Quad 
rodando basicmath em Spartan3 

5. Conclusões 

Este artigo apresenta a metologia adotada para expandir o banco de dados da ferramenta 

acSynth. Esta expansão ocorre em três frentes: aumento do número de tabelas, 

adaptação do fluxo para ASICs e inclusão de parâmetros de ajuste linear 

complementares a informação de frequência de referência, bem como do intervalo em 

que estes coeficientes são aplicáveis. A aplicação dos resultados obtidos é 

exemplificada na figura 4, gráfico de saída de MPSoCBench usando as tabelas do 

acSynth para determinar o perfil energético de um MIPS quad-core implementado em 

plataforma Spartan 3. 
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Abstract. Companies such as IBM and Intel have added hardware support for tran-
sactional memory in their latest processors. Given the importance of energy con-
sumption in modern computer systems, it is vital the evaluation of its behavior and
the respective performance/energy tradeoffs. With that in mind, this work evaluates
not only application execution time, but also the energy consumption of both soft-
ware transacional memory and Intel’s Haswell new hardware support. Moreover,
this paper also evaluates the impact of all five Linux kernel’s frequency governors,
observing EDP gains of up to 20% in 2 out of the 8 studied applications.

Resumo. Empresas como a IBM e Intel adicionaram suporte em hardware para
memória transacional em seus últimos processadores. Dada a importância do con-
sumo de energia em sistemas computacionais modernos, é vital que também sejam
avaliados seu comportamento e respectiva correlação desempenho/energia. Com
isso em mente, este trabalho avalia não apenas o tempo de execução, mas também
o consumo de energia de uma implementação em software de memória transacio-
nal e o novo suporte em hardware presente no processador Haswell da Intel. Além
disso, este artigo também avalia o impacto de cinco gerenciadores de frequência
presentes no kernel do Linux, observando ganhos em EDP de até 20% em 2 de 8
aplicações estudadas.

1. Introdução

Nos últimos 40 anos, a pilha de software alcançou maior desempenho a cada nova

geração de microprocessadores devido principalmente ao aumento da frequência de

operação e otimizações microarquiteturais. No entanto, a observação do efeito power

wall [Barroso and Holzle 2007] desacelerou o aumento da frequência de operação, en-

quanto técnicas baseadas em ILP (Instruction Level Parallelism) também produziram me-

nores ganhos. Como alternativa às abordagens baseadas em um único fluxo de execução,

foram construı́das as microarquiteturas com múltiplas unidades de execução (multicore).

As arquiteturas multicore mostraram-se desafiadoras do ponto de vista de

programação, fazendo-se necessária uma revolução na forma como pensamos sobre soft-

ware. Os modelos e ferramentas atualmente disponı́veis não são suficientes para per-

mitir uma exploração significativa de todos os núcleos de execução, o que somente

será possı́vel com novas abordagens [Sutter and Larus 2005]. Um novo modelo de

programação concorrente, conhecido como Memória Transacional (TM – Transactional

Memory) [Harris et al. 2010], abstrai o controle de concorrência em sistemas de múltiplas

linhas de execução (threads) usando o conceito de transação, largamente empregado

em sistemas de banco de dados. Recentemente, empresas de microprocessadores dis-

ponibilizaram no mercado processadores com suporte a TM, como o Blue Gene/Q
TM

da
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IBM R© [Wang et al. 2012] e Haswell R© da Intel R© [int 2012]. Nesse sentido, este traba-

lho avalia o impacto no consumo de energia e desempenho do suporte em hardware do

processador Haswell R© e de uma biblioteca transacional em software. A análise desse

impacto é importante se TM pretende ser empregado em escala comercial, como apon-

tado recentemente por empresas como a IBM e a Intel. A preocupação com questões

energéticas não é algo novo [Barroso and Holzle 2007], mas apenas recentemente tem-se

observado uma atenção maior por parte da indústria e da academia em sua investigação.

Uma manifestação concreta dessa preocupação é a interface RAPL (Running Average

Power Limit) [David et al. 2010] adicionada à microarquitetura Intel R© a partir do modelo

Sandy Bridge
TM

.

Este trabalho apresenta duas contribuições principais. Primeiramente, é feita uma

avaliação do consumo de energia e desempenho do pacote transacional STAMP (Stan-

ford Transactional Applications for Multi-Processing) [Minh et al. 2008], considerando

a utilização da biblioteca em software de TM, a TinySTM [Felber et al. 2008], e o su-

porte em hardware do Haswell R©. Os resultados apontam que, quando comparado com

o suporte em hardware, STM tem melhor desempenho e custo energético em 6 das 8

aplicações. Além disso, também é feita uma análise do impacto de diversas polı́ticas

de gerenciamento de frequência no consumo de energia e desempenho. Esse estudo é

pioneiro e até então inexistente na literatura no contexto de memória transacional em

hardware. Constatou-se que o uso de uma polı́tica diferente da padrão em geral piora o

EDP (Energy-Delay Product), mas também pode alcançar melhoras de até 20%.

Os resultados apresentados aqui são uma atualização e extensão natural dos obti-

dos pelos autores em [Baldassin et al. 2012, Carvalho et al. 2013], onde apenas sistemas

de TM em software foram considerados.

2. Memória Transacional

O termo Memória Transacional [Harris et al. 2010] designa um modelo de computação

paralela no qual operações na região compartilhada de memória são realizadas por meio

de transações. A região compartilhada é abstraı́da como um banco de dados e as

transações (leituras e escritas) possuem os seguintes atributos: atomicidade, consistência

e isolamento. Uma operação/transação em memória é atômica se nenhum de seus estados

intermediários é observável pelo sistema. Ou seja, ou os efeitos da transação são ob-

servados como um todo, nesse caso dizemos que a transação efetivou suas modificações

(commit), ou então a transação falha e suas modificações são descartadas e para o sistema

é como se nada tivesse acontecido (abort).

Sistemas transacionais se diferenciam em quatro aspectos básicos: mecanismo de

controle de concorrência, gerenciamento de versões, estratégia de detecção e resolução de

conflitos [Harris et al. 2010]. O controle de concorrência pode acontecer de duas formas,

ditas pessimista e otimista. Em uma implementação pessimista a detecção e resolução

de um conflito ocorrem no momento em que a transação tenta acessar uma região de

memória modificada por outra transação. Na abordagem otimista a detecção e resolução

do conflito ocorre de forma tardia. O mecanismo de versionamento gerencia as versões,

ditas corrente e especulativa, durante o ciclo de vida de uma transação. A versão cor-

rente é a observável globalmente por todas as transações e a especulativa é o resultado

da modificação efetuada por uma transação ainda não finalizada. A gestão das versões
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pode ocorrer de maneira preguiçosa ou ansiosa. O versionamento preguiçoso armazena

a versão especulativa em um buffer privado à transação e a versão corrente permanece na

região compartilhada. No versionamento ansioso a versão especulativa é armazenada na

região global e a versão corrente é armazenada localmente à transação.

2.1. Extensão de Sincronização Transacional (TSX)

A extensão de sincronização transacional (TSX) é uma extensão do conjunto de instruções

implementada no novo processador Haswell R© da Intel. Nessa nova arquitetura a

utilização do suporte de execução especulativa pode ocorrer de duas maneiras: utilizando

a Omissão de Locks em Hardware (HLE1) ou utilizando as instruções do modelo Restrito

de Memória Transacional (RTM). Omissão de locks em hardware é um mecanismo de

prefixação de instruções de escrita associadas às operações em variáveis de trava (lock).

Ao encontrar o prefixo, o hardware omite essa escrita e inicia a execução da região crı́tica

de maneira especulativa. A omissão dessa escrita permite que outras threads também en-

trem na região crı́tica e a executem especulativamente. Em caso de conflito o hardware

faz o rollback da transação e reexecuta a região crı́tica com a semântica tradicional de

exclusão mútua, ou seja, a entrada na região crı́tica é serializada pela aquisição da trava.

O mecanismo de prefixação permite que código legado se beneficie do paralelismo ao

evitar a serialização das regiões crı́ticas pois não é composto de novas instruções. Apenas

as bibliotecas de sincronização precisam ser modificadas.

Memória transacional restrita é uma implementação de “melhor esforço” (best

effort), ou seja, o hardware não garante o progresso do sistema. Um caminho de execução

alternativo, chamado fallback, deve ser fornecido pelo programador e possuir a lógica

necessária para garantir o progresso e a consistência do sistema. A interface RTM possui

instruções que iniciam uma transação (xbegin), abortam uma transação (xabort) e

que tentam finalizar uma transação (xend), tornando globais as modificações de forma

atômica. A causa do abort de uma transação pode ser: (i) conflito de dados, (ii) overflow

da cache L1, (iii) nı́vel máximo de aninhamento atingido, (iv) instrução de depuração ou

(v) instrução xabort ou instrução proibida executada.

3. Controle e Perfilamento do Consumo de Energia

Restrições de consumo de energia em servidores e dispositivos móveis fez com que no-

vos processadores fossem projetados com controle dinâmico de frequência e voltagem

(DVFS [Macken et al. 1990]). Aos sistemas operacionais foram então adicionados meca-

nismos e polı́ticas de gerenciamento de frequência.

O kernel do Linux atualmente implementa cinco polı́ticas de gestão de frequência:

powersave, userspace, conservative, ondemand e performance. Por padrão, a polı́tica

ativa é a ondemand, mas a conservative é mais atraente em sistemas portáteis, nos quais

o tempo de vida da bateria é importante. O que motiva o controle de frequência dinâmico

é que, durante perı́odos de ociosidade do sistema, a frequência pode ser diminuı́da para

reduzir o consumo. Da mesma forma, em perı́odos de uso intenso a frequência pode

ser aumentada visando completar as tarefas mais rapidamente, reduzindo o tempo de

CPU e potencialmente o consumo de energia. As polı́ticas conservative e ondemand

operam entre a frequência mı́nima e a máxima, se diferenciando apenas quanto ao salto

1 Hardware Lock Elision
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de frequência que ocorre de forma gradativa e direta, respectivamente. A frequência é

alterada de acordo com a carga de utilização da CPU, verificada em intervalos regulares

(na ordem de alguns ms) pelo kernel. O passo da mudança de frequência e o intervalo de

verificação da carga da CPU podem ser configurados. A polı́tica userspace permite a es-

colha da frequência de operação pelo usuário, enquanto performance força o processador

a operar na maior frequência.

Neste trabalho são utilizados os contadores de desempenho presentes na arqui-

tetura dos processadores Intel para medição do consumo de energia. Os contadores de

energia, presentes desde a microarquitetura Sandy Bridge
TM

, são registradores especı́ficos

de modelo, ou MSRs (da sigla em inglês). No manual do desenvolvedor, os MSRs de

energia pertencem à interface RAPL (Running Average Power Limit) [David et al. 2010],

que possui contadores de consumo de energia, dissipação de potência e tempo. O registra-

dor de energia é um contador de 32 bits que é atualizado a cada 1ms, aproximadamente.

A granularidade de medição de energia presente no processador utilizado neste trabalho

é de 61, 0 microjoules.

4. Avaliação de Desempenho e Consumo de Energia

4.1. Metodologia Experimental

O pacote de aplicações transacionais conhecido como STAMP [Minh et al. 2008] foi o

escolhido para condução da análise. Este pacote foi escolhido pois é composto de 8

aplicações com uma boa diversidade de parâmetros transacionais, tais como tempo de

execução, tempo em transação e nı́vel de contenção. A biblioteca transacional usada

é a TinySTM [Felber et al. 2008], versão 1.0.4, considerada estado da arte da pesquisa

em STM. A configuração usada dessa biblioteca é a padrão, usando tipo de versiona-

mento preguiçosa e detecção de conflitos pessimista. O caminho alternativo (fallback)

das transações em hardware, executado quando a transação não conseguiu finalizar após

5 tentativas, simplesmente serializa a execução utilizando uma trava global.

Os dados apresentados nesta seção foram obtidos em uma máquina com processa-

dor Intel R© i7-4770 com hyperthreading habilitado, perfazendo um total de 8 núcleos. As

frequências mı́nima e máxima de operação são iguais a 0.8 e 3.4Ghz, respectivamente. A

máquina conta com um total de 16Gb de memória RAM e usa um ambiente Linux tı́pico,

com kernel versão 3.8.0. As aplicações e biblioteca STM foram compiladas usando o

GCC versão 4.8.2, com nı́vel três de otimização (-O3). Cada experimento foi executado

20 vezes para obtenção dos resultados apresentados nesta seção.

4.2. Resultados Experimentais

O gráfico da Figura 1 mostra, para cada aplicação estudada, o produto energia-latência

(EDP) normalizado em relação à execução sequencial. São mostrados os resultados das

execuções com omissão de travas em hardware (HLE), memória transacional em hard-

ware (RTM) e biblioteca em software de TM (tinySTM), variando o número de threads

entre 1 e 8. Como os valores de EDP estão normalizados com relação ao sequencial, va-

lores maiores do que 1 representam um resultado melhor que o sequencial (e vice-versa).

Como pode ser observado, a Figura 1 mostra que o uso do STM apresentou melhor

EDP em 6 das 8 aplicações STAMP, quando comparado com HLE e RTM. As exceções
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Figura 1. Ganho em EDP das aplicações STAMP com relação ao sequencial.
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Figura 2. Ganho em EDP com 4 threads em relação ao gerenciador ondemand.

são as aplicações K-Means e SSCA-2, que apresentaram melhor EDP quando execu-

tadas com RTM e HLE, respectivamente. A justificativa para esse resultado é que em

ambas aplicações a região crı́tica é breve, sendo assim o overhead introduzido pelo STM

é considerável quando comparado ao baixo overhead das transações em hardware. As

aplicações Labyrinth, Vacation e Yada foram as que mais claramente não obtive-

ram ganho em EDP. A principal razão é que o desempenho dessas aplicações foi limitado

pelo tamanho do buffer de escrita especulativa (cache L1 de 32KB e 8 vias), visto que são

essas as aplicações com maiores regiões crı́ticas do ponto de vista de acesso à memória.

A Figura 2 mostra o ganho em EDP, relativo ao gerenciador de frequência padrão

(ondemand), das aplicações STAMP quando executadas com 4 threads. Desta forma, va-

lores maiores do que 1 representam resultados melhores do que os obtidos com o gover-

nor padrão. Como nessa parte da análise o objetivo é analisar o impacto dos governors,

escolhemos mostrar o resultado das execuções com 4 threads, tornando a comparação

com STM mais justa, pois é o cenário no qual o suporte em hardware não é penali-

zado pelo compartilhamento da cache L1 no caso de duas thread estarem escalonadas

no mesmo core. Os resultados relativos ao governor userspace foram obtidos com a

frequência fixada em 2.3Ghz. Essa configuração permite a análise de um cenário onde

a frequência está em um valor intermediário ao observado quando as polı́ticas power-

save e performance estão ativas. A Figura 2 mostra que, em geral, o EDP da aplicação

piora com a mudança do governor. A redução da frequência de operação aumentou o

tempo de execução e não reduziu o consumo energético significativamente, aumentando

assim o EDP e reduzindo o ganho. O inverso ocorreu com o aumento da frequência de

operação: maior consumo de energia sem redução do tempo de execução. As aplicações

que obtiveram ganho foram as que apresentam a caracterı́stica de estabilidade de consumo

energético com o aumento do número de threads. Por exemplo, a aplicação Intruder

obteve um ganho de cerca de 20%. Outra razão que justifica a diminuição do ganho em
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EDP observado em quase todas as aplicações é o fato de sistemas transacionais funciona-

rem de maneira otimista. Ou seja, mesmo as threads das transações que não estão fazendo

progresso permanecem ativas executando tarefas de gestão como, por exemplo, abortando

e desfazendo modificações. Quando a taxa de contenção é alta, a repetição das tarefas de

gestão tem impacto significativo no consumo de energia.

5. Conclusão

A avaliação apresentada neste trabalho mostra que sistemas de memória transacional em

software podem reduzir não apenas o tempo de execução assim como também o consumo

de energia. Em 6 das 8 aplicações observou-se melhora no EDP comparando-se com os

mecanismos de memória transacional em hardware (HLE e RTM). Esse resultado revela

a maturidade dos sistemas em software de TM e que as restrições da implementação em

hardware limitam severamente o desempenho. No entanto, o bom desempenho obser-

vado em 2 de 8 aplicações revela a viabilidade do suporte para transações pequenas e

indica que algumas otimizações podem melhorar esse cenário. Também observou-se que

a mudança da polı́tica nativa de controle de frequência do kernel do Linux para uma outra

piorou, em geral, o EDP das aplicações, embora tenha sido observado uma melhora de até

20% em uma delas. Isto parece indicar que tornar os sistemas de memória transacional

cientes dessas polı́ticas, e usá-las de maneira mais direta, pode melhorar o desempenho e

consumo de energia de aplicações transacionais.
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Abstract. This paper presents a command line tool for managing virtual ma-
chines named FAMaV (Virtual Machines Administration Tool). A framework
was also developed and can be used programmatically to make the management
more dynamic and automatic. The FAMaV was compared to the Virsh, another
CLI (Command Line Interface) tool that is widely used in the area. The re-
sults indicate that FAMaV possess lower performance to have been developed
in Java, but its ease and practicality minimizes this difference.

Resumo. Este artigo apresenta uma ferramenta de linha de comando para o
gerenciamento de máquinas virtuais denominada FAMaV (Ferramenta de Ad-
ministração de Máquinas Virtuais). Um framework também foi desenvolvido e
pode ser utilizado de forma programática para tornar o gerenciamento mais di-
nâmico e automático. A FAMaV foi comparada à Virsh, uma outra ferrramenta
CLI (Command Line Interface) amplamente utilizada na área. Os resultados
indicam que a FAMaV possui desempenho inferior por ter sido desenvolvida em
Java, porém a sua facilidade e praticidade minimiza tal diferença.

1. Introdução
O gerenciamento e a manutenção de infra-estruturas demandam gastos indispensáveis
com atualizações e profissionais especializados. Uma solução recentemente adotada para
esses problemas é a computação na nuvem, que ganhou rápida adoção das empresas na
busca por mais eficiência na área de tecnologia. A computação na nuvem oferece aos
consumidores a possibilidade de implementar e utilizar infraestrutura e serviços flexíveis
e escaláveis sem a necessidade de possuir o sistema físico [Amanatullah et al. 2013]. Tais
recursos e serviços costumam ser fornecidos por provedores terceirizados.

Essa estrutura de computação requer a criação e gerenciamento de Máquinas Vir-
tuais (MVs). Essas máquinas possuem uma grande adaptabilidade à necessidade do cli-
ente, podendo ter diversos recursos modificados de forma rápida e com baixo custo. Essa
adaptabilidade é conhecida como Computação Elástica e há de duas formas de prover tal
elasticidade: Horizontalmente (variando o número de MVs) ou Verticalmente (variando
a quantidade de recursos das MVs, por exemplo, a quantidade de CPUs, memória, disco,
etc) [E.Caron and Muresan 2011].

Dentro deste contexto, diversas ferramentas para o gerenciamento de MVs foram
desenvolvidas (virsh, virt-manager, etc.). Algumas dessas ferramentas são do tipo CLI
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(Command Line Interface) e para realizar a automatização do gerenciamento de VMs são
utilizadas por meio de scritps. Contudo, a criação de scritps pode ser uma tarefa tediosa
e torna-se complicada quando deseja-se realizar o tratamento de eventuais erros ou situa-
ções indesejadas. Dessa forma, a utilização de um framework em Java facilita a criação
de aplicações de gerenciamento de VMs e disponibiliza aos administradores os diversos
recursos que esta poderosa linguagem fornece no tratamento de erros, situações adversas,
geração de logs, envio de mensagens e alertas e um gerenciamento mais dinâmico com
interação com base de dados e outros sistemas. Além disso, a FAMaV oferece alguns
novos recursos que serão apresentados no decorrer deste artigo.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 destaca
as principais ferramentas e tecnologias deste trabalho. A Seção 3 apresenta o desen-
volvimento do framework e características da FAMaV. Na Seção 4 são apresentadas as
configurações do ambiente dos experimentos e seus resultados. As conclusões e traba-
lhos futuros são apresentados na Seção 5. Por fim, ao final do artigo são apresentados as
referências bibliográficas e os agradecimentos as agências de fomento.

2. Ferramentas e Tecnologias

Uma grande variedade de aplicações1 que visam alguma forma de gerenciamento de MVs
utilizam a biblioteca libvirt2. A libvirt é uma API (Application Programming Interface)
desenvolvida pela Red Hat na linguagem C que permite a interação com hypervisors e a
manipulação de MVs [Warnke and Ritzau 2010].

O Virsh é um exemplo de ferramenta CLI desenvolvida em C com a libvirt que
é amplamente utilizada. Entretanto, a sua desvantagem está na manipulação de diversas
MVs ao mesmo tempo, os administradores devem desenvolver scripts para a execução
de tarefas mais completas. Outra alternativa é criar novas aplicações utilizando a libvirt,
porém essa alternativa exige mais tempo e esforço. A Figura 1 exibe o modelo de uso da
libvirt [Jones 2013] e a direita framework desenvolvido para este projeto.

Figura 1. Modelo de uso da libvirt - Adaptado de [Jones 2013]

Na documentação da libvirt, um Domínio (Máquina Virtual) pode estar em um
dos seguintes estados [Libvirt 2014]:

• Indefinido: Este é um estado inicial, o domínio ainda não foi definido ou criado.
• Definido ou Parado: O domínio foi definido, mas não está sendo executado.
• Executando: O domínio foi criado e está sendo executado.

1http://libvirt.org/apps.html
2http://libvirt.org/
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• Pausado: A execução de domínio foi suspensa. O estado do domínio é tempora-
riamente armazenado até que ele seja retomado.

• Salvo: Semelhante ao estado pausado, porém o estado é salvo em um armazena-
mento persistente.

A Figura 2 exibe esses estados e suas transições.

Indefinido

Parado ou
Definido

Executando

Salvo

Pausado

Indefinido Definido ou Parado
Criar

Desligar

Salvar Restaurar

Migrar

Desligar

Iniciar Retomar Suspender

Figura 2. Transições dos Estados na libvirt [Libvirt 2014].

3. Desenvolvimento
Neste trabalho desenvolveu-se um framework composto por um conjunto de classes e
métodos em Java que visa facilitar o gerenciamento de MVs. Portanto, criou-se uma
camada de software sobre a libvirt utilizando como base inicial a proposta de Toth Istvan
(Java API bindings + Java Native Access - JNA) 3 (Figura 3). O framework foi utilizado
na criação de uma CLI, a FAMaV, que passou por testes de desempenho.

FAMaV- CLI

FAMaV- API
Java API

bindings (JNA)

libvirt

HyperVisors (VMM)

Camada Virtual - Máquinas Virtuais (VMs)

Camada Física - Máquinas Reais

Figura 3. Abstração em Camadas deste Trabalho.

3.1. FAMaV Framework
O desenvolvimento do framework foi subdivido em diversos pacotes Java buscando agru-
par as funcionalidades relacionadas e estão organizados da seguinte forma:

• cli - Projeto da CLI FAMaV.
• monitor: Projeto responsável pelo monitoramento e coleta de informações:

– monitor: Monitoração recursos: CPU, memória e disco
– security: Fornecerá informações de segurança (em trabalhos futuros).

• control: Projeto que engloba o controle de funcionalidades e recursos:
– resources: Gerencia os recursos. Tais como quantidade de memória, nú-
mero de CPUs, alocação do disco, etc.

– status: Gerencia o estado das MVs. Realiza operações de ligar, desligar,
reiniciar, migrar, etc.

– connection: Realizar a conexão com os hosts locais e remotos.
3http://libvirt.org/java.html
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3.2. FAMaV CLI
A FAMaV CLI foi desenvolvida a partir da análise de algumas ferramentas atualmente
disponíveis para o gerenciamento de máquinas virtuais. Após essa análise verificou-se
quais novas funções poderiam ser mais interessantes de serem implementadas, visando
uma maior usabilidade e facilidade nas tarefas de gerenciamento. Por exemplo, funções
que realizam operações com diversas MVs ao mesmo tempo, sem ser necessário executar
o mesmo comando diversas vezes. O manual de funcionamento da FAMaV encontra-se
disponível em: https://github.com/luixjp/famav.

Tabela 1. Funções FAMaV e Virsh.
FAMaV Virsh Descrição da Função
-poweron start Inicia um domínio através do seu nome.

-poweronlist – Inicia uma lista de domínios através de seus nomes.
-poweroff shutdown Desliga um domínio através do seu nome.
-poweroffid shutdown Desliga um domínio através de seu ID.
-powerofflist – Desliga uma lista de domínios através de seus nomes.
-hibernate suspend Hiberna um domínio através de seu nome.
-hibernateid suspend Hiberna um domínio através de seu ID.
-hibernatelist – Hiberna uma lista de domínios através de seus nomes.

-resume resume Retoma um domínio através de seu nome.
-restart reboot Reinicia o domínio através de seu nome.

-restartlist – Reinicia uma lista de domínios através de seus nomes.
-changememory setmem Muda a memória de um domínio através de seu nome.
-changememoryid setmem Muda a memória de um domínio através de seu ID.
-memoryalloc dommemstat Quantidade alocada de memória para o domínio.
-infostatus dominfo Informações sobre o domínio.

-maxmemory memtune Informa a memória máxima do domínio.
-usecpu vcpuinfo Informação de uso da CPU do domínio.
-nodeinfo nodeinfo Informações sobre o nó da máquina real.

-diskallocation – Informação sobre alocação do disco para o domínio.
-maxdisk – Máxima alocação possível de disco.

-listinactives list –inactive Lista os domínios inativos.
-listactives list Lista os domínio ativos.
-listall list –all Lista todos os domínios.

-listnetworks net-list Lista as redes.
-migrate migrate –live Migra o domínio.

A Tabela 1 exibe algumas das funções da FAMaV e Virsh. Porém, a FAMaV é
capaz de manipular várias MVs ao mesmo tempo (Listas - List).

4. Comparação de Desempenho
A comparação de desempenho exigiu a criação de um ambiente de testes bem configu-
rado. Dessa forma, utilizou-se uma máquina real (Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @
3.00GHz, 16Gb de RAM e 1TB de disco) que hospedava cinco máquinas virtuais (1GB
de RAM e 20GB de disco) dedicados apenas para a execução dos experimentos.

Os experimentos avaliaram o tempo de execução das funções que foram repetidas
35 vezes para que fossem calculados a média e o intervalo de confiança com um índice de
confiança de 95%. Esses tempos coletados, limites superiores e inferiores e intervalos de
confiança estão em milisegundos. Os resultados de desempenho entre a FAMaV e Virsh
estão subdividos em três grupos: Simples, Listas e Complexas (Figuras 4, 5 e 6).

O grupo Simples reúne funções simples de gerenciamento, o grupo Listas são
funções que manipulam mais de uma MV ao mesmo tempo (para a Virsh foram criados
scripts). O grupo Complexas é formado por algumas funções mais complexas de geren-
ciamento. Os resultados mostram que a execução das funções são mais rápida com a

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

257



V
ir

s
h

–
S

ta
rt

F
a

m
a

v
–

P
o

w
e

rO
n

V
ir

s
h

–
S

h
u

tD
o

w
n

F
a

m
a

v
–

P
o

w
e

rO
ff

V
ir

s
h

–
S

u
s

p
e

n
d

F
a

m
a

v
–

H
ib

e
rn

a
te

V
ir

s
h

–
R

e
s

u
m

e

F
a

m
a

v
–

R
e

s
u

m
e

V
ir

s
h

–
R

e
s

ta
rt

F
a

m
a

v
–

R
e

s
ta

rt

V
ir

s
h

–
D

o
m

In
fo

F
a

m
a

v
–

In
fo

S
ta

tu
s

1

10

100

1000

1

10

100

1000

481.75 666.94 6.92 191.05 7.65 194.18 8.84 191.59 6.96 1494.16 8.74 231.65

474.42
489.08

659.32
674.57

6.87
6.98

190.62
191.47

7.58
7.72

193.73
194.62

8.25

9.44

190.95
192.22

6.91
7.01

1468.00
1520.32

8.64
8.84

230.74
232.56

Virsh x FAMaV
Média (mseg)

Intervalo de Conf. (mseg)

Funções

T
e

m
p

o
s

Figura 4. Resultados das Funções Simples
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Figura 5. Resultados das Funções em Listas
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Figura 6. Resultados das Funções Complexas

ferramenta Virsh, porém esses resultados já eram esperados, pois a FAMaV utiliza a lin-
guagem Java e acrescenta ainda uma camada intermediária (Java API bindings + JNA).
Contudo, a comparação de desempenho teve sua importância na identificação da dife-
rença de desempenho entre elas. Dessa forma, foi possível identificar um trade-off, pois
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enquanto a Virsh tem melhor desempenho a FAMaV facilita o gerenciamento de diversas
MVs ao mesmo tempo, isso porque ela dispensa a criação de scripts para essa finalidade.

Alguns resultados merecem destaque, como é o caso das funções Restart e Res-
tartList que apresentaram desempenhos muito inferiores na FAMaV. Isso se deve à forma
como a função Restart foi implementada na FAMaV, ela faz verificações (verifica o es-
tado da máquina) e re-utiliza métodos (PowerOff e PowerOn) antes de realmente realizar
a reinicialização. A função UseCPU da FAMaV é mais refinada, pois ao contrário da
Virsh, ela exibe uma porcentagem com a média das CPUs utilizada pela VM. Finalmente,
a função Migrate apresentou um resultado favorável à FAMaV nos experimentos. Po-
rém esse resultado pode ser justificado, na FAMaV essa função recebe um parâmetro
que determina a largura de banda de transmissão na rede, nos experimentos da FAMaV
utilizou-se o valor de 100MBs, por outro lado, nos experimentos da Virsh utilizou ape-
nas a função “migrate –live” que não aceita esse parâmetro. Após uma investigação na
documentação da Virsh, descobriu-se que a velocidade pode ser configurada utilizando
a função “migrate-setspeed”, e ao executar o comando “migrate-getspeed” descobriu-se
que a velocidade padrão da VM utilizada no experimento da Virsh era de apenas 32MBs.
É importante destacar que os tempos de execução das funções podem não incluir o tempo
gasto pelas VMs para executar as respectivas ações, ou seja, o tempo gasto pelo comando
PowerOn não é o tempo gasto para a VM estar ligada e pronta para o uso.

5. Conclusão
Este artigo apresentou um framework e uma ferramenta CLI, a FAMaV, para o gerencia-
mento de máquinas virtuais (MVs). Como era esperado, os resultados de desempenho da
FAMaV foram inferiores ao da Virsh, principalmente devido a utilização da linguagem
Java. Contudo, a FAMaV e principalmente o framework podem ser estendidos e utiliza-
dos para tornar o gerenciamento de MVs mais dinâmico e automático. Novas funções e
comparações de desempenho estão previstas para trabalhos futuros.
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Abstract. In the Dataflow model instructions are executed as soon as their in-
put operands are ready, allowing the natural exploitation of instruction level
parallelism (ILP), which makes it extremely useful for increasing applications’
performance on multicore machines. However, the lack of accurate information
on the parallel code can make it more difficult for programmers to perform code
analysis and optimization. Thus, the aim of this work is to propose and imple-
ment a profiling mechanism for Dataflow runtime environments, and evaluate
the instrumentation overhead.

Resumo. O modelo Dataflow permite a execução de instruções assim que seus
operandos de entrada estejam prontos, permitindo explorar naturalmente o pa-
ralelismo no nı́vel de instruções (ILP), o que o torna extremamente útil para
aumentar o desempenho de aplicações em máquinas multicore. Entretanto,
uma grande dificuldade para se construir programas paralelos é conseguir
informações precisas sobre o código paralelo que possibilite sua análise e
otimização. Nesse contexto, este trabalho propõe e implementa um mecanismo
de instrumentação do código para ambientes de execução baseado no mo-
delo Dataflow, além de avaliar a sobrecarga adicionada com a instrumentação.

1. Introdução
Os processadores atuais, que dominam o mercado desde o primeiro computador, são ba-
seados no modelo de von Neumann. Neste modelo, a execução das instruções é guiada
pelo fluxo de controle, ou seja, são executadas conforme a ordem em que aparecem no
programa. Um contador de programa é usado para indicar a próxima instrução a ser exe-
cutada. Este contador é alterado por instruções de desvio, usadas em laços de repetição
ou para descrever execução condicional. Embora este modelo de execução seja natural-
mente sequencial, tenta-se resgatar paralelismo em nı́vel de instruções com técnicas como
pipelining, previsão de desvio e renomeamento de registradores.

O modelo Dataflow [Dennis and Misunas 1974, Swanson et al. 2003,
Balakrishnan and Sohi 2006] surge como uma importante alternativa para expor o
paralelismo de forma natural. Neste modelo, as instruções são executadas de acordo
com o fluxo de dados, ou seja, assim que todos os seus operandos de entrada estiverem
disponı́veis. O TALM [Alves et al. 2011], apresentado na Seção 2, é um modelo de
programação que segue os princı́pios do modelo Dataflow e permite execução guiada por
fluxo de dados em máquinas de Von Neumann, com o uso de uma Máquina Virtual: a
Trebuchet.
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Entretanto, a falta de informação precisa sobre o código paralelo pode dificultar
os programadores, principalmente, na análise e na otimização do código paralelo. Dentre
os vários tipos de informações que ajudam a entender o comportamento de um código
paralelo podem ser destacados, por exemplo, o tempo para enviar e receber mensagens,
tempo de lock, tempo de execução, entre outros.

O principal objetivo deste artigo é propor e implementar um mecanismo de
instrumentação de código para ambientes de execução baseado no modelo Dataflow, per-
mitindo aos programadores verificar os tempos de execução de trechos de código, custos
de comunicação, controle e custos associados ao modelo. Como toda a instrumentação
é feita na máquina virtual, ela é transparente ao programador. Além disso, este trabalho
também apresenta uma análise da sobrecarga da estratégia proposta comparando a versão
com e sem instrumentação.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: (i) na Seção 2 o
modelo baseado em Dataflow é apresentado; (ii) a Seção 3 apresenta o mecanismo de
instrumentação proposto; (ii) na Seção 4 é apresentada a avaliação experimental da so-
brecarga da solução; (iv) e, por último, na Seção 5 são apresentadas as conclusões.

2. Modelo de Execução Baseado em Dataflow

O modelo Datflow, no qual as instruções iniciam a sua execução assim que seus operandos
de entrada se tornam disponı́veis, é uma forma natural de explorar paralelismo. Neste
modelo, as dependências entre diferentes porções de um programa são descritas em um
grafo de fluxo de dados, onde os nós representam as instruções (ou tarefas) e arestas que
conectam estes nós representam dependências de dados diretas entre eles. Um modelo
de execução que segue a regra de execução guiada por fluxo de dados pode executar
diferentes instruções em paralelo se não existe um caminho entre essas instruções no grafo
e se o houver recursos computacionais disponı́veis para executá-las simultaneamente.

O TALM (TALM is an Architecture and Language for Multi-threading) é um mo-
delo de execução de programas baseado em Dataflow. Ele foi concebido para possibilitar
a emulação de um ambiente Dataflow dentro de uma máquina de von Neumann, forne-
cendo um conjunto de instruções que permite descrever o programa e o seu controle,
construções de execução condicional e laços de repetição, em Dataflow. Ele possibilita
também a descrição de super-instruções customizadas pelo programador, que têm o com-
portamento definido em linguagens imperativas. Super-instruções são blocos de código
identificados pelo programador que podem executar em paralelo; elas possuem um papel
chave na redução dos custos de interpretação do ambiente de execução Dataflow.

A Trebuchet [Alves et al. 2011] é uma implementação virtual do TALM, que exe-
cuta programas Dataflow dentro de uma máquina de von Neumann. Este foi o ambiente
de execução alvo da instrumentação proposta neste trabalho, que é composto por um con-
junto de elementos de processamento (EPs) idênticos, conectados em rede, e responsáveis
pela interpretação e execução das instruções de acordo com as regras do fluxo de dados.

A Figura 1 mostra o fluxo de trabalho para construção e execução de aplicações
na Trebuchet. O processo se inicia com a anotação do código fonte original (em C),
usando a extensão de linguagem THLL (TALM High-Level Language). A anotação visa
identificar os blocos que se tornarão super-instruções e na descrição de suas dependências
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(mais detalhes em [Marzulo 2011]). O código anotado é então compilado pelo compi-
lador Couillard, que gera um código C com o comportamento das super-intruções e o
código de montagem que representa o grafo Dataflow. O código das super-instruções é
compilado na forma de uma biblioteca de ligação dinâmica, usando o gcc, e será pas-
sado para a Trebuchet junto com o binário do grafo (depois de montado) e um mapa de
alocação de instruções. As instruções binárias do grafo serão alocadas nos elementos de
processamento da Trebuchet (de acordo com o mapa) e a execução será guiada pelo fluxo
de dados. Instruções simples terão execução interpretada pela máquina virtual, enquanto
super-instruções serão executadas com uma simples chamada de função na biblioteca.

Figura 1. Fluxo de Trabalho para paralelizar aplicações com a Trebuchet.

A rede de interconexão entre os EPs, na atual implementação, é um grafo com-
pleto e cada EP possui um buffer de comunicação, acessado em exclusão mútua. Esse
buffer é usado para troca de mensagens de operandos e para mensagens internas, como
por exemplo, mensagens de detecção de terminação global. O mecanismo de detecção
de terminação global é uma versão simplificada do algoritmo de Snapshots Distribuı́dos
[Chandy and Lamport 1985] e serve para que os EPs saibam quando a execução do pro-
grama chegou ao fim, visto que no modelo Dataflow não existe contador de programa.

3. Instrumentação de uma Máquina Virtual Dataflow
A instrumentação proposta e implementada mede os principais trechos do código da
máquina virtual, calculando o tempo gasto para executar cada trecho. A cada execução
do trecho instrumentado é gerado um evento com o tempo inicial do evento, o tempo
gasto pelo evento, o tipo do evento e o subtipo do evento, necessário em alguns casos.
A unidade de tempo da medição dos tempos é selecionada com diretiva de compilação
(segundos, milisegundos ou microsegundos).

Cada evento gerado é armazenado em um vetor de listas encadeadas, onde o
número de posições no vetor é igual ao número de EPs existentes, e cada posição desse
vetor contém um ponteiro para uma lista encadeada de eventos pertencente a um único
EP.
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Ao final da execução, a estrutura de dados gerada é exportada para um arquivo no
formato JSON [JSON 2014], contendo a listagem de todos os EPs e os eventos gerados
por cada um deles. Este arquivo será útil para a criação de uma ferramenta de visualização,
que mostrará graficamente os eventos gerados por cada EP, descrito na Seção 4.

A escolha correta dos eventos que devem ser medidos é fundamental para for-
necer informações significativas que permitam aos programadores corrigir erros e, prin-
cipalmente, analisar e otimizar o código. Assim, uma questão fundamental para uma
execução eficiente no modelo Dataflow, é poder identificar se a carga do programa exe-
cutado está bem distribuı́da entre os EPs, ou se há uma carga maior em alguns EPs, por
exemplo. Outro ponto importante em uma máquina Dataflow é poder identificar o custo
de envio e recebimento de mensagens, tempo para bloquear e desbloquear os buffers de
comunicação, tempo de execução de um EP, entre outros.

A seguir são apresentados os eventos instrumentados nessa solução:

1. EVENT GT: tempo de execução uma fase do algoritmo de detecção de terminação
global, conforme descrito na Seção 2.

2. EVENT COMM SEND: tempo de envio de uma mensagem.
3. EVENT COMM RECV: tempo de recebimento de uma mensagem.
4. EVENT CONTROL: tempo de execução de instruções de controle.
5. EVENT LOCK: tempo de bloqueio nos buffers de comunicação.
6. EVENT UNLOCK: tempo de desbloqueio nos buffers de comunicação.
7. EVENT SIMPLE: tempo de execução de instruções simples.
8. EVENT SUPER: tempo de execução de super-instruções.
9. EVENT EXECUTION: tempo de execução de um EP.

Cabe ressaltar que a instrumentação é habilitada através do uso de compilação
condicional, o que permite que os programadores decidam quando deve ser utilizada.
Além disso, os tipos de eventos instrumentados podem ser selecionados com o uso de
diretivas de compilação no Makefile da máquina virtual. Com isso, pode-se diminuir a so-
brecarga da instrumentação, com a eliminação de alguns eventos que não são importantes
para o programador.

Com o objetivo de diminuir a sobrecarga da instrumentação, especialmente,
para programas de granularidade fina, foi implementada uma versão resumida da
instrumentação que utiliza alocação estática, ao invés da alocação dinâmica de memória.
Nesta versão, os eventos não são armazenados individualmente, guardando-se apenas a
soma do tempo gasto por cada EP em cada tipo de evento, e quantas vezes um EP exe-
cutou determinado evento. No restante deste trabalho, para diferenciar a solução com
eventos e a solução com vetor de contadores, serão usados, respectivamente, os termos
Completa e Resumida.

Apesar da versão Resumida conter muito menos informações sobre os diferentes
tipos de instruções, ela ainda é muito útil, por exemplo, para verificar o balanceamento
de carga entre os EPs. Além disso, esta versão só é recomendada para ser usada para
problemas de granularidade muito fina, onde a sobrecarga da instrumentação pode ter um
peso muito grande no programa real do usuário.
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4. Análise Experimental

Para avaliar a sobrecarda das duas versões do mecanismo de instrumentação, foi criada
uma aplicação sintética que realiza N medições para as abordagens Resumida e Com-
pleta. A ideia é isolar o custo de cada medição. A aplicação foi executada variando o
número de eventos gerados (o parâmetro N ) e os tempos de execução das verções Re-
sumida e Completa foram comparados. Cada experimento foi executado 50 vezes e a
média e desvio padrão das execuções foram calculados.

A Tabela 1 apresenta os resultados que confirmam que o mecanismo tem baixa
sobrecarga e cresce constantemente com N . Por exemplo, considerando uma situação
extrema, o tempo de medir 100 milhões de eventos, levou apenas 5, 6 e 7, 7 segundos para
as versões Resumida e Completa, respectivamente. Por outro lado, em um cenário mais
provável, o tempo de medir 100 mil eventos, levou apenas 0, 0061 e 0, 0085 segundos
para as versões Resumida e Completa, respectivamente.

Tabela 1. Sobrecarga da Instrumentação (Resumida × Completa).
T. méd. de execução (µs) Desvio Padrão#Eventos Resumida Completa

Sobrecarga
(%) Resumida Completa

102 11,4 16,4 45 1,0 2,9
103 101,7 144,0 42 4,7 10,4
104 769,1 1088,6 42 46,7 77,3
105 6147,5 8473,2 38 335,5 738,5
106 54374,2 79358,9 46 2257,4 2121,9
107 543189,8 773928,0 42 15019,3 6582,14
108 5411655,2 7697464,3 42 104943,1 173281,4

Outro aspecto importante é que a sobrecarga de usar a instrumentação Completa
sobre a Resumida é de aproximadamente 43% e não varia com o número de eventos.
Além disso, os resultados obtidos são confiáveis, como mostra o desvio padrão calculado.
Para um número muito pequeno de eventos, os resultados estão sujeitos a variações do
tempo de execução, resultando em um desvio padrão de 17% do tempo de execução.
Entretanto, para mais de 100 mil eventos, o desvio padrão é de apenas 8% e diminui
conforme aumentam o número de eventos aferidos.

Quanto ao uso dos dados obtidos com a instrumentação Completa, é proposta uma
organização dos mesmos em uma linha do tempo, onde seria possı́vel filtrar os eventos e
elementos de processamento de interesse. Para exemplificar esse tipo de uso, a Figura 2
mostra a parte da linha do tempo de um EP com os custos associados, gerada automatica-
mente, à partir do arquivo JSON da instrumentação.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou uma abordagem para instrumentação de uma máquina vir-
tual Dataflow, para permitir principalmente a análise e otimização de código. Sua via-
bilidade foi apresentada através da instrumentação da Trebuchet, que produziu códigos
com sobrecarga pequena. Além disso, a sobrecarga pode ser ainda menor caso o pro-
gramador opte por não instrumentar todos os tipos de eventos. Por último, um pequeno
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Figura 2. Visualização de Eventos em uma Linha do Tempo.

exemplo de como os dados podem ser visualizados foi apresentado através de uma linha
do tempo.

A avaliação de aplicações reais, usando a versão instrumentada da Trebuchet per-
mitirá identificar eventuais gargalos e pontos de melhoria na máquina virtual, além de fa-
cilitar que o programador identifique alternativas de paralelização e possı́veis otimizações
no código. Essa avaliação está incluı́da na lista de trabalhos em andamento do projeto da
Trebuchet.
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Abstract. This paper investigates the usage of parallel code in mobile devices
and its correlaction with the energy consumption of those equipments, working
with some experiments with different frequencies and number of cores operating.
The results show the advantages of paralelization and the possibility of improving
energy savings even further by a careful selection of core operation frequencies
combined with the code paralelization.

Resumo. Este artigo investiga o uso de código paralelo em dispositivos móveis
e a sua relação com o consumo energético desses equipamentos, baseando-se em
experimentos realizados com diferentes frequências e número de núcleos de pro-
cessamento. Os resultados mostram as vantagens da paralelização e também a
possibilidade de tornar a redução do consumo de energia ainda maior através de
uma seleção cuidadosa das frequências de operação dos núcleos combinada com
a paralelização das aplicações.

1. Introdução
Dispositivos móveis representam uma grande revolução: equipamentos como smartphones e
tablets foram responsáveis pelo surgimento de uma nova forma de pensar e usar a tecnologia,
conquistaram uma grande e lucrativa parte dos mercados e trouxeram novos desafios para a
ciência. A conjuntura atual requer que tais dispositivos apresentem desempenho cada vez
melhor, ao mesmo tempo que a autonomia da bateria deve ser suficiente para o uso cotidiano
sem restrições.

Neste trabalho, a execução de código paralelo em dispositivos móveis com múltiplos
núcleos de processamento foi explorada, a identificar como ela pode afetar a potência, o
consumo de energia e o desempenho do sistema.

Os resultados indicam que uma redução considerável no consumo energético pode
ser alcançada sem a geração de prejuı́zos para o desempenho por meio do paralelismo, e até
mesmo códigos menos paralelizáveis apresentaram uma região de interesse que merece um
estudo mais aprofundado.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 discute os trabalhos re-
lacionados. As Seções 3 e 4 apresentam a metodologia e os resultados dos experimentos,
respectivamente. Por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
A redução do consumo energético em dispositivos móveis tem sido um forte ramo de pes-
quisa nos últimos anos. Smartphones, tablets e net/note/ultrabooks devem satisfazer, ao
mesmo tempo, as condições de “desempenho” e “autonomia da bateria”, o que gera diversos
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estudos na área. Sheikh et al. [Sheikh et al. 2012] trabalharam nesse problema e trouxeram
algumas abordagens de outros trabalhos para diferentes cenários e processadores (single-
core, multi-core, paralelos/distribuı́dos). Duas importantes considerações são feitas: não
havia estudos sobre plataformas heterogêneas, do mesmo modo que faltavam estudos sobre
a geração de calor desses dispositivos. Basmadjian e de Meer [Basmadjian e de Meer 2012]
estudaram e propuseram uma nova forma de se modelar o consumo de processadores com
múltiplos núcleos, na qual o consumo total se mostrou menor que a soma dos consumos
individuais, uma vez que no cenário real os núcleos compartilham informações.

Bournoutian e Orailoglu [Bournoutian e Orailoglu 2013] propuseram um meca-
nismo capaz de expandir e contrair o tamanho da cache do processador baseando-se nas
informações vindas tanto da compilação quanto da execução de um código. Os resultados
mostraram uma redução do consumo de energia de até 29% com um impacto mı́nimo no
desempenho de processadores para dispositivos móveis. Castro et al. [Castro et al. 2013]
compararam um processador com múltiplos núcleos, uma plataforma NUMA e uma pla-
taforma embarcada many-core no problema do caixeiro viajante. Como resultado, a plata-
forma embarcada apresentou bom desempenho, perdendo apenas para a plataforma NUMA,
mas ofertando um consumo energético entre 9 e 14 vezes menor, o que permitiu a conclusão
de que plataformas many-core podem constituir uma excelente solução para o futuro. En-
tretanto, o código testado não requeria muita comunicação de dados entre os núcleos, e
isso não fora levado em consideração, tornando-se objeto de estudos posteriores. Os cus-
tos de comunicação foram estudados por Nishikawa et al. [Nishikawa et al. 2012], os quais
compararam uma APU e uma combinação convencional entre CPU e GPU. Os resultados
mostraram que o desempenho por Watt foi bastante superior na APU, embora o desempenho
propriamente dito tenha sido maior na combinação CPU+GPU. O trabalho conclui que os
custos de comunicação têm um grande impacto, principalmente nos dispositivos móveis, o
que torna as APUs forte candidatas para o mercado do futuro.

Jóźwiak e Jan [Jóźwiak e Jan 2013] exploram a construção de aceleradores especi-
alizados para aplicações de alta demanda e concluem que a paralelização total é a melhor
opção para reduzir o consumo energético, enquanto que a serialização é a melhor opção
para reduzir a área do circuito. O nı́vel de paralelismo também foi estudado por Tudor e
Teo [Tudor e Teo 2012], que propuseram um modelo para avaliar o desempenho e consumo
por meio dessa variável.

Vogeleer et al. [Vogeleer et al. 2014] proveem um modelo analı́tico para estimar o
consumo de energia de uma sequência de código em um dispositivo móvel. Eles validam
o modelo com experimentos práticos e mostram que existe uma curva convexa no gráfico
de Energia vs Frequência de operação, indicando que as frequências que resultam em um
menor consumo de energia não são as menores nem as maiores do dispositivo. Os resultados
experimentais deste trabalho indicam que os resultados encontrados por Vogeleer et al. se
estendem para outras aplicações e outros dispositivos móveis.

3. Metodologia
A fim de explorar como a execução de código paralelo em dispositivos móveis com
múltiplos núcleos de processamento pode afetar a potência, o consumo de energia e o de-
sempenho do sistema, foram utilizados os seguintes materiais:

• Um smartphone Samsung Galaxy S3 (GT-I9300), que contém um processador Exy-
nos com 4 núcleos baseados na arquitetura Cortex-A9 da ARM, capazes de operar a
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1.4Ghz;
• Uma fonte de alta precisão Minipa (modelo MPL-3305M);
• Um resistor de 0.25 ohm, produzido através da conexão em paralelo de quatro resis-

tores de alta precisão com resistência de 1 ohm;
• Um dispositivo de aquisição de dados NI USB-6212, da National Instruments;
• Uma estação de trabalho para coleta e processamento dos dados produzidos pelo

dispositivo de aquisição;
• A suı́te de aplicativos PARSEC 3.0, que utiliza as técnicas pthreads e openMP para

a paralelização dos benchmarks; e
• O compilador GCC versão 4.8 para ARM. A versão utilizada foi configurada para

fazer uso das instruções de ponto flutuante do processador (hard-float).

A bateria do smartphone foi removida e os contatos do aparelho foram ligados na
fonte de alta precisão em série com o resistor. O dispositivo de aquisição de dados foi
conectado aos resistores para coletar amostras da diferença de potencial dos terminais dos
resistores. Estas amostras são então utilizadas para computar a corrente, potência média e
consumo de energia em um intervalo curto de tempo (1/1000 segundos).

As aplicações da suı́te PARSEC foram compiladas com o compilador GCC e as mes-
mas foram transferidas para o aparelho celular e executadas através do aplicativo adb, dis-
tribuı́do pelos desenvolvedores do sistema operacional Android. O relógio do smartphone
teve de ser sincronizado com o da estação de trabalho e foi desenvolvido um script de
execução que registra o horário de inı́cio e término da execução da aplicação, o que permite
identificar os pontos de inı́cio e fim da aplicação nos dados coletados pelo dispositivo de
aquisição. Após o disparo da execução dos aplicativos, o cabo de comunicação entre o dis-
positivo móvel e a estação de trabalho é desconectado para evitar que o mesmo faça uso da
energia disponibilizada no cabo de comunicação.

Os testes foram realizados em todas as frequências disponı́veis para o smartphone
(de 200Mhz a 1.4Ghz em incrementos de 100Mhz), e o modo avião foi ativado para mini-
mizar interferências nos experimentos.

4. Resultados Experimentais
Duas aplicações da suı́te PARSEC foram selecionadas para este trabalho: “x264” e “Fluida-
nimate”. A primeira trabalha com a compressão de um vı́deo no padrão MPEG-4 e possui
um alto grau de paralelismo. Já a segunda realiza uma simulação fı́sica de um fluido e possui
um grau de paralelismo menor.

As Figuras 1 (a) e (b) apresentam os resultados experimentais para a aplicação
“x264”. A Figura 1 (a) mostra que quanto maior o número de núcleos, melhor é o de-
sempenho energético do sistema, o que é teoricamente esperado, visto que a aplicação usada
apresenta alta capacidade de paralelização. O gráfico da figura também apresenta uma curva
convexa, como sugerido por Vogeleer et al. [Vogeleer et al. 2014].

A Figura 1 (b) apresenta o consumo energético e o desempenho em função da
potência de cada configuração no experimento com 4 núcleos. Conforme pode ser obser-
vado, o tempo de execução decresce conforme a potência aumenta. Isso ocorre porque os
pontos com maior potência são associados a maiores frequências de operação. Entretanto,
como a energia é uma função integral dependente das variáveis tempo e potência, o saldo
final para altas frequências se mostrou quase tão ineficiente quanto para frequências muito
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Figura 1: Resultados experimentais para a aplicação “x264”

baixas. Também pode ser observada uma região ótima em termos de consumo energético,
com potência próxima a 0.8W, na qual a energia gasta é aproximadamente 32,7% menor se
comparada à configuração de desempenho equivalente para dois núcleos, e cerca de 9,1%
menor caso a comparação seja com a execução de tempo equivalente em 3 núcleos. Se
comparado ao melhor tempo para a execução com 4 núcleos, tem-se que a região ótima
apresenta uma redução de consumo da ordem de 30%, embora execute em um tempo cerca
de 63,7% maior, o que pode não ser um problema em aplicações que possam executar mais
lentamente sem gerar prejuı́zos perceptı́veis ao usuário.

É importante observar que, apesar da configuração de 4 núcleos com potência de 0.8
W atingir uma boa relação de desempenho e consumo de energia, a produção de calor deve
ser levada em consideração, pois o aumento substancial da temperatura do dispositivo pode
afetar o conforto do usuário ou mesmo comprometer o funcionamento do sistema. Para
futuro, existe a pretensão de estudar a variação de temperatura do dispositivo em função da
potência exercitada.

As Figuras 2 (a) e (b) apresentam os resultados para a aplicação de animação de
fluidos1. Pode-se observar uma variação maior nos resultados entre energia e frequência de
operação. Entretanto, ainda assim as curvas referentes a 2 e 4 núcleos apresentam conve-
xidade e, novamente, a configuração com o maior número de núcleos se mostrou a mais
eficiente.

O gráfico da Figura 2 (b) apresenta a energia e o tempo em função da potência para
a configuração mais eficiente. Observa-se uma curva de energia bem menos comportada,
mas ainda assim existe uma região ótima por volta de 0.7W que apresenta grande redução
no consumo de energia sem causar grandes prejuı́zos no tempo gasto.

1A curva para 3 núcleos não é apresentada pois a aplicação só é capaz de executar com 2n threads.
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Figura 2: Resultados experimentais para a aplicação “Fluidanimate”

5. Conclusões

O consumo de energia em smartphones e tablets é um dos principais desafios para a evolução
destes dispositivos. Neste trabalho, foi estudada a execução de código paralelo em disposi-
tivos móveis com múltiplos núcleos de processamento, e como ela pode afetar a potência, o
consumo de energia e o desempenho do sistema.

Os resultados apresentados permitem concluir, primeiramente, que a paralelização
de código pode reduzir o consumo energético significativamente. Além disso, a convexi-
dade proposta por Vogeleer et al. [Vogeleer et al. 2014] pôde ser observada nos experimen-
tos, com o ponto de menor consumo em torno de 700Mhz e 800Mhz, correspondendo, em
termos de potência, a cerca de 0.7W e 0.8W. Tal resultado indica que uma grande econo-
mia de energia pode ser alcançada caso o usuário esteja disposto a gastar um tempo um
pouco maior na execução de um aplicativo. Além disso, a potência dissipada será menor,
gerando, consequentemente, menos calor e permitindo uma utilização mais confortável do
equipamento.

Como trabalho futuro, pretende-se estender a análise para outras aplicações e para
plataformas heterogêneas, tais como a big.LITTLE [Greenhalgh 2011] da ARM. Também
existe a pretensão de avaliar a variação de temperatura do dispositivo em função da potência
exercitada no mesmo, bem como de avaliar o impacto desta variação no uso do sistema.
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Abstract. Nowadays, energy consumption is a constant concern. The popu-
larisation of mobile systems and consumer demand for devices with improved
performance, are making the industry invest to combine increased performance
with low power consumption. So, this paper aims to evaluate the performance
and energy consumption of a parallel application implemented with OpenMP.
The results show that increasing the number of threads improved the applica-
tion performance. On the other hand, executing more threads than physical
cores available lead the parallel versions to consume more power than sequen-
tial one. This is because the overhead of use more threads causes an increase in
the number of L1 cache misses and performance losses.

Resumo. O consumo energético é uma preocupação constante em nosso meio.
A popularização de dispositivos móveis e a procura dos consumidores por apar-
elhos com melhores desempenhos, vem fazendo com que a indústria invista em
tecnologias que conciliem o aumento de desempenho com o baixo consumo de
energia. Assim, este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho e o con-
sumo energético de uma aplicação paralela implementada com OpenMP. Os re-
sultados mostram que o aumento do número de threads melhorou o desempenho
da aplicação. Por outro lado, extrapolando o número de threads com relação
ao número de cores fı́sicos, observou-se que as versões paralelas consumiram
mais energia que a versão sequencial, decorrente da quantidade de misses na
cache L1 e do comportamento do desempenho que foi abaixo do ideal.

1. Introdução
Nos últimos anos, com o aumento das aplicações para sistemas embarcados que deman-
dam grande poder computacional, a preocupação maior está relacionada a necessidade
de aumentar o desempenho com o mı́nimo impacto no consumo de energia. Isto porque
a maioria dos sistemas embarcados são dependentes de bateria. Assim, o desafio não é
somente aumentar o desempenho, mas também consumir o mı́nimo de energia.

Devido a popularização dos sistemas embarcados multicore, os quais possuem
múltiplas unidades de processamento (núcleos), a programação paralela surge como uma
alternativa na busca pelo aumento do desempenho. Ela consiste na divisão de tarefas

∗Agradeço ao auxı́lio financeiro recebido do Edital PBDA/UNIPAMPA 2014.
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de uma aplicação sequencial, explorando o uso de múltiplos processadores para executar
partes diferentes de um mesmo programa simultaneamente com a finalidade de reduzir
seu tempo total de execução [Rauber and Rünger 2010]. Assim, há a cooperação entre
os processadores que executam de forma concorrente.

Se por um lado o processamento paralelo leva a uma melhora no desempenho das
aplicações, ele também pode levar a um maior consumo de energia. Isto pois, para que
ocorra a cooperação entre as threads, elas deverão comunicar entre si e trocar dados. No
entanto, esta comunicação ocorre em regiões compartilhadas da memória (e.g.: memória
cache L3 e principal) que estão hierarquicamente mais distantes do processador e pos-
suem maior consumo de energia quando comparada a regiões privadas de memória (e.g.:
cache L1 e L2) [Korthikanti and Agha 2010].

Entretanto, para que se possa calcular o consumo energético é preciso verificar
o número total de instruções executadas e a quantidade de acessos a memória, pois
estes últimos tem impacto na energia consumida. Objetiva-se analisar o desempenho e
o consumo de energia de uma aplicação paralela. Nós utilizamos uma versão paralela do
Cálculo do Número PI executando-a numa arquitetura multicore com até 32 cores. Este
trabalho está organizado como segue: Na Seção 2 é contextualizado o OpenMP e suas
principais caracterı́sticas; A aplicação é descrita na Seção 3, junto com o algoritmo uti-
lizado. A Seção 4 descreve o ambiente de testes e como foram realizados. A discussão
dos resultados é apresentada na Seção 5, seguido das considerações finais na Seção 6.

2. OpenMP
O OpenMP é uma Interface de Programação Paralela (IPP) multi-plataforma para pro-
cessamento paralelo baseado em memória compartilhada para as linguagens C/C++ e
Fortran, podendo ser implementado em sistemas embarcados e de propósito geral. Con-
siste de um conjunto de diretivas, funções de biblioteca e variáveis de ambiente. OpenMP
usa o modelo Fork/Join: novas threads são criadas (Fork) para dividir o trabalho, criando
regiões paralelas; quando o processamento finaliza, as threads são sincronizadas (Join), e
somente a thread mestre segue o fluxo de execução [Chandra 2001].

A criação das threads se dá através da diretiva #pragma omp parallel. No
entanto, para que a carga de trabalho seja dividida entre as threads criadas, deve-se utilizar
as diretivas de compartilhamento de trabalho, nesta diretiva além de especificar o tipo de
compartilhamento da carga de trabalho, devemos também informar o chunk utilizado para
definir o tamanho dos blocos das cargas de trabalho atribuido a cada thread. Neste tra-
balho, devido a aplicação alvo computar através de estruturas de repetição, a paralelização
foi explorada através de laços paralelos, onde as iterações são distribuı́das e computadas
concorrentemente entre as threads.

As iterações do laço de repetição podem ser distribuı́das entre as threads de várias
formas, entre elas: static, que divide toda a carga de trabalho entre as threads uma única
vez; dynamic, em que as iterações são atribuı́das para as threads conforme elas solicitam,
sendo que o tamanho dos blocos das cargas de trabalho é definido através do chunk; e
guided, que é similar a o dynamic, mas o tamanho do chunk decresce sobre o tempo.

3. Cálculo do Número PI
O PI é chamado de número irracional, pois o mesmo possui infinitas casas decimais após
a vı́rgula e não repete a sequência dos números. O PI é gerado a partir da razão entre a
circunferência e o raio de um cı́rculo perfeito. Existem diversos métodos para calcular o
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PI, porém neste artigo será utilizado o método de Gregory-Leibniz, o qual é mostrado no
pseudocógido abaixo.

A paralelização com o OpenMP deu-se adicionando a diretiva #pragma omp
parallel for schedule() private(i) reduction(+:pi) entre as lin-
has 2 e 3. Assim, o total de iterações (NUM ITER) será dividido entre as threads con-
forme o escalonador definido em schedule. Ao final da computação concorrente de todas
as threads é realizada a redução do valor de pi calculado em cada thread, formando assim
o valor final do número PI [Lorenzon et al. 2013].

1. #define NUM_ITER
2. long double PI=0.0;
3. for(int i=0; i < NUM_ITER; i++){
4. PI += 4/((4*i)+1);
5. PI -= 4/((4*i)+3);
6. }

4. Ambiente de Execução
Para a realização das avaliações foi utilizada uma workstation Dell Precision T7600 da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Ela possui 128 GB de memória RAM,
com dois processadores Intel Xeon E5-2650 com frequência de 2.80GHz, cada um com
8 cores e suporte a tecnologia Hyper-Threading, podendo executar 16 threads simultane-
amente. Desta forma há um total de 32 cores (16 fı́sicos e 16 lógicos). O sistema de
memória cache deste processador é composto de três nı́veis: cada core possui uma cache
L1 separada em dados e instruções de 32 KB e uma cache L2 de 256 KB; e uma cache
L3 compartilhada de 20 MB. Embora os testes foram realizados em uma workstation, a
Instruction Set Architecture (ISA) da Intel também está presente nos sistemas embarcados
(e.g.: Processador Atom).

Os dados coletados para a comparação correspondem ao: número total de
instruções executadas; o número total de ciclos de clock; número total de acessos
a memória; e o número total de misses da memória cache L1. Para a obtenção
dos dados acima, foi utilizada a ferramenta PAPI (Performance Application Program-
ming Interface) em sua versão 5.3.0, a qual disponibiliza uma estrutura para aces-
sar os contadores de desempenho disponı́veis na maioria dos micro-processadores atu-
ais [The Innovative Computing Laboratory 2014].

As versões implementadas com OpenMP foram executadas com 2, 4, 8, 16, 32 e
64 threads e comparada com a execução sequencial. O tempo total de execução foi obtido
através da divisão do número de ciclos de clock que a aplicação levou para executar,
pela frequência do processador. Já o consumo total de energia da aplicação (Etotal) foi
calculado através da equação 1, definida em [Lorenzon et al. 2014]:

ETotal = Einstrucão + Ememória + Eestática (1)

onde, Einstrucão é o consumo total das instruções executadas; Ememória cor-
responde ao consumo dos acessos (hits e misses) a memória cache L1; e por fim,
considerou-se a energia estática Eestática do processador e do sistema de memória (caches
e principal). Os dados de energia foram obtidos do manual do processador encon-
trado em [Intel 2014]; do McPAT (Multicore Power, Area and Timing) e CACTI Tool
[Li et al. 2013] [HP Labs 2014].
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(a) Desempenho: Tempo de execução (em segundos)
variando-se o número de threads

Polı́tica 2 4 8 16 32 64
static 2 4 8 15 22 44

guided 2 4 8 15 22 31
(b) Speedups obtidos na paralelização.

Figura 1. Dados de Desempenho da Aplicação

5. Resultados
Considerando resultados prévios obtidos em [Lorenzon et al. 2013], verificou-se que
a polı́tica de escalonamento dynamic não possuiu bom desempenho nesta aplicação.
Portanto, os resultados apresentados nas sub-seções seguintes correspondem ao uso
das polı́ticas guided e static com as suas configurações padrões. Foram realizadas 30
execuções para cada combinação do número de threads, polı́tica de escalonamento e
evento do PAPI, totalizando aproximadamente 2000 execuções. Destas, foram excluı́das
os 10 melhores e piores resultados, fazendo a média dos resultados restantes. O sistema
operacional em questão foi o Linux Debian, a versão OpenMP utilizada foi a 3.0 e o gcc
em sua versão 4.7.3 sem flags de otimização.

5.1. Análise de Desempenho

A Figura 1(a) apresenta o tempo total de execução (em segundos) para cada polı́tica de
escalonamento e número de threads, onde 1 thread representa o resultado da versão se-
quencial. Nela, pode-se notar que o aumento no número de threads proporcionou a
diminuição do tempo de execução. Isto ocorre pois, conforme a aplicação (PI) ser al-
tamente paralelizável e não possuir comunicação entre as threads durante a computação,
a execução concorrente entre as threads está sempre próxima do ideal. Além disso, con-
siderando o uso intensivo da CPU, quanto maior o número de threads, menor é o número
de iterações que cada thread irá computar concorrentemente.

Conforme pode-se acompanhar na Figura 1(b), até a execução paralela com 16
threads (número de cores fı́sicos) o speedup obtido pelas polı́ticas static e guided foi
similar e próximo do ideal. No entanto, quando a aplicação passou a utilizar cores lógicos,
embora tenha obtido ganho de desempenho, o speedup não continuou próximo do ideal.
Pode-se notar ainda, que na execução com 64 threads, a polı́tica de escalonamento static
obteve melhor desempenho, o que mostra que quando o número de threads extrapola o
número de cores, a atribuição das iterações em tempo de execução (guided) tem impacto
maior no desempenho comparada a distribuição estática e em tempo de compilação.

5.2. Análise do Consumo Energético

As Figuras 2(a) e 2(b) mostram respectivamente o número de instruções executadas e
a quantidade de acessos a memória de dados. Nota-se que as versões com OpenMP
executaram menos instruções que a versão sequencial (aproximadamente 2% menos).
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(a) Número de Instruções Executadas (em
bilhões)

(b) Número de Acesso a Memória de Dados (em
bilhões)

Figura 2. Número de Instruções Executadas e Acesso a Memória de Dados

Isto é possı́vel pois na compilação dos códigos OpenMP com compilador gcc usando a
flag -fopenmp, o mesmo impõe algumas otimizações que não são inferidas na compilação
do código sequencial (sem flags de otimização). Devido as caracterı́sticas da aplicação
PI, que não possui comunicação, o impacto da versão paralela na quantidade de acessos a
memória foi praticamente nulo com relação a versão sequencial (Figura 2(b)).

A Figura 3(a) apresenta a quantidade de misses na memória cache L1. Nela, nota-
se que ao aumentar o número de threads, o número de misses também aumenta. Isto
porque quanto maior o número de threads trabalhando sobre diferentes dados, maior é
a ocupação da memória cache L1. Para as duas polı́ticas do OpenMP, o gerenciamento
da atribuição da carga de trabalho em tempo de execução imposto pela polı́tica guided
impactou também em maior número de cache misses na L1.

Considerando o impacto dos resultados no consumo de energia, mostrado na
Figura 3(b), pode-se notar que as execuções paralelas com até 16 threads economizaram
energia com relação a versão sequencial. Dentre as razões está a menor quantidade de
misses na cache L1, além do desempenho muito próximo do ideal. Já para as execuções
com 32 e 64 threads, o consumo das versões paralelas foi maior que o sequencial. Isto
porque além de aumentar a quantidade de misses na cache L1, o desempenho foi abaixo do
ideal. Ademais, nota-se que a partir da execução com 64 threads a polı́tica guided possuiu
maior consumo de energia, o qual é decorrente do pior desempenho e do maior número
de cache misses na L1 para gerenciar a atribuição de iterações em tempo de execução.

(a) Total de Misses cache L1 Dados (b) Consumo de Energia (em joules)

Figura 3. Misses na Memória Cache L1 de Dados e Consumo de Energia
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6. Conclusão
Este artigo apresentou os resultados da comparação da aplicação do cálculo do PI em sua
versão sequencial e paralela com OpenMP, utilizando as polı́ticas de escalonamento static
e guided. Foram analisados o número de instruções executadas, o tempo de execução da
aplicação, a quantidade de acessos e misses na memória cache L1, além do impacto de
tais resultados no consumo de energia. Podemos concluir que a utilização de OpenMP
para este tipo de aplicação tem impacto positivo em relação a quantidade de instruções
executadas e o tempo total de execução da aplicação. Porém, com o aumento no número
de threads, a quantidade de misses na cache L1 e o comportamento do desempenho abaixo
do ideal levaram a um consumo maior de energia com relação a versão sequencial. Por
outro lado, na execução com até 16 threads (número de cores fı́sicos), a versão paralela
obteve redução no consumo de energia.

Como trabalhos futuros pretende-se expandir as execuções com outros programas
CPU-Bound, e coletar dados de programas IO-Bound, onde há muita troca de dados, au-
mentando a quantidade de acessos a memória principal. Também pretende-se usar outras
IPP como Posix Threads (Pthreads) e Cilk++ para ambientes de memória compartilhada,
e MPI-1 (Message-Passing Interface), MPI-2 e MPI-3 para ambientes de memória dis-
tribuı́da, afim de verificar o impacto da comunicação nas diferentes IPPs. Além disto,
pretendemos avaliar qual IPP fornece o melhor EDP (Energy-Delay Product, ou seja, a
IPP que resulta no melhor tradeoff entre energia e tempo de execução.
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Rauber, T. and Rünger, G. (2010). Parallel Programming - for Multicore and Cluster
Systems. Springer.

The Innovative Computing Laboratory (2014). Papi - overview.
http://icl.cs.utk.edu/papi/overview/index.html - último acesso em julho de 2014.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

277



Análise de Desempenho de Aplicações Paralelas do Padrão
Pipeline em Processadores com Múltiplos Núcleos
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Abstract. This paper presents a performance analysis of the pipeline paral-
lel applications over a multi-core architecture, using TBB (Threading Building
Blocks Intel) in two different applications, dedup and ferret that are provided in
the PARSEC benchmark.

Resumo. Este artigo apresenta uma análise de desempenho de aplicações do
padrão pipeline sobre uma arquitetura de múltiplos núcleos, utilizando-se o
TBB (Intel Threading Building Blocks) em duas aplicações distintas, o dedup e
ferret que são disponibilizadas no benchmark PARSEC (Princeton Application
Repository for Shared-Memory Computers).
Palavras-chave: padrão pipeline; programação paralela; TBB.

1. Introdução

Atualmente, a melhoria de desempenho na computação está relacionada aos vários
métodos de paralelização de aplicações em arquiteturas com múltiplos núcleos.
[McCool 2010].

As aplicações paralelas possuem caracterı́sticas comuns que podem ser agrupadas
em padrões paralelos ou esqueletos algorı́tmicos. Porém, o programador enfrenta várias
dificuldades na programação paralela, tais como, sincronização, comunicação entre thre-
ads, concorrências de dados e recursos entre outros [McCool 2010].

A programação paralela se concentra principalmente em dois segmentos princi-
pais, o desenvolvimento de bibliotecas paralelas otimizadas que encapsulam o parale-
lismo de dados ou de tarefas, e a criação de novas linguagens de programação paralela
[Navarro et al. 2009].

Vários métodos de paralelização foram implementados nos últimos anos para fa-
cilitar ao programador sua utilização, tornando explı́cito a paralelização das aplicações
através de diretivas ou métodos, fazendo com que os modelos de programação paralela
fiquem em um alto nı́vel de abstração. O Threading Building Blocks (TBB) e o OpenMP
são exemplos de modelos de programação paralela para múltiplos núcleos, que tornam
explı́cito o uso de paralelismo [Vasconcelos and Maillard 2009].

O TBB foi projetado para suportar paralelismo de dados e tarefas aninhado imple-
mentando tarefas para equilibrar a carga entre os núcleos de processamento disponı́veis,
a fim de aumentar a utilização dos núcleos e, portanto, a escalabilidade das aplicações. O
modelo de programação TBB possui em sua biblioteca funções que implementam alguns
padrões de programação paralela como scan, stencil, reduce e o pipeline.
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Especificamente, o padrão de programação paralela pipeline é uma técnica uti-
lizada para dividir o problema em uma série de tarefas para aumentar o desempe-
nho das aplicações, uma vez que múltiplas instruções são executadas simultaneamente
[Navarro et al. 2009].

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise de desempenho de
aplicações paralelas do padrão pipeline em processadores com múltiplos núcleos. Para
a avaliação de desempenho foi utilizado o PARSEC benchmark executando as aplicações
do padrão pipeline dedup e ferret com o TBB.

A estrutura do trabalho consiste na seguinte organização: na seção 2 são apresenta-
dos os trabalhos relacionados, na seção 3, o referencial teórico, na seção 4, a metodologia
de avaliação, na seção 5, resultados experimentais e na seção 6, a conclusão.

2. Trabalhos Relacionados
Em [Bhadauria et al. 2009] é realizado um estudo para compreender o desempenho do
PARSEC nos contemporâneos Chip Multiprocessor (CMP), onde as aplicações são ex-
postas a diferentes tipos de memória, padrões de compartilhamento de dados e cargas de
trabalho. Ao estudar esse comportamento foram identificados gargalos nas aplicações do
PARSEC, principalmente nas operações de entrada e saı́da de dados.

Em [Navarro et al. 2009] foi utilizado o paralelismo de tarefas usando o padrão
de programação pipeline, abordando duas aplicações do benchmark PARSEC, o dedup e
o ferret, onde a primeira aplicação envolve a compressão do fluxo de dados e a segunda
aplicação implementa pesquisa de imagens similares. Para a aplicação ferret ocorre o
gargalo na etapa de entrada de dados nas operações de E/S enquanto o dedup apresenta
o gargalo na saı́da de dados nas operações de E/S. Dada essa situação, foi realizada uma
modelagem analı́tica para o padrão de programação paralela pipeline utilizando teoria
de filas e também a implementação das aplicações em Pthreads e no TBB, onde os dois
principais problemas identificados que limitam a escalabilidade foram o desequilı́brio de
carga e o gargalo apresentado nas operações de E/S.

Em [Feldman et al. 2013], o trabalho apresenta uma utilização eficaz dos dados
non-blocking em estruturas de um aplicativo de deduplication, o estudo realizado foi sobre
as formas de integração de estruturas de dados non-blocking sobre o benchmark PARSEC
com a aplicação dedup. O ganho de desempenho ao utilizar as estruturas de non-blocking
depende muito da distribuição de operações sobre os dados e a concorrência entre eles,
mostrando-se satisfatório quando utilizado estruturas de hash map.

Neste trabalho é realizada uma análise de desempenho das aplicações dedup e
ferret do PARSEC benchmark utilizando o TBB, estudando o comportamento em cada
estágio do pipeline.

3. Referencial Teórico

3.1. Padrões de programação paralela

Os padrões de programação são soluções gerais para os diversos problemas encontrados
na computação, seja sua execução de maneira sequencial ou paralela.

Os padrões de programação paralela são motivados pelo ganho de desempe-
nho das aplicações, no entanto sua implementação é uma tarefa difı́cil. Os padrões de
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programação seguem a descrição ou a implementação de um padrão de linguagem, que
envolve várias abordagens da computação e auxiliam no desenvolvimento de soluções
para os problemas e na sua implementação, tornando mais fácil o entendimento de
aplicações que são escritas de forma paralela [Griebler et al. 2011].

Com a utilização dos padrões de programação paralela é possı́vel a criação de
esqueletos e frameworks que facilitam a implementação de aplicações em paralelo. Con-
tudo faz-se necessário o entendimento dos problemas que podem ocorrer no processo de
paralelização das aplicações, como a concorrência de dados e a estruturação das tarefas
[Griebler et al. 2011]. Os padrões mais comumente encontrados são: Pipeline, Stencil,
Reduce entre outros.

O padrão de programação pipeline divide a aplicação em uma série de etapas que
necessitam ser completadas uma após a outra. Os núcleos de processamento funcionam
como estágios para processar as aplicações que foram divididas. Cada estágio opera sobre
todo o problema e quando necessário trocam informações com os estágios subsequentes
[Schepke 2009]. Assim não é necessário esperar que uma aplicação seja totalmente pro-
cessada para iniciar o processamento de mais uma aplicação, pois como a aplicação foi
dividida em partes essas são executadas paralelamente [Baldo 2007].

3.2. Threading Building Blocks
O Threading Building Blocks (TBB) é um modelo de programação que foi projetado para
suportar paralelismo aninhado e recursivo. O TBB implementa tarefas para equilibrar a
carga entre os núcleos de processamento disponı́veis, a fim de aumentar a utilização dos
núcleos e, portanto, a escalabilidade das aplicações [Reinders 2007].

As aplicações geralmente possuem comportamentos diferentes em seu processa-
mento e ao se utilizar o TBB, inicialmente a carga é dividida igualmente entre os núcleos
dos processadores disponı́veis, podendo variar o número de threads para a divisão da
carga. Como cada divisão de carga tem suas particularidades de processamento, um
núcleo pode processar a sua carga e terminar em um menor tempo se comparado com
os outros núcleos, podendo ocorrer uma sobrecarga de tarefas em alguns núcleos e ou-
tros ficarem ociosos, porém o TBB redistribui a carga do núcleo que está saturado para o
núcleo ocioso, ganhando em desempenho de processamento. Essa técnica é chamada de
roubo de tarefas (work-stealing) [Reinders 2007].

4. Metodologia de Avaliação
O método de avaliação desse trabalho é analisar o desempenho das aplicações dedup
e ferret do benchmark PARSEC utilizando o TBB com diferentes números de threads,
usando entradas de dados sugeridas do próprio benchmark PARSEC.

4.1. Ambiente Experimental
Para compor o ambiente experimental foi utilizado um computador com o processador
Intel Core i5 750 2.67 GHz com quatro núcleos fı́sicos e oito lógicos, uma memória de
12 GBytes rodando em um sistema operacional Linux Ubuntu 13.10.

4.2. Benchmark PARSEC
O benchmark PARSEC foi criado com o objetivo de selecionar aplicações diversificadas
para estudos cientı́ficos. Essa carga de trabalho foi selecionada a fim de incluir diferen-
tes combinações de modelos e padrões paralelos, entre eles o modelo TBB e o padrão
pipeline.
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O PARSEC consiste de nove aplicações e três núcleos que divide as aplicações
em tópicos e distribui a carga dinamicamente. Todas as aplicações são paralelas e a carga
de trabalho foi diversificada para atender a demanda de processamento de mı́dia, visão
computacional, computação financeira, servidores corporativos e animação fı́sica, dentre
elas é possı́vel destacar as aplicações do padrão pipeline, o dedup e o ferret.

A aplicação ferret está inclusa no benchmark PARSEC e sua execução baseia-se
na pesquisa de similaridade pelo conteúdo de dados como imagens, áudio, vı́deos formas
3D entre outros, a partir de um conjunto de dados na entrada. O ferret é composto em seis
estágios de pipeline, onde o primeiro e último estágio são processados sequencialmente
[Navarro et al. 2009].

O dedup é um kernel que utiliza uma compressão de dados de gerações próximas,
esse método é chamado de ”deduplication”. O método combina compressão de dados
local e global para alcançar melhores taxas de compressão. O dedup é um método padrão
para sistemas de armazenamento de backup e para largura de banda otimizada em dis-
positivos de rede. As entradas da aplicação são executadas através de cinco estágios de
pipeline sendo as três intermediárias paralelas [Bienia et al. 2008].

5. Resultados Experimentais

A métrica utilizada neste trabalho é o ganho de desempenho (speedup), onde é calcu-
lado pelo tempo de execução sequencial dividido pelo tempo de execução paralela. As
aplicações foram executadas com 1, 2, 4 e 8 threads. As aplicações dedup [Chen 2011] e
ferret foram executadas 10 vezes e calculada a média aritmética do tempo de execução em
segundos. Foi utilizada uma base de dados de tamanho 672 MB para a aplicação dedup
e uma base de dados contendo 59.695 imagens distintas com 3.500 imagens de consulta
com o resultado de 50 imagens mais semelhantes. O ganho de desempenho da aplicação
dedup é apresentado na Figura 1(a) e o ganho de desempenho da aplicação ferret é apre-
sentado na Figura 1(b).

(a) (b)

Figura 1. Speedup das aplicações dedup (a) e ferret (b) variando-se o número de
threads.

Através da Figura 1(a) é possı́vel notar que a aplicação alcançou um speedup
máximo de 3,879x utilizando 8 threads com a implementação do TBB. Para a aplicação
sendo executada utilizando Pthreads e 8 threads o ganho de desempenho máximo foi de
3,720x.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

281



O TBB apresenta, na média, uma tendência a possuir um melhor resultado que
a versão Pthreads, devido ao roubo de tarefas que é oferecido pela biblioteca, pois para
realizar a compressão de dados pela a aplicação dedup as cargas entre threads são desba-
lanceadas.

Através da Figura 1(b) é possı́vel notar que a aplicação alcançou um speedup
máximo de 4,004x utilizando 8 threads sendo implementado no TBB. Para a mesma
aplicação sendo executada somente com Pthreads e 8 threads o ganho de desempenho
máximo foi de 3,817x.

Como a aplicação ferret analisa a semelhança de imagens a partir da comparação
entre pixels, uma certa imagem pode levar mais tempo que outra para ser determinado sua
semelhança ou não, gerando assim uma carga de trabalho desbalanceada entre as threads,
assim o TBB apresenta melhores resultados devido ao roubo de tarefas, reduzindo o tempo
ocioso entre as threads.

(a) (b)

Figura 2. Porcentagem do tempo de execução das aplicações dedup (a) e ferret
(b) para cada estágio do pipeline.

Pode-se observar nas Figura 2(a) e 2(b) que a maior parte do tempo de execução
das aplicações decorre no primeiro e ultimo estágio do pipeline realizando as operações de
E/S que são executadas de maneira sequencial, por este motivo consomem maior tempo
nas duas aplicações mesmo utilizando o TBB e Pthreads, tornando-se o gargalo.

6. Conclusão
Este trabalho apresentou uma análise comparativa das aplicações do padrão de
programação paralela pipeline, sobre uma arquitetura de múltiplos núcleos utilizando o
TBB, em duas aplicações do Benchmark PARSEC dedup, utilizado para compressão de
dados e o ferret, utilizado para busca por similaridade. Os resultados mostram que, am-
bas as aplicações apresentam melhor desempenho ao utilizar o padrão de programação
paralela pipeline, comparado com a versão sequencial.

Como as aplicações realizam sua resolução em etapas, à medida em que aumenta-
se o número de threads, o desempenho das aplicações tende a aumentar mais utilizando o
TBB, pois as aplicações se mostraram desbalanceadas em sua execução, contudo o ganho
de desempenho não foi proporcional para 8 threads pois o processador possui somente 4
núcleos fı́sicos e não consegue escalonar as threads para obter o máximo de desempenho,
ou seja, o ganho máximo é dado pela quantidade de núcleos que possui o processador
para a criação das threads. Em geral, o ganho de desempenho do TBB está relacionado a
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sua capacidade de roubo de tarefas, que reduz o tempo em que cada thread pode ficar em
tempo ocioso aumentando o desempenho.

Para ambas as aplicações é utilizada a técnica de pipeline dividindo as etapas para
obter ganho de desempenho, porém como nos estágios de pipeline, os tempos de execução
são distintos as threads tendem a ficar ociosas, o mecanismo de roubo de tarefas do TBB
ajuda na melhoria do desempenho reduzindo esse tempo, pois as mesmas possuem uma
caracterı́stica de cargas desbalanceadas, no dedup por tamanhos de arquivos diferentes e
no ferret por encontrar imagens semelhantes varrendo a imagem total ou parcialmente.

Durante a execução das aplicações dedup e ferret é perceptı́vel que as operações de
E/S demandam maior parte do tempo para executar tornando-se o gargalo das aplicações,
pois esses estágios são executados sequencialmente.

Para trabalhos futuros pretende-se utilizar o tempo de execução de cada estágio do
pipeline para atribuir dinamicamente a quantidade de threads necessárias para maximizar
a execução das aplicações, sendo diretamente proporcional a alocação de threads para
cada estágio em que a aplicação consumir maior quantidade de tempo.
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Abstract. Hash data structures have natural parallelism, however an algorithm
that explores parallelism efficiently in those structures is far from trivial. This
paper presents five variations of concurrent hash algorithms implemented in
Haskell. The result of the comparison between these algorithms shows that the
implementation using transactional memories had the best performance.

Resumo. Estrutura de dados do tipo hash são naturalmente paralelizáveis,
porém um algoritmo que explore paralelismo de maneira eficiente neste tipo de
estrutura está longe de ser trivial. Neste artigo apresentamos a implementação
em Haskell de cinco variações de algoritmos de hash. O resultado da
comparação entre eles mostra que a implementação usando memórias transa-
cionais foi a que apresentou melhor desempenho.

1. Introdução

Tabelas hash possuem concorrência natural, o motivo disso se dá ao fato de que o
acesso aos dados da tabela são suscetı́veis de serem disjuntos. Porém, implemen-
tar um algoritmo de tabela hash que possua um bom desempenho não é algo trivial
[Herlihy and Shavit 2012]. Problemas como o tratamento de conflitos (duas ou mais th-
reads acessando uma mesma posição da hash) e principalmente o crescimento da tabela,
são complexos de serem implementados com bom desempenho. Por exemplo, sincronizar
a hash com um único lock global é simples porém ineficiente, e proteger cada posição da
hash com um lock é eficiente porém torna o crescimento da tabela complexo.

A linguagem de programação Haskell é uma linguagem funcional pura de
alto nı́vel que apresenta várias abstrações de sincronização para programação concor-
rente, e.g., variáveis de sincronização (MVars [Marlow 2013]), memórias transacionais
[Harris et al. 2008] e acesso a instruções de baixo nı́vel para sincronização – CAS (com-
pare and swap).

Este trabalho apresenta a implementação de cinco tipos de tabela, usando como
base três diferentes algoritmos de hash concorrente em Haskell, utilizando diferentes
métodos de sincronismo. Também é feita a comparação do desempenho entre elas e os
resultados mostram que a implementação utilizando a técnica de granularidade fina com
memórias transacionais apresentou os melhores resultados.

∗Bolsista PBIP UFPel
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O artigo apresenta a seguinte forma: a Seção 2 apresenta os diferentes algoritmos
utilizados. A Seção 3 apresenta os diferentes métodos de sincronismo presentes em Has-
kell. Na seção 4 é descrita a metodologia e finalmente nas Seções 5 e 6, é apresentado os
resultados e as conclusões.

2. Tipos de algoritmos de hash concorrente
Os algoritmos estudados [Herlihy and Shavit 2012] implementam três operações básicas
de acesso a tabela hash que são inserção(insert), consulta(contains) e remoção(delete).
Todos os algoritmos utilizam endereçamento fechado, i.e., cada posição da tabela
pode conter um conjunto de itens geralmente implementado usando uma lista encade-
ada. O crescimento da tabela hash depende do número de inserções, se o número de
inserções alcança um certo limite pré-estabelecido, o tamanho da tabela deverá dobrar
[Leiserson et al. 2001]. Cada algoritmo possui uma forma diferente de tratar o cresci-
mento da tabela e esta é a operação de maior complexidade na implementação.

2.1. Hash com lock global:

Neste algoritmo um único lock protege a tabela hash inteira. Cada função adquire o lock,
realiza sua operação e depois o libera. Na necessidade de crescimento da tabela, como a
função insert já possui o lock, ela pode simplesmente aumentar a tabela sem se preocupar
com conflitos. Este algoritmo é extremamente simples de ser implementado, porém não
explora nenhum paralelismo devido ao gargalo serial gerado pelo lock.

2.2. Hash de blocos:

A implementação deste algoritmo utiliza dois arrays distintos, um para as entradas da
tabela hash e outro de locks. Quando a tabela hash é iniciada, ambos os arrays possuem o
mesmo tamanho. Ao realizar um crescimento na tabela, dobra-se o array de entradas da
hash mas se mantém o tamanho do array de locks, assim cada lock passa a proteger duas
posições da tabela. Como crescimentos na tabela hash são raros, existem dois motivos
para evitar o crescimento do array de locks que são [Herlihy and Shavit 2012]:

• Associar um lock para cada slot da tabela ocupa muito espaço, especialmente
quando as tabelas são grandes e a contenção é baixa.
• Aumentar o array de slots é simples, porém aumentar o array de locks (quando

em uso), é mais complicado devido o controle das threads ao acesso aos locks.

2.3. Hash de granularidade fina:

No algoritmo usando granularidade fina, a tabela hash possui uma flag que serve para
indicar se está em um processo de crescimento ou não, e tanto o array de locks quanto o
de entradas é duplicado. Esta flag possui um valor booleano e é alterada atomicamente
pela thread que está realizando um crescimento da tabela. Quando o valor desta flag
é verdadeiro, isso indica que alguma thread está realizando um crescimento da tabela,
informando as outras threads que os locks não podem ser adquiridos porque não são mais
válidos, e que devem esperar até que a flag torne-se falsa para poderem prosseguir. Apesar
de parecer simples, este processo envolve certa complexidade, pois durante o processo
de crescimento, é preciso verificar se todas as threads terminaram suas operações, caso
contrário não se pode prosseguir com a operação de crescimento.
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3. Métodos de sincronização em Haskell
A linguagem funcional Haskell fornece alguns modelos para sincronismo entre threads,
os estudados aqui são MVar, IORef + atomicModifyIORef e STM Haskell, que
são modelos de sincronismo já utilizados em outros trabalhos envolvendo estrutura de
dados em Haskell [Sulzmann et al. 2009].

3.1. MVar:

É o mecanismo básico de comunicação entre threads de Haskell. Uma MVar é uma
espécie de variável que pode assumir duas situações: cheia ou vazia. MVars são criadas
a partir da função newMVar :: a -> IO(MVar a) onde cria uma MVar já com
um valor inicial. As funções que manipulam MVars são a takeMVar :: MVar a
-> IO a e putMVar :: MVar a -> a -> IO(). takeMVar retorna o valor
da MVar se esta estiver cheia, ou espera (bloqueia) se esta estiver vazia. Já putMVar
opera de forma contrária, bloqueia se a MVar estiver cheia e escreve se estiver vazia
[Marlow 2013]. Assim, MVars operam como os tradicionais mutex. Neste trabalho usa-
mos uma MVar como um lock para realizar a sincronização das threads no acesso a hash.

3.2. IORef + atomicModifyIORef:

Este método pode ser comparado ao CAS (compare and swap) presente em outras lin-
guagens de programação. Um IORef é uma referência a uma posição de memória
que possui as seguintes operações: newIORef :: a -> IORef a, readIORef
e writeIORef, correspondentes a criação, leitura e escrita respectivamente. Essas
operações sozinhas não garantem segurança no acesso multithread das referências, porém
Haskell fornece uma função (atomicModifyIORef), que assim como a operação
CAS, permite a modificação atômica da referência, podendo assim uma IORef ser utili-
zada para implementar algoritmos não bloqueantes.

3.3. STM Haskell (Software Transactional Memory):

Software transactional Memory (STM) é um novo modelo de sincronização entre threads
que simplifica a programação concorrente, permitindo que operações possam ser compos-
tas em uma simples operação atômica. A ideia é fazer com que as operações sejam realiza-
das como transações parecidas com as transações de bancos de dados [Rigo et al. 2007].
Neste modelo, todo o sincronismo é realizado pelo sistema transacional, evitando assim
problemas como deadlocks.

STM Haskell é uma extensão da linguagem Haskell que fornece primiti-
vas para a programação usando STM [Harris et al. 2008]. Nela é definida um tipo
de variável transacional (TVar), que é criada pela primitiva newTVar :: a ->
STM(TVar a), e modificada pelas primitivas readTVar :: TVar a -> STM a
e writeTVar :: TVar a -> a -> STM (). Estas primitivas só podem ser exe-
cutadas dentro de uma chamada a atomically :: STM a -> IO a. STM Has-
kell garante que operações que modificam uma TVar, sejam somente realizadas dentro
de uma transação. Assim, o programador não precisa se preocupar com o sincronismo,
pois o sistema de tipos de Haskell garante que nenhuma variável TVar seja alterada fora
de um bloco protegido, garantindo assim consistência e facilidade no desenvolvimento de
programas paralelos.
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4. Metodologia

Neste trabalho foram implementados os três algoritmos descritos na Seção 2 em Haskell.
Para o de lock global foi utilizado uma simples MVar para proteger um array de listas
encadeadas, conforme demonstrado na seção 2.1. O incremento e ou decremento do
número de inserções na tabela é realizado dentro do perı́odo de aquisição e liberação da
MVar evitando assim problemas de condição de corrida no tratamento destas variáveis. O
mesmo algoritmo também foi implementado usando uma TVar para proteção da tabela,
da variável de incremento e a que armazena o tamanho da tabela. Cada operação sobre
a tabela neste caso é realizada dentro de um bloco atomically, ficando a cargo do
sistema transacional garantir o sincronismo entre as várias threads.

O algoritmo de hash em bloco foi implementado somente utilizando MVar. Ele
utiliza dois arrays (um de MVars - para os locks e outro de IORefs - slots). Toda
vez que uma thread for realizar uma operação sobre a tabela, ela adquire o conteúdo da
MVar correspondente a posição na hash e realiza sua operação. Este método possibilita
que mais de uma thread realize operações sobre a tabela, explorando maior paralelismo.
Também salienta-se que nesta implementação, o incremento ou decremento da variável
que contém o número de inserções é realizado com uma operação de CAS (seção 3.2),
evitando um gargalo no acesso a esta variável. A thread que ira realizar o crescimento
da tabela, antes de fazê-lo, adquire o conteúdo de todas as MVars em ordem evitando
deadlock, bloqueando a tabela inteira podendo assim alterar o array de IORefs com
segurança evitando condições de corrida.

Para o algoritmo de lock fino, também implementamos duas versões, uma usando
MVars e outra utilizando memórias transacionais. Na utilizando MVars o array é ar-
mazenado em um IORef e cada posição do array é uma MVar que protege uma lista
encadeada. A grande complexidade deste algoritmo está no crescimento da tabela. A
flag que sinaliza o crescimento da tabela fica em um IORef, alterado por uma operação
CAS. Quando uma thread entra no processo de realização do crescimento, ela altera o
valor da flag para verdadeiro e depois realiza a verificação se todas as MVars estão livres,
indicando que nenhuma outra thread está realizando operações sobre a tabela, garantindo
assim que nenhuma condição de inconsistência ocorra durante a cópia da tabela antiga
para a nova. Já as operações sobre a variável do número de inserções são realizadas
conforme o algoritmo de locks em bloco.

A implementação usando TVar é mais simples, nesta usamos uma TVar para
armazenar o array de slots e cada slot é uma TVar independente que armazena uma lista
encadeada. É importante salientar que em transações, leituras concorrentes não geram
conflitos, logo este algoritmo só funciona pois explora esse tipo de caracterı́stica para
o tratamento do crescimento da tabela. Quando uma transação começa ela insere no seu
conjunto de leitura a TVar da tabela e a da posição especifica a sua operação. Se ambas as
TVars não forem alteradas durante a execução da transação, então o estado é consistente
e a transação pode ser efetivada. Mas se durante o perı́odo de execução da transação
alguma das variáveis for alterada (ex. a TVar que armazena a tabela), é detectado um
conflito e a transação é re-executada. Assim quando uma transação percebe que tem de
realizar o crescimento da tabela, a mesma cria uma nova tabela e tenta escrevê-la na TVar
que protege a tabela, se não houve escritas concorrentes nesta variável, então a transação
efetiva, caso contrário ela aborta e é re-verifica a necessidade de aumentar a tabela.
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5. Resultados
Para a realização dos testes foi utilizado um computador com processador core i7 de 8
cores (4 fı́sicos + 4 Hyperthreading), com 8Gb Ram e Sistema Operacional Ubuntu 12.04
64Bits. O compilador Haskell utilizado foi o ghc 7.4.1 com STM 2.4.2. Foram realizados
30 testes com cada implementação, variando o numero de cores de 1 a 8 e o tamanho
inicial da tabela de 10 a 10 mil posições. Foram realizadas 1 milhão de operações na
tabela, sendo 10% inserções, 10% deleções e 80% consultas, conforme estatı́sticas de uso
[Herlihy and Shavit 2012].

Como pode-se ver nos gráficos da figura 1, a tabela hash usando lock global com
MVar perdeu desempenho conforme se aumentou o número de cores. Isso era esperado
devido ao gargalo no acesso a MVar. Outra coisa importante a se observar é que, como
nesta implementação foi utilizado um array puro (a cada interação com o array é retor-
nado um novo array) logo, quando se inicia a tabela com um tamanho grande, o overhead
para a cópia do array a cada modificação na tabela se torna grande. Já na implementação
usando TVar, para um tamanho pequeno de tabela, consegue-se desempenho, isso de-
vido ao fato que nem sempre há conflito na tabela, pois consultas não geram alterações
na tabela, logo não gerando um conflito de transação e nem um bloqueio geral, mas ao se
aumentar o tamanho da tabela a perda de desempenho e significativa.
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Figura 1. Tempos de execução da hash com lock global

Para a implementação de tabela hash com lock em bloco, se conseguiu desempe-
nho ao se aumentar a quantidade de cores. Isso se deve a possibilidade de termos duas ou
mais threads acessando uma mesma posição da tabela. Vale salientar que se iniciarmos
o tamanho da tabela com um valor inferior ao número de cores utilizados o desempenho
tendera a cair devido ao aumento de conflitos que se dará ao acessar a tabela.

Nas implementações com granularidade fina, também obtivemos desempenho até
o número de cores fı́sicos do processador. A diferença de tempos entre a implementação
usando MVar em bloco e finos se da principalmente devido a maior complexidade no
gerenciamento de leitura das MVars na com granularidade fina, deixando o desempenho
da tabela um pouco baixo. Observa-se também que a tabela hash com granularidade fina,
utilizando TVars foi um pouco melhor do que as tabelas hash usando MVars até 4 cores.
Após isso a tabela usando TVars perde muito desempenho.
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Figura 2. Tempos de execução da hash com lock em bloco e fino

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
As implementações de tabela hash em bloco e fina foram as que apresentaram melhor
desempenho se comparada a implementação global, o que já era esperado devido ao gar-
galo utilizando uma única MVar. Porém, observa-se que a implementação da hash global
usando TVars apresenta um desempenho razoável quando o tamanho da tabela é pe-
queno.

Para trabalhos futuros, pretende-se implementar um algoritmo de tabela hash não
bloqueante [Herlihy and Shavit 2012], a fim de comparar aos apresentados neste artigo.
Também pretende-se transformar a implementação em uma biblioteca para Haskell, visto
que não existe implementação de hash concorrente em Haskell [Newton et al. 2011].
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Abstract.  This  paper  presents   the  development  of  an   IP Core  specified   to
implement the slave and master modules of the I2C communication protocol.
The project was done using the ip PROCESS methodology, going through the
phases  of  Conception,  Architecture,  design  and RTL prototype  creation.  A
functional   verification   was   done   in   a   simulation   environment   and   the
prototype was created with a FPGA. The synthesis process used the a.35µm
ASIC technology.  The obtained results   showed  that   the  IP core developed
meets the I2C protocol specifications.

Resumo. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um IP Core especificado
para implementar os módulos slave e master do protocolo de comunicação
I2C. O projeto foi realizado utilizando a metodologia ipPROCESS, passando
pelas   fases   de   Concepção,   Arquitetura,   design   e   prototipagem   RTL.   Foi
realizada a verificação funcional em ambiente de simulação e prototipagem
utilizando FPGA. O processo de síntese oi realizado utilizando a.35µm ASIC
technology.  Os   resultados  obtidos  mostraram  que  o   IP   core  desenvolvido
atende as especificações do protocolo I2C.

1. Introdução

No   nas   áreas   da   eletrônica,   telecomunicações   e   eletrônica   industrial,   existem
semelhanças entre projetos aparentemente não relacionados. Por exemplo, quase todos
os   sistemas   incluem   algum   controle   inteligente,   geralmente   um   microcontrolador,
componentes eletrônicos de uso geral, como displays de LCD e LED, Sensores, portas
de entrada e saída e comunicação com outro sistema independente. 

Explorando   essas   semelhanças   em   busca   de   beneficiar   tanto   projetistas   quanto
fabricantes  de equipamentos,  bem como maximizar  a eficiência e a simplicidade do
circuito,  foi desenvolvido um barramento direcional de dois canais para um controle
interIC   eficiente.   Esse   barramento   é   chamado   I2Cbus   ou   Inter   C.   Todos   os
dispositivos que incorporam a interface I2C podem se comunicar uns com os outros
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através do barramento I2C. Esse conceito de design facilita decisões de interface no
projeto de circuitos de controle digital[NXP Semiconductors, 2012].

Devido a sua ampla utilização, o I2C continua sendo implementado em hardware para
facilitar   a   comunicação   de   um   IP   com   sistemas   embarcados,   que   possuem   a
implementação do protocolo em software. 

A maioria dos trabalhos foca  um módulo do I2C (master ou slave), como o “Design
and Implementation of I2c master controller on FPGA using VHDL” [Singh, 2012], ou
não realiza a síntese física do IP, como o “An Implementation of I2C using VHDL for
DATA surveillance” [Sahu, 2011]. 

Nesse contexto, esse trabalho descreve o desenvolvimento de um IP core, (chamado
de I2C Bus Controller), que implementa os módulos master e slave  do barramento I2C.
O projeto foi desenvolvido no contexto do programa Brazil IP, um esforço colaborativo
desenvolvido por uma rede de universidades brasileiras cujo objetivo é estruturar a área
de projeto de sistemas digitais no Brasil.

As próximas seções apresentam uma visão geral sobre I2CBus, uma descrição sobre
o desenvolvimento I2C Bus Controller, e as considerações finais.

2.  I2C BUS

Desenvolvido pela Philips Semiconductors, o I2C Bus é um barramento bidirecional
de   2   canais.   Está   presente   em   mais   de   1000   circuitos   integrados   (ICs)   diferentes
fabricados por mais de 50 empresas. Originalmente projetado para esse fim, o I2CBus
ainda  está   sendo usado para  controlar   rádios  e  TVs,  é   utilizado  principalmente  em
outras arquiteturas de controle de barramento, como System Management Bus(SMBus),
Power Management Bus(PMBus), Intelligent Platform Management Interface(IPMI), e
Advanced Telecom Computing Architecture(ATCA)[NXP Semiconductors, 2012].

O I2C bus é composto por dois fios bidirecionais, o serial Data Line (SDA) e o serial
Clock Line (SCL). Cada dispositivo conectado ao barramento tem um endereço único e
pode   agir   como   um   mestre   ou   como   um   dispositivo   slave   dependendo   da   sua
funcionalidade.  Esse  barramento   também suporta  o  modo multimestre.  No entando,
quando um aparelho começa a transferir os dados, todos os outros dispositivos ligados
ao barramento são considerados como slaves. O dispositivo mestre é aquele que inicia
uma transmissão de dados no barramento  e  também que gera os sinais SCL para a
sincronia da transmissão. A Figura 1 ilustra como o barramento é utilizado na aplicação
Cypress I2C nvSRAM [Singh, 2014].
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Figura 1. Configuração de um barramento single mastermult slave

O número de  nós  Slave  que podem ser   ligados  ao  mesmo barramento   é   limitado
apenas pela capacitância máxima do barramento. 

A figura 2 ilustra uma possível transferência de dados. Ela começa com um START
condition e enviado pelo master, em seguida, é enviado o endereço do dispositivo que
se deseja realizar a comunicação. Após receber o sinal de confirmação do dispositivo
slave, o MASTER começa a enviar os dados. Após cada byte transferido, o dispositivo
SLAVE   executa   um   sinal   Acknowledge   para   informar   que   o   byte   foi   recebido
corretamente.   Após   o   envio   do   ultimo   byte,   depois   que   foi   recebido   o   sinal
Acknowledge,  o master   realiza  a  condição STOP para  informar que a comunicação
acabou,   e   também   informando   aos   outros   dispositivos   que   o   barramento   está
desocupado [Caetano, 2010].

Figura 2. Transferência completa no I2CBUS

3. I2C BUS CONTROLLER

O programa Brazil IP realiza o desenvolvimento de IP Cores baseado na metodologia
ipPROCESS[Santos,   2006].  Esta  metodologia   inclui   as   seguintes   fases:  Concepção,
Arquitetura, RTL design e Prototipação.  O ciclo do ipPROCESS está ilustrado na
figura 3.

Figura 3. Metodologia do ipPROCESS
As  subseções  a  seguir  descrevem  como  o  I2C  Bus  Controller  foi  desenvolvido  sob  a

metodologia de projeto ipPROCESS.

3.1 Concepção

Na primeira fase do processo, foi realizada a análise e a especificação dos requisitos.
Esses   requisitos   estão   contidos   na   documentação   do   I2C   BUS   CONTROLLER.   A
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figura 4 exemplifica o diagrama de sequência que especifica a operação de estabelecer a
conexão e transferir os dados. 

Figure 4 Diagrama de sequência da transferência de dados

3.2 Arquitetura

Na fase de arquitetura, foi definido o diagrama de blocos do IP Core e a sua interface
com o meio externo. O Core Module contém duas instâncias (MASTER e SLAVE), que
é  selecionado pela camada de aplicação,  através da interface.  Também foi definia  a
interface com a camada física. A figura 5 ilustra o diagrama de blocos e a interface com
a camada física e a aplicação.

Figure 5. Interface e arquitetura do I2C Bus Controller

A aplicação escolhe através da porta SELECT qual a configuração do IP (SLAVE or
MASTER), escreve o byte a ser enviado na porta INPUT DATA ou lê a mensagem na
porta OUTPUT DATA. A porta ADDRESS é  utilizada para setar o endereço do IP
CORE (SLAVE mode) ou para endereçar o módulo SLAVE que se deseja manter a
comunicação (MASTER mode).

3.2 RTL DESIGN

Na fase RTL DESIGN, foi feita a implementação e do IP Core e a criação do Testbench. O
Test  bench,  mostrado   na  Figura  6,   é   composta  pelo  Source,    que gera  os  sinais  para
estímulo.  O Reference Model  é  o modelo de referência   implementado em um nível  de
abstração mais  elevado  (por  exemplo,  SystemVerilog,  C,  C ++).  O Driver  Converte os
pacotes em sinais e envia para o DUV. O TMonitor converte os sinais de saída do DUV em
pacotes  e ativa o protocolo de comunicação do DUV e o Checker compara os resultados do
modelo de referência com os do DUV. 

Figure 6. O BVMbased test bench para o I2C Bus Controller Core
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A   estrutura   de   testes   foi   implementada   usando   SystemVerilog,   enquanto   o   IP   foi
implementado   usando   Verilog.   O   fluxo   de   projeto   utilizado   nesta   fase   incluem   as
ferramentas de desenvolvimento Altera Quartus II e Mentor Graphics MODELSIM.

O   processo   de   verificação   funcional   permitiu   detectar   e   corrigir   diversos   erros   de
implementação, assegurar a correção do design.

3.4 Prototipação

A fase de prototipação se deu a partir da criação de um canal de comunicação simples
entre   um mestre   com dois   escravos,   como  mostra   a  Figura  7.  Os  dipositivos  a   se
comunicar eram o módulo implementado na FPGA com um dispositivo eletrônico já
validado e que possui o protocolo I²C nativo [6], no nosso caso, um microcontrolador
PIC 18F4550.

Figura 7. Diagrama da Prototipação

Em casa   fase  de   teste,   o  módulo   fez  papel   hora  de  master,  hora  de   slave,   com  a
finalidade de verificar a correção das suas duas implementações. Em cada teste o master
enviava uma frase via I²C e o slave ao receber esse dado o exibia através de 8 LED’s
para a visualização do conteúdo em formato de saída paralelo. Nos testes feitos com
entrada manual, a frase a ser transmitida era setada através de chaves.

Em todos os testes realizados, a informação foi devidamente recebida ou enviada pela
FPGA, estando com a implentação do módulo Master, quanto do módulo Slave.

3.5 Implementação ASIC 

Após  a  criação  de  protótipos,   foi   feita  a   síntese   física  do  I2C Bus  Core  Controller
utilizando   a   tecnologia   XFab   0,35   mícron.   O   fluxo   de   projeto   foi   baseado   em
ferramentas Synopsys, incluindo DC e IC Compiler Compiler. A Tabela 1 apresenta as
características do ASIC final. A figura 7 ilustra o DIE do I2C Bus Controller.

Figure 7. Die do I2C Bus Controller.
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4. CONCLUSÕES

O desenvolvimento  do   I2C Bus  Controller   apresentado  nesse   trabalho   foi   realizado
dentro do contexto do programa Brazil IP por um time composto por quatro alunos de
graduação.

O fato do desenvolvimento ter se baseado na metodologia na ipPROCESS garantiu a
realização do projeto de alta qualidade.

A   prototipação   em   hardware   foi   realizada   utilizando   um   modelo   de   referência
amplamente utilizado e validado, diferenciandose das validações convencionais, onde o
modelo de referência é desenvolvido pela própria equipe que desenvolve o IP,  evitando
que um erro de especificaçao pudesse ser reproduzido tanto no DUV quanto no modelo
de referência.

O I2C Bus Controller desenvolvido pode ser utilizado em outros projetos de circuitos
integrados, facilitando a integração entre os IP's criados e alguma plataforma que possua
a implementação do protocolo I2C, seja em software ou em hardware.

O   trabalho   também   diferenciase   das   outras   implementações   relacionadas   por   ter
realizado   a   implementação   em   ASIC,   possibilitando   a   integração   do   IP   em   outros
projetos sem a necessidade de uma nova síntese.
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Abstract. This work describes an intervalar extension of the Haar Wavelet
Transform (HWT), implemented using C-XSC, including the study in terms of
execution time, performed on main optimizations previuosly developed. Those
optimizations made possible an increase of calculus exactitude when compared
to original formulations already presented in the literature.

Resumo. Neste trabalho, descreve-se uma extensão intervalar da Transfor-
mada Wavelet de Haar, implementada utilizando C-XSC, incluindo o estudo de
desempenho em termos de tempo de execução sobre as principais otimizações
desenvolvidas até o momento, as quais viabilizaram o aumento da exatidão dos
cálculos em relação aos apresentados originalmente na literatura.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho considera o contexto da Matemática Intervalar (IM) e propõe uma solução
baseada na aritmética de (MOORE, 1979) para implementação de transformadas, vi-
sando melhor conhecimento e controle dos erros nos dados e processos associados à
Computação Cientı́fica (Scientific Computing - SC).

A motivação para uso de técnicas intervalares integradas às Transformadas Dis-
cretas Wavelets (TDW) é prover resultados confiáveis e automaticamente validados
às aplicações que necessitam dessas transformações, cujas áreas são as mais varia-
das, destacando-se neste contexto o processamento de sinais e imagens [H. Om 2012,
Kumar et al. 2012]. Assim, a principal meta deste trabalho consiste no desenvolvimento
de extensões intervalares de TDWs, sendo inicialmente abordada a Transformada Wa-
velet de Haar (TWH).

A partir dos algoritmos originais da TWH [Stollnitz et al. 1995], desenvolveu-
se uma biblioteca contendo suas extensões intervalares, denominada Int-Haar e introdu-
zida em [dos Santos et al. 2013a]. No seguimento do estudo das formulações originais da
TWH percebeu-se a possibilidade de otimizá-las. Com a implementação das otimizações
estudadas foi obtido um ganho considerável em termos de exatidão de cálculo computaci-
onal, principalmente para a abordagem bidimensional da transformada em questão, como
descrito em [dos Santos et al. 2013b].

Mais especificamente, neste trabalho, apresenta-se um estudo de desempenho
sobre os programas implementados até o presente momento. Durante a avaliação
das otimizações desenvolvidas foi detectado ganhos notáveis em termos de tempo de
execução da TWH. Também foi desenvolvida a extenção intervalar do processo de com-
pressão para a transformada em questão. Esta extensão é necessária para as decisões de
compressão intervalar, as quais a aritimética pontual não oferece o devido suporte.
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Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são discutidas as
otimizações realizadas neste trabalho, como também o processo de compressão inter-
valar na Seção 3. Os testes e resultados de desempenho são apresentados na Seção 4.
Finalmente, na Seção 5 as conclusões e os trabalhos futuros são apresentados.

2. OTIMIZAÇÕES
No estudo e análise dos algoritmos originais da TWH [Stollnitz et al. 1995] percebeu-
se que para os procedimentos normalizados todas as iterações do programa executam
divisões utilizando o irracional

√
2. Como este valor não é computável com exatidão,

cada nı́vel de decomposição ou composição adiciona um certo grau de erro de cálculo aos
dados. Na solução proposta neste trabalho, consideram-se simplificações algébricas para
eliminar o cálculo desses valores não computáveis.

A comparação entre os algoritmos originais e os desenvolvidos neste trabalho
pode ser realizada ao se analisar os resultados de ambos, dada uma mesma entrada, utili-
zando a extensão intervalar da TWH, também desenvolvida neste trabalho.

De acordo com os novos procedimentos, o processo de decomposição normali-
zada, tanto unidimensional quanto bidimensional, é executado da seguinte maneira: pri-
meiramente é feita a decomposição não-normalizada dos dados, como indica o pseudo-
código da Figura 1; após essa etapa é realizada a normalização de todos os coeficientes,
multiplicando-os por 2−j/2, sendo j o nı́vel no qual o coeficiente se encontra.

Figura 1. Procedimento de decomposição da TWH 1D.

Dependendo de j, o cálculo de
√
2 não é necessário, e nesses casos não há

erro de cálculo envolvido. Esse processo é ilustrado na Figura 2, baseado no exemplo
em [Stollnitz et al. 1995]. Na ilustração em questão o vetor de entrada [9 7 3 5] é for-
mado inteiramente por coeficientes de escala dados no nı́vel j = 2, mas após o processo
de decomposição em dois nı́veis, vetor [6 2 1 −1], contém então o coeficiente de escala 6
e o coeficiente wavelet 2, ambos do nı́vel j = 0. Os demais coeficientes wavelets [1 −1]
são então relativos ao nı́vel j = 1. Por último, o processo de normalização é executado
considerando os nı́veis dos coeficientes: para j = 0 não há correção por

√
2; para j = 1 a

correção é realizada ao final do processo de decomposição.

Os procedimentos para a execução da TWH bidimensional utilizam do mesmo
princı́pio apresentado no parágrafo anterior. Porém, de acordo com o abordado em
[dos Santos et al. 2013a], existem dois algoritmos para decomposição e composição de
matrizes, o que sugere procedimentos de normalização distintos entre ambos.

A TWH 2D pode ser calculada por meio do algoritmo padrão, o qual executa
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[9 7 3 5]→ [6 2 1 − 1]→ [6 2
1√
2

−1√
2
]

Entrada→ Decomposição→ Normalização

Figura 2. Exemplo unidimensional da otimização.

primeiro a decomposição unidimensional completa em n nı́veis, para todas as linhas da
matriz e depois faz o procedimento análogo com todas as colunas.

A segunda opção é o algoritmo não-padrão, que intercala as operações ao longo
dos nı́veis da transformada. Assim, para cada nı́vel, todas as linhas são decompostas e
logo após, todas as colunas. Nesta segunda formulação da TWH 2D, apenas os coefici-
entes de escala resultantes dessa primeira decomposição são usados como entrada para o
cálculo do próximo nı́vel de transformação.

Durante o estudo dos algoritmos originais [Stollnitz et al. 1995], chegou-se ao re-
conhecimento de padrões dos fatores de normalização. Esses padrões foram analisados
e utilizados para o desenvolvimento dos procedimentos de normalização para ambos os
algoritmos bidimensionais. Estes padrões estão ilustrados na Figura 3. Como exemplo
foram usadas matrizes 8x8, as quais apresentam 3 nı́veis transformação, onde j′ e j′′

indicam os nı́veis de aplicação da normalização.

Para se calcular os fatores de normalização, sempre que 0 ≤ j′, j′′ ≤ (log2 n)− 1
e onde n indica a ordem da matriz, considera-se a regra RN logo a seguir:

RN = 2
−(j′+j′′)

2 (1)

Figura 3. Exemplo de combinações de fatores de normalização: (a) Algoritmo
padrão; (b) Algoritmo não-padrão.

3. COMPRESSÃO
A principal meta do procedimento de compressão é expressar um conjunto inicial de da-
dos utilizando a menor quantidade de pontos possı́vel. Esta tarefa pode ser realizada com
ou sem perda de informação [Stollnitz et al. 1995]. No contexto wavelet, a expansão dos
dados iniciais é analisada a fim de se decidir quais os coeficientes wavelet mais significan-
tes, e que devem ser mantidos no conjunto de dados. As decisões intervalares provenientes
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da extensão desenvolvida oferecem o devido suporte à compressão dos dados intervalares,
levando em conta o erro de cálculo acumulado.

O Hard Thresholding é trivial para valores pontuais, mas não pode ser aplicado
da mesma maneira para dados intervalares. O algoritmo pontual para compressão usa
um valor real τ como valor de corte (threshold), e a decisão de quais detalhes devem ser
ignorados é um simples conjunto de comparações pontuais.

Quando se trata de dados intervalares, τ também passa a representar um intervalo
de valores, carregando o erro do cálculo do threshold. Desta maneira a decisão de compri-
mir ou não um dado não pode ser avaliada da mesma maneira como no método pontual já
definido [Moore 1979]. Levando isso em conta, duas soluções foram desenvolvidas para
administrar a decisão no contexto intervalar. A primeira é nomeada como Hard Decision
e a segunda como Soft Decision.

O tipo de decisão Hard Decision é feito ao verificar se o dado intervalar é total-
mente menor que τ , comparando o limite superior do intervalo do coeficiente e o limite
inferior do intervalo de threshold. Este procedimento garante que todo possı́vel valor
pontual é menor que todos os possı́veis valores pontuais pertencentes a τ .

A decisão soft é executada verificando-se que a maioria dos dados intervalares é
menor que o ponto médio de τ , comparando o limite esquerdo da informação e o centro
do limite. Este procedimento garante que os coeficientes pontuais mais prováveis são
menores que o ponto médio de τ e τ .

Figura 4. Algoritmos de compressão, Hard Thresholding à esquerda, Hard Deci-
sion ao meio, e Soft Decision à direita.

4. TESTES E RESULTADOS
A realização dos testes baseia-se na aplicação das TDWs para compressão de imagens.
Dessa maneira, os parâmetros intervalares para as execuções foram obtidos a partir de
valores pontuais contidos em pixels de imagens em escala-de-cinza de 8 bits, configurando
assim intervalos pontuais, e usados como entrada para a TWH 2D intervalar.

Para se verificar a exatidão dos cálculos realizados a biblioteca Int-Haar dispõe de
procedimentos que avaliam os resultados intervalares. Para cada abordagem calculada é
feito uma iteração sobre os dados, buscando o maior diâmetro de intervalo.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, os algoritmos desenvol-
vidos neste trabalho apresentaram resultados mais exatos do que os originais. É possı́vel
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notar o ganho de ordem E-010 pelo novo método padrão durante a decomposição, além
do ganho de ordem E-008 durante a composição.

Tabela 1. Erros de cálculo gerados pelos algoritmos da literatura e os desenvol-
vidos no trabalho, utilizando a abordagem normalizada.

Metodologias Decomposição Composição

Método Padrão Novo 3.492460E-010 6.705523E-008

Método Padrão Original 7.916242E-008 4.671514E-006

Método Não-Padrão Novo 0.000000 0.000000

Método Não-Padrão Original 7.171184E-008 1.819804E-006

Tabela 2. Médias de tempos de execução geradas pelos algoritmos da literatura
e os desenvolvidos no trabalho.

Metodologias Decomposição Composição

Método Padrão Novo 39,5337ms 33,1806ms

Método Padrão Original 53,4047ms 67,9271ms

Método Não-Padrão Novo 36,6334ms 47,9163ms

Método Não-Padrão Original 48,3040ms 71,0566ms

É importante verificar que, como é mostrado na Figura 3, os cálculos de
√
2 para o

novo método não-padrão não precisaram ser executados, devido à simplificação algébrica
implementada. Obtém-se ao final um erro de cálculo nulo, como mostrado na Tabela 1.

O desempenho em termos de tempo de execução foi medido ao se executar 15
vezes cada método, utilizando uma mesma matrix, para os processos de composição e
decomposição. Como visto na Tabela 2, devido ao novo procedimento de normalização
bidimensional o tempo de execução diminuiu notavelmente, chegando a menos da metade
do tempo utilizando o novo método padrão durante a composição.

Figura 5. Speedup dos novos algoritmos para o método padrão (MP) e não
padrão (MNP) durante a decomposição (D) e composição (C).
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A máquina utilizada para a realização do teste mostrado na Figura 5 contém como
hardware, um processador i7 920 à 3.07GHz (4 núcleos fı́sicos, 8 núcleos lógicos), 6.0GB
de memória DDR3 à 1066MHz. Contém como software, Windows 8.1 64-bit, Visual Stu-
dio Professional 2013 e Microsoft C/C++ Compiler utilizado para compilar os programas.

Os algoritmos originais buscam normalizar os dados preparando-os para o cálculo
do próximo nı́vel de transformação. Os novos algoritmos por sua vez executam a
normalização dos dados uma única vez, ao final da decomposição ou no inı́cio da
composição. O speedup dos algoritmos desenvolvidos em relação aos originais da li-
teratura são apresentados na Figura 5. O maior desvio padrão das execuções é de aproxi-
madamente 0, 7731666.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou a implementação da versão intervalar do algoritmo da TWH
obtendo bons resultados quanto à análise do erro. As otimizações viabilizaram o aumento
na exatidão dos cálculos, além de diminuı́rem o tempo de execução.

Outras otimizações serão estudadas para se melhorar a indexação dos dados, auxi-
liando no acesso dos mesmos e assim diminuindo o tempo de execução da transformação.
A complexidade espacial será otimizada consequentemente.

Como as transformadas wavelets são apropriadas para a análise de dados em
contextos nos quais as escalas de representação são relevantes para o problema, o ga-
nho de exatidão obtido com as simplificações propostas neste trabalho representam uma
contribuição significativa para esta área de pesquisa.

Na continuidade, busca-se a extensão da biblioteca para suporte a programação
paralela, utilizando OpenMP ou o uso de paralelização massiva em GPGPUs (General-
Processing Graphics Processing Units).
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Resumo. No contexto de computação paralela aplicada a problemas com gra-
fos, uma questão que deve ser analisada é a divisão do grafo entre as unida-
des de processamento. Este artigo investiga estratégias de particionamento de
grafo. Os resultados alcançados demonstram que o desempenho está relaci-
onado com a quantidade de interconexões geradas pela estratégia utilizada,
como também pela sua complexidade.

1. Introdução
Coloração de grafo possui diversas aplicações, incluindo escalonamento de trabalhadores,
alocação de registradores, processamento de matrizes esparsas, agendamento de tarefas,
entre outros.

A formulação de tal problema é como segue. Dado um grafo G = (V, E), o pro-
blema da coloração de grafos tem como objetivo determinar a quantidade de cores ne-
cessárias para colorir todos os vértices de um grafo sem que vértices adjacentes tenham a
mesma cor [Cormen et al. 2009].

Dentre os algoritmos desenvolvidos para solucionar tal problema, o algoritmo de
Jones-Plassmann [Jones and Plassmann 1993] possui o atrativo de encontrar o número
cromático1 para diversas instâncias de grafos em um tempo aceitável.

Este artigo investiga quatro estratégias de particionamento de grafo no contexto do
algoritmo Jones-Plassmann paralelo, a saber: busca em largura (BFS), busca em profun-
didade (DFS), gulosa e aleatória. Os resultados indicam que o desempenho do algoritmo
Jones-Plassmann paralelo está relacionado com a quantidade de interconexões geradas
durante o particionamento do grafo entre as diferentes unidades de processamento (UP),
como também pela complexidade da estratégia de particionamento.

O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta
brevemente o algoritmo Jones-Plassmann; a Seção 3 apresenta os resultados e uma dis-
cussão sobre estes; e a Seção 4 finaliza este artigo apresentando algumas conclusões,
trabalhos relacionados e os trabalhos futuros.

2. O Algoritmo Jones-Plassmann
Jones e Plassmann [Jones and Plassmann 1993] propuseram um algoritmo para coloração
que melhora o algoritmo MIS. O MIS colore o grafo em um processo iterativo, no qual
cada iteração encontra e colore o maior conjunto independente de vértices do grafo. A

1Quantidade mı́nima de cores para uma coloração efetiva - na qual não existem arestas conflitantes.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

302



diferença do algoritmo Jones-Plassmann está no fato deste não criar uma nova permutação
dos vértices toda vez que um conjunto independente precisa ser calculado. Um único con-
junto de pesos aleatórios pode ser construı́do no começo e ser usado em todo o algoritmo.
Isso é feito atribuindo números aleatórios para cada vértice e utilizando o número único
para resolver um conflito no caso de vértices vizinhos estarem com o mesmo número.
Além disto, Jones-Plassmann não encontra um conjunto independente máximo. Este en-
contra um conjunto independente usando o método de Luby de escolher vértices os quais
os pesos são máximos locais. Outra diferença é que os vértices do conjunto indepen-
dente não são atribuı́dos com a mesma cor nova, eles são coloridos usando a menor cor
disponı́vel que ainda não foi atribuı́da a nenhum vértice vizinho.

3. Resultados e Discussão
No contexto de problemas paralelos que utilizam grafos, uma boa divisão de tais gra-
fos possui o potencial de minimizar o tempo de processamento. Pelo fato de reduzir a
contenção entre as UPs.

Nesta seção são avaliadas as quatro estratégias de particionamento de grafo. Para
alcançar tal objetivo foram implementadas quatro versões do algoritmo Jones-Plassmann,
cada uma utilizando uma estratégia diferente de particionamento. Cada versão utiliza a
estratégia de coloração maiores graus primeiro (Largest-Degree-First). Além disto, estas
utilizam a biblioteca OpenMP, como estratégia de paralelização do algoritmo.

Uma questão importante é a escolha das instâncias a serem avaliadas. Os ex-
perimentos foram realizados com instâncias de diferentes caracterı́sticas, a saber: 1000
vértices, 2000 vértices, 4000 vértices e 8000 vértices. Além disto, para cada quantidade
de vértices foram criadas duas instâncias, uma com densidade 0,1 e outra com densidade
0,5. Portanto, existem 8 instâncias diferentes. Tais instâncias foram criadas com a fer-
ramenta GTgraph2. A motivação do uso de tal ferramenta para criar grafos sintéticos,
está no fato desta ser utilizada no contexto cientı́fico para avaliar algoritmos baseados em
grafos.

A avaliação experimental foi realizada em um computador que possui dois pro-
cessadores Xeon E5504, 24 GB RAM e executa o sistema operacional Ubuntu x86 64
com kernel 3.5.0-23-generic. Cada processador possui 4 núcleos totalizando 8 UPs. To-
das as UPs citadas nos experimentos são dessa máquina. Além disto, cada instância foi
executada 12 vezes e os dados apresentados são a média entre 10 execuções, descartadas
a pior e a melhor.

Um ponto importante a ser ressaltado é o fato do foco do artigo ser a divisão
do grafo entre as UPs e não no número cromático encontrado. De qualquer forma, os
experimentos realizados indicam que independente da estratégia de particionamento, o
algoritmo Jones-Plassmann encontra o mesmo número cromático para uma determinada
instância. Além disto, o número cromático encontrado por Jones-Plassmann é o mesmo
que o encontrado por um algoritmo guloso, implementado para avaliar a qualidade do
resultado final encontrado por Jones-Plassmann.

3.1. Speedups
A Figura 1 apresenta o speedup alcançado por cada versão do algoritmo Jones-Plassmann.

2http://www.cse.psu.edu/ madduri/software/GTgraph/
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Figura 1. Speedup do algoritmo Jones-Plassmann com diferentes estratégias de
particionamento.

É possı́vel perceber pela Figura 1 que o uso de duas UPs possui o melhor desem-
penho. A partir deste ponto ocorre uma perda de desempenho. Isto indica que o aumento
de UPs está potencialmente aumentando o overhead do sistema como um todo.

A estratégia gulosa é a que ocasiona o pior desempenho. De fato, independente da
quantidade de UPs, o uso desta estratégia ocasiona uma desaceleração. Para a estratégia
gulosa a versão paralela possui um desempenho pior do que a versão sequencial. As outras
três estratégias possuem um comportamento semelhante. Embora, a estratégia aleatória
tenha um desempenho ligeiramente superior a BFS e DFS. Estes resultados são interes-
santes, pelo fato de que em uma primeira instância não seja esperado que a estratégia
aleatória seja melhor do que estratégias mais elaboradas.

Uma questão que deve ser respondida é a falta de escalabilidade de tais estratégias.
Este é o objetivo da próxima seção.

3.2. Custo da Divisão

A perda de escalabilidade está relacionada ao fato de uma UP não encontrar em sua
partição um vértice que seja maior (em sua métrica) que seus vizinhos. Isto ocorre nor-
malmente porque os vizinhos estão em partições de outras UPs.

Tal situação ocasiona uma perda de desempenho, pois a unidade precisa interrom-
per sua execução até que outra processe um vértice que a permita continuar. Desta forma,
o aumento da quantidade de UPs, em outras palavras o aumento de partições, potenci-
almente agrava este problema. Pois, quanto maior é a quantidade de partições do grafo,
maior a chance de uma unidade precisar interromper sua execução.

A quantidade de interconexões entre duas partições - arestas que ocasionam a
interrupção da execução, resultante da estratégia de divisão do grafo, afeta drasticamente
o desempenho. Um algoritmo de divisão de grafo que divida o grafo minimizando o
número de arestas entre as partições diminuem as interconexões. No entanto, algoritmos
de divisão do grafo podem necessitar de um tempo considerável nessa tarefa, e portanto o
ganho de desempenho final com uma boa divisão pode não ser vantajoso.

A Figura 2 apresenta a relação entre interconexões e tempo de execução. É
possı́vel perceber pela Figura 2 que o tempo de execução aumenta, independente da quan-
tidade de UPs, com o aumento da quantidade de interconexões. Além disso, o tempo de
execução aumenta seguindo uma determinada proporcionalidade.

As estratégias aleatória, BFS, DFS, gulosa e aleatória não possuem as mesmas
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(a) 2 UPs (b) 4 UPs (c) 8 UPs

Figura 2. Relação entre interconexões e tempo de execução.

divisões3. Desta forma, cada estratégia resultará em diferentes quantidades de interco-
nexões. Entretanto, deve ser considerado que tais estratégias possuem diferentes com-
plexidades, consequentemente diferentes tempos de execução. Portanto, o overhead do
particionamento do grafo deve ser levado em consideração. Além disto, como a parte
sequencial de um código limita o speedup, a estratégia de particionamento terá grande
impacto no desempenho. A Figura 3 apresenta as interconexões para cada estratégia de
particionamento.

(a) 2 UPs (b) 4 UPs (c) 8 UPs

Figura 3. Quantidade de interconexões (em escala logarı́tmica) para cada versão
do algoritmo Jones-Plassmann.

A Figura 3 mostra que as estratégias BFS, DFS e aleatória possuem uma quan-
tidade de interconexões similar, em diferentes instâncias. Enquanto a estratégia gulosa
apresenta a maior quantidade de interconexões para todas as instâncias, principalmente
para 4 e 8 UPs. Isto explica a perda de desempenho para a estratégia gulosa.

É importante perceber que o aumento de UPs acarreta o aumento na quantidade
de interconexões aproximadamente em uma ordem de grandeza. Isto aumenta considera-
velmente o overhead, consequentemente ocasionando o baixo speedup.

Os dados apresentados na Figura 3 explicam o speedup apresentado na Figura
1. Em geral as estratégias BFS e DFS possuem comportamentos semelhantes - no to-
cante a quantidade de interconexões, enquanto a estratégia aleatória possui uma ligeira
diminuição desta quantidade para algumas instâncias. Além disto, esta estratégia é mais
rápida do que as outras, ocasionando um menor impacto no desempenho geral4.

3Dada a restrição de espaço, tais dados não serão apresentados graficamente.
4O speedup apresentado se refere a toda computação - desde a carga dos dados até a impressão do valor

cromático, e não apenas o desempenho da parte paralela.
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3.3. Alcançando um Speedup Próximo do Linear
Para mostrar que a escalabilidade do algoritmo Jones-Plassmann está relacionada à es-
tratégia de particionamento do grafo, foram criados grafos que sejam facilmente particio-
nados pelas estratégias avaliadas.

Para alcançar este objetivo, os grafos com 1000 vértices foram duplicados e arestas
entre eles foram adicionadas - de forma aleatória. Este processo foi realizado três vezes,
sempre duplicando a instância gerada na iteração anterior. É importante ressaltar que
durante a criação de tais instâncias é necessário renomear os ı́ndices dos vértices, para
que não existam vértices com o mesmo rótulo. Portanto, foram criadas 6 novas instâncias.
A diferença entre estas e as utilizadas nas Seções 3.1 e 3.2, está no fato de se conhecer
onde se inicia e onde se termina uma partição da instância. Desta forma, as estratégias de
divisão se beneficiam dessas divisões muito bem delineadas, para determinar as partições
que serão criadas.

A Figura 4 apresenta o speedup alcançado por cada versão do algoritmo Jones-
Plassmann, utilizando as 2 instâncias com 1000 vértices mais as 6 novas instâncias.

Figura 4. Speedup do algoritmo Jones-Plassmann com diferentes estratégias de
particionamento.

Os dados apresentados na Figura 4 indicam que o comportamento das versões
do algoritmo Jones-Plassmann seguem o mesmo padrão apresentado na Figura 1. A es-
tratégia gulosa é a pior estratégia, ocasionado um desempenho pior do que a contraparte
sequencial. Enquanto as outras estratégias possuem o melhor desempenho, com uma
ligeira melhora para a estratégia aleatória.

O uso das novas instâncias ocasionou um speedup próximo ao linear, o qual é
aproximadamente duas vezes maior do que aquele alcançado com as instâncias originais.
Isto indica que pelo menos quatro fatores influenciam o desempenho de algoritmos para-
lelos baseados em grafos, a saber: (1) a natureza do grafo; (2) a quantidade de partições;
(3) a quantidade de interconexões entre as partições do grafo; e (4) a complexidade da
estratégia de particionamento.

4. Conclusões
Este artigo investigou diferentes estratégias de particionamento de grafo. Os resultados
indicam que o desempenho está relacionado a quantidade de interconexões existentes en-
tre as partições. Além disto, estes indicam que uma estratégia simples - aleatória - possui
o atrativo de ser rápida, minimizando o custo da parte sequencial do processamento e con-
sequentemente maximizando o desempenho final alcançado. Embora, esta não encontre
necessariamente um bom particionamento.
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Por outro lado, a natureza do grafo tende a limitar tal desempenho. O que foi
demonstrado com o uso de instâncias para as quais cada partição tende a conter um bom
agrupamento. Contudo, tal situação nem sempre será encontrada. De fato, a tendência é
existir grafos irregulares, os quais não ocasionarão um particionamento ideal. Portanto,
neste contexto as pesquisas devem ser voltadas para a implementação de estratégias efici-
entes de particionamento de grafos irregulares. Basicamente tais estratégias devem buscar
as seguintes caracterı́sticas: (1) serem rápidas, (2) alcançarem o melhor balanceamento
de carga possı́vel; e (3) minimizar ao máximo a quantidade de interconexões entre as
partições.

Trabalhos Relacionados: Pesquisas com algoritmos paralelos para estrutu-
ras com componentes conectados vem sendo realizadas ao longo das últimas
décadas [Jones and Plassmann 1993, Greiner 1994]. Gebremedhin e Manne
[Gebremedhin and Manne 2000] analisam a escalabilidade de algoritmos parale-
los de coloração de grafo baseado em métodos gulosos. Abbasian e Mouhoub
[Abbasian and Mouhoub 2011] propuseram um algoritmo genético hierárquico pa-
ralelo para a solução do problema de coloração de grafo. Hasenplaugh e outros
[Hasenplaugh et al. 2014] analisam diferentes heurı́sticas de ordenação para coloração
de grafo baseado em algoritmos gulosos paralelos.

Trabalhos Futuros: O próximo passo deste trabalho de iniciação cientı́fica é propor es-
tratégias de particionamento que minimizem a quantidade de interconexões. Além disto,
serão propostas versões do algoritmo Jones-Plassmann que façam uso de GPUs, além de
OpenMP.

Referências
Abbasian, R. and Mouhoub, M. (2011). An Efficient Hierarchical Parallel Genetic Al-

gorithm for Graph Coloring Problem. In Proceedings of the Annual Conference on
Genetic and Evolutionary Computation, pages 521–528, New York, NY, USA. ACM.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2009). Introduction to
Algorithms. The MIT Press, 3rd edition.

Gebremedhin, A. H. and Manne, F. (2000). Scalable Parallel Graph Coloring Algorithms.
Concurrency - Practice and Experience, 12(12):1131–1146.

Greiner, J. (1994). A Comparison of Parallel Algorithms for Connected Components. In
Proceedings of the Annual ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures,
pages 16–25, New York, NY, USA. ACM.

Hasenplaugh, W., Kaler, T., Schardl, T. B., and Leiserson, C. E. (2014). Ordering Heuris-
tics for Parallel Graph Coloring. In Proceedings of the ACM Symposium on Parallelism
in Algorithms and Architectures, pages 166–177, New York, NY, USA. ACM.

Jones, M. T. and Plassmann, P. E. (1993). A Parallel Graph Coloring Heuristic. SIAM
Journal of Scientific Computing, 14(3):654–669.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

307



Projeto e Avaliação de um Árbitro em FPGA para Acesso
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Resumo. Uma boa polı́tica de arbitragem não vai apenas evitar dead-locks e
outros problemas, mas também melhorar o desempenho geral do sistema e até
mesmo consumo de espaço. Com o advento da arquitetura de rede-em-chip e
hardware reconfigurável, ressalta-se o problema por um árbitro mais eficiente.
Portanto, o objetivo deste artigo é de apresentar a avaliação do projeto de dois
árbitros (Round-Robin - RR e Weighted Round-Robin - WRR). Para isso, foi
descrito com linguagem de descrição de hardware o nó final da memória com-
partilhada conectado a 3 interfaces de rede para poder medir a eficiência em
performance e consumo de espaço de cada árbitro. O WRR mostrou uma me-
lhoria em desempenho em relação ao RR, reduzindo o delay médio em 50%,
essa melhoria custou 24.67% mais consumo de espaço que o RR.

Abstract. A good arbiter policy won’t just avoid dead-locks and other problems
but also improve overall system performance and even space consumption. With
the network-on-chip architecture and reconfigurable hardware advent, we can
highlight the problem for a more efficient arbiter. Therefore, the goal of this
paper is to show the evaluation of two arbiters projects. In order to do this,
it was described the hardware of the shared memory end-node connected to 3
network interfaces in order to measure the efficiency in performance and space
consumption of each arbiter (Round-Robin - RR and Weighted Round-Robin -
WRR). The WRR showed an improvement in performance against the Round-
Robin, reducing its average delay in 50%, this improvement costs 24.67% more
space consumption than the Round-Robin.
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1. Introdução

É notável o crescimento em número de núcleos de um microprocessador, devido a
esse crescimento inúmeras barreiras de escalabilidade surgiram que por sua vez incen-
tivaram os projetistas a buscar novos meios de comunicação entre os componentes do
microprocessador. Uma das propostas foi a Rede-em-Chip (Network-on-Chip - NoC)
[Bjerregaard and Mahadevan 2006].

Com a utilização da tecnologia de redes-em-chip, novas formas de acesso à
memória compartilhada surgiram, deixando a seguinte pergunta em aberto: Como os
árbitros de acesso à memória compartilhada via redes-em-chip se comportam se obser-
vados e avaliados algoritmos diferentes?

Microprocessadores de propósito geral cobrem a maior parte dos propósitos, mas
algumas vezes eles precisam ser mais eficientes para um uso especı́fico e sendo preciso
mudar um pouco um hardware especı́fico para atender outro propósito. Uma arquitetura
reconfigurável pode se alterar para alcançar alta eficiência para propósitos especı́ficos.
Para projeto e experimentação de arquiteturas reconfiguráveis, o FPGA (Field Program-
mable Gate Array) [Compton and Hauck 2002] possibilita a avaliação do uso de portas
lógicas, Flip-Flops, Look-Up Tables (LUTs), além do desempenho.

O objetivo desse artigo é avaliar e estudar a eficiência de dois árbitros (Round-
Robin - RR e Weighted Round-Robin - WRR) de acesso à memória compartilhada em
uma rede-em-chip, desenvolvendo assim, um projeto reconfigurável de um árbitro de
acesso justo a memória compartilhada. A avaliação do comportamento dos árbitros para
rede-em-chip, neste artigo, tem como foco o desempenho e o consumo de componentes
em FPGAs.

O artigo está organizado da seguinte forma: Na Seção 2 são apresentados trabalhos
correlatos a este e como eles ajudaram na construção deste trabalho para então na Seção
3 ser explicada a proposta do projeto de árbitro e os meios para se chegar a essa proposta.
Os resultados são apresentados na Seção 4 e então é feita uma conclusão na Seção 5.

2. Trabalhos Correlatos

Existem vários projetos de árbitros, todos com suas vantagens e geralmente especı́ficos
para uma arquitetura. Explorando ao máximo os aspectos dessa arquitetura e de seu
propósito, os árbitros são projetados para máxima eficiência.

Em [Jou and Lee 2010] é proposto um árbitro Round-Robin ótimo para NoCs
inspirado no WRR. Do WRR foi derivada sua função booleana, para então sofrer al-
gumas alterações explorando aspectos em que seu desempenho pôde ser melhorado, a
função aprimorada foi minimizada através de matemática booleana e confirmada como
uma função ótima através de matemática discreta. Conseguiu-se uma melhora no atraso
em relação aos árbitros PPE [Gupta and McKeown 1999], PPA [Chao et al. 1999], SA
[Shin et al. 2002], PRRA [Zheng and Yang 2007] e IPRRA [Zheng and Yang 2007], de 3
vezes, 2.7 vezes, 1.3 vezes, 2.7 vezes e 2.2 vezes, respectivamente. Essa melhoria custou
de um aumento considerável de consumo de espaço em relação aos árbitros PPA, PRRA
e IPRRA, ainda assim seu consumo de espaço cresce com a tendência de log4N onde N
é o tamanho da NoC medida como um grid de NxN nós.
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Em [D. Shanthi 2011] é feita uma análise de vários árbitros com uma abordagem
do projeto do mesmo, identificando suas caracterı́sticas chaves como complexidade, difi-
culdade de implementaçáo e performance. Dentre os árbitros analisados está o WRR onde
indica-se que o WRR conseguiu superar o throughput do RR em 44% dependendo dos
padrões de tráfego usados.

O trabalho realizado nesse artigo se propõe a analisar o comportamento de dois
árbitros em hardware programável (FPGA) para acesso à memória compartilhada em um
contexto de arquitetura baseada em redes-em-chip.

3. Proposta de Projeto de Árbitro

Um árbitro que seja eficiente no consumo dos recursos do hardware programável e que
explore a caracterı́stica de reconfigurabilidade para uma dada arquitetura traria melho-
ras significativas no desempenho geral do sistema tendo em vista que em uma NoC a
escalabilidade é um fator que deve se levar em consideração, uma vez que a NoC su-
porta o aumento gradativo de nós de processamento. Para modelar os árbitros foi feito
uso do VHDL (VHSIC - Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Lan-
guage) para descrever seu comportamento e finalmente apresentar seus resultados através
de sintetização fornecida pela ferramenta Xilinx ISE (Xilinx Integrated Software Environ-
ment). Na Figura 1 é apresentada a arquitetura geral onde o árbitro é implementado para
futura análise de seu comportamento. São 3 interfaces de redes (NI) conectadas ao árbitro
que por sua vez decide qual NI vai ter acesso ao recurso (Memória Compartilhada) em
dado momento no tempo.

Figura 1. Visão geral da arquitetura usada nos testes.

4. Resultados

Os resultados das sı́nteses e simulações são apresentados nas sub-seções a seguir. Foi
usado VHDL para descrever o comportamento dos árbitros e então essa descrição foi
sintetizada pela ferramenta Xilinx ISE utilizando o FPGA xc7a100t-3csg324 como dis-
positivo alvo. Foram injetados estimulos através do ISim com o objetivo de estudar a
performance dos árbitros, esses estimulos correspondiam a duas escritas na memória com-
partilhada e depois duas leituras nos mesmos endereços usados para escrita.
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4.1. Round-Robin

O Round-Robin é o mais básico dos árbitros, ele exaustivamente procura entre todos os
candidatos até achar um que deseje acesso à memória e continua sua procura circular-
mente, fazendo dele um árbitro de acesso justo.

No seu pior caso leva-se o número de interfaces de rede conectadas ao nó da
memória compartilhada vezes 2 clocks, tendo em vista que a máquina de estados gasta 1
clock para selecionar a interface de rede e um clock para verificar se a mesma interface
de rede deseja ganhar acesso ao recurso. Na Figura 2 o instante que uma das interfaces
de redes demonstra interesse em utilizar o recurso é marcado por uma barra vertical azul
pontilhada, o instante em que seu interesse é percebido é marcado por uma barra azul
sólida, assim é possı́vel observar que depois de uma das interfaces de redes ter pedido
acesso ao recurso levou 6 clocks para o árbitro perceber a intenção de ganhar acesso ao
recurso dessa interface de rede.

O Round-Robin usou totalmente 59% dos pares de LUT-FF (Look Up Table - Flip
Flop), 41% foi sub usado, tendo em conta que 23% foi utilizado apenas o flip-flop e 18%
foi utilizado apenas a look-up-table.

Figura 2. Pior caso do Round-Robin, gerado pelo ISim

4.2. Weighted Round-Robin

O Weighted Round-Robin é a versão que otimiza a pesquisa exaustiva do RR.

Ele sempre gasta 2 clocks para descobrir qual interface de rede tem a intenção
de utilizar o recurso. Na Figura 3 o instante que uma das interfaces de redes demonstra
interesse em utilizar o recurso é marcado também por uma barra vertical azul pontilhada,
e o instante em que seu interesse é percebido é marcado por uma barra azul sólida, assim
é possı́vel observar que depois de uma das interfaces de redes ter pedido acesso ao recurso
levou-se apenas 2 clocks para o árbitro perceber a intenção de ganhar acesso ao recurso
dessa interface de rede.

Na Figura 4 é demonstrado que o WRR usa totalmente 67% dos pares de LUT-FF
(Look Up Tables - Flip Flops), 32% foi sub usado, tendo em conta que 9% foi usado
apenas os flip-flops e 23% foi usado apenas as look-up-tables.

5. Conclusão

É possı́vel concluir que o árbitro Weighted Round-Robin é uma boa escolha quando a
memória compartilhada está conectada a várias interfaces de rede (3 ou mais) por que seu
consumo de espaço é apenas ≈ 11.85% maior do que o Round-Robin como demonstrado
na Figura 5. Podemos destacar também que a eficiência do consumo do espaço do Weigh-
ted Round-Robin é superior pois usa-se completamente uma maior percentagem de pares
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Figura 3. Diagrama de ondas do Weighted Round-Robin gerado pelo ISim.

Figura 4. Eficiência do consumo de espaço.

Figura 5. Comparação lado a lado do consumo de espaço.

Figura 6. Comparação lado a lado dos delays.
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LUT-FF. Na Figura 6 nota-se que o WRR manteve seu delay sempre ótimo com apenas 2
clocks enquanto o RR atingiu o pico de 6 clocks de delay com uma média de 4 clocks.

É possı́vel observar também que o aumento de complexidade de um circuito pode
ser vantajoso se implementado em hardware programável pois mesmo que seu consumo
de espaço seja superior a um circuito com menor complexidade, há também a possibili-
dade de um maior desempenho, o que normalmente é desejável. Portanto, as expectativas
de um árbitro reconfigurável vão além da flexibilidade e adaptação da arquitetura, mas
caminham na direção da melhoria do desempenho.

Como trabalho futuro, pretende-se aumentar a profundidade de análise dos
árbitros com uma avaliação baseada em traces de aplicações reais. Pretende-se também,
analisar outros árbitros para então projetar um árbitro que aproveite melhor os recursos
do FPGA visando alto desempenho.
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Resumo. O uso de aceleradores do tipo GPUs é uma alternativa para agregar
performance a aplicações que demandam uma grande quantidade de proces-
samento. Tal arquitetura requer técnicas de programação bastante especı́ficas,
uma vez que é necessário distribuir a tarefa paralela a cada kernel executado em
GPU. Nesse sentido, este artigo investiga quais aspectos devem ser observados
para garantir a maximização do uso dos recursos computacionais em GPUs.
Como estudo de caso, utilizou-se um protótipo de uma aplicação de modelagem
atmosférica. A partir da realização de análises de ocupação da GPU e profile
da aplicação é possı́vel constatar que o desempenho paralelo está relacionado
com a modelagem apropriada do conteúdo executado em cada kernel CUDA.

1. Introdução
Em diversas áreas da Computação Cientı́fica existem algoritmos que geram alto custo
computacional. Uma alternativa para acelerar a execução destes algoritmos consiste na
execução concorrente do código, tornando a obtenção das soluções numéricas factı́vel ou
obtidas em um tempo de processamento aceitável. Por causa disso, diversas aplicações
encontram-se em constante desenvolvimento, com diversas alterações de código, acom-
panhando as mais recentes tendências nos sistemas computacionais de alto desempenho.
Estas aplicações são imprescindı́veis para diversos aspectos do cotidiano, economia e
progresso da ciência, como é o caso do controle de tráfego, previsão de precipitação,
monitoramento de pacientes médicos, entre outros tipos de problema/aplicação.

Atualmente, tem-se visto profundas transformações na estrutura das arquiteturas
computacionais. Aceleradores altamente especializados, tais como GPUs, com vários
núcleos simples de processamento têm sido amplamente utilizadas como uma solução
eficiente e viável na busca por maior poder de processamento. Assim, em diversas
publicações são mencionados ganhos significativos de desempenho (200×) em relação
a uma versão sequencial para o caso de aplicações simples. Porém, tais implementações
são recentes e apresentam resultados preliminares ou ainda não aplicados a aplicações
com grande demanda computacional.

∗Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientı́fica do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Cientı́fico e Tecnológico - PIBIC/CNPq 2013.
†Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientı́fica do Conselho Nacional de Desen-

volvimento Cientı́fico e Tecnológico - PIBIC/CNPq 2014.
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Aplicações com grande demanda de processamento tradicionalmente são desen-
volvidas utilizando interfaces padrão de programação com diversas implementações, tais
como o MPI (Message-Passing Interface) em memória distribuı́da (multi-computadores
e multi-processadores) e OpenMP em memória compartilhada (multi-processadores e
multi-core). Um desafio recorrente é portar aplicações pré-existentes para processado-
res especializados (GPGPUs) uma vez que nem todos os trechos de código beneficiam-
se desse tipo de paralelismo. Fazer uso desse tipo de arquitetura requer aspectos de
programação distintos, e que, portanto, devem ser investigados apropriadamente para ga-
rantir a maximização do aproveitamento dos recursos computacionais.

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é identificar possı́veis estratégias para
melhorar o desempenho de uma aplicação de modelagem atmosférica cujos métodos
são executados em GPUs. Trata-se do Ocean-Land-Atmosphere Model (OLAM)
[Walko and Avissar 2008], criado por Robert L. Walko e Roni Avissar na Duke Uni-
versity. A identificação de tais estratégias, implementadas em CUDA, pode auxiliar na
maximização do uso das GPUs para outros tipos de aplicação similares.

Este artigo está dividido em 7 seções. A próxima seção aborda o uso da interface
de programação CUDA. Na Seção 3 são apresentados os trabalhos relacionados. Os am-
bientes de teste e recursos utilizados são descritos na Seção 4. Na Seção 5 é feita uma
análise de desempenho via profiling dos testes realizados. Com base nos resultados obti-
dos, propostas de melhorias são discutidas na Seção 6. Por fim, a conclusão do trabalho é
apresentada juntamente com as expectativas para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Nos trabalhos de [Osthoff et al. 2011] e [Osthoff et al. 2012], são realizados diversos ex-
perimentos sobre o OLAM implementado com diferentes interfaces de programação pa-
ralela, como MPI, OpenMP e CUDA. Nos testes realizados com o OLAM implementado
com MPI e CUDA, foi constatado que o desempenho da aplicação diminui para mais
de dois processos MPI. Além disso, é dito que para melhorar a performance para esta
implementação é necessário aprimirar a cópia de dados entre a memória da CPU e a
memória da GPU. O fato é que o OLAM possui muita dependência entre essas cópias de
memória e as funções executadas em GPU, o que é um gargalo de desempenho, visto que
é possı́vel sobrepor cópias de memória com execução em GPU.

Em [Vargas and Schepke 2014], foram feitos as primeiras análises que originaram
o estado do trabalho atual. Os resultados iniciais mostraram que a aplicação não demons-
trou ganho de desempenho relevante, obtendo apenas um speedup próximo de 2.

No trabalho de [Rosso et al. 2013], o modelo OLAM, implementado com MPI,
foi testado com diferentes casos de teste, onde varia-se o tempo de simulação do globo
antes e depois de realizar refinamento em tempo de execução. Foi concluido que o OLAM
tem seu desempenho melhorado a medida que mais processos MPI executam a aplicação,
e que o refinamento dinâmico da malha influencia diretamente no tempo de execução dos
casos de teste.

Já nos estudos de [Pydd et al. 2014], o OLAM, também implementado com MPI,
foi testado com tempos iguais de simulação antes e depois do refinamento dinâmico da
malha terrestre. Foi constatado que o tempo de execução diminui pela metade quando se
usa o dobro de processos MPI.
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3. Ambiente de Testes e Recursos Utilizados

Foi utilizada uma Workstation Dell Precision T7600 com dois Intel Xeon E5-2650 de
2.00GHz. São duas GPUs instaladas. A Tesla C2075 [NVIDIA Tesla C2075 2011] pos-
sui 448 núcleos CUDA de 1147 MHz, memória de 6GB GDDR5 de 1566 MHz e barra-
mento de memória de 384 bits. A Quadro 5000 [NVIDIA Quadro 5000, 2013] possui 352
núcleos CUDA de 1026 MHz, memória de 2,5GB GDDR5 de1494 MHz e barramento de
memória de 320 bits. Comum a ambas as GPUs: Compute Capability 2.0; 32 núcleos por
multiprocessador; 32.768 registradores por bloco de threads; máximo de 1.024 threads
por bloco; máximo de 1.536 threads por multiprocessador.

Como recursos para realizar profiling da aplicação, foram utilizados o nvprof e o
NVIDIA Visual Profiler, parte do [NVIDIA CUDA Tool Kit 2014]. O nvprof foi utilizado
para executar o programa e coletar dados que ajudassem a analisar o seu desempenho.
Os dados de saı́da foram direcionados para um arquivo que pudesse ser importado no
NVIDIA Visual Profiler, o qual provê uma interface gráfica intuitiva de grande ajuda na
análise dos dados coletados.

Outra ferramenta utilizada é a CUDA GPU Occupancy Calculator da NVIDIA,
feita no Microsoft Excel, para cálculo de ocupação de GPU, disponı́vel juntamente com
o [NVIDIA CUDA Tool Kit 2014]. Informando na planilha a capacidade de computação
da GPU, o número de threads por bloco e o número de registradores utilizados por thread
(obtido com a opção --ptxas-options=-v para o compilador), a planilha calcula a ocupação
de cada multiprocessador da GPU para um determinado kernel.

4. Análise de Desempenho e Testes

Os testes iniciais apresentados por [Vargas and Schepke 2014], realizados nas GPUs cita-
das na Seção 3, mostraram que o modelo Tesla C2075 obteve melhores resultados devido
às suas configurações de hardware (núcleos CUDA, memória, etc) superiores. Com base
neste fato, esta GPU foi adotada para os trabalhos posteriores com o modelo OLAM.

Após a avaliação anterior, foi feita uma revisão geral da aplicação, visando identi-
ficar possı́veis problemas. Nesta revisão, ao analisar as opções de compilação e execução
do programa, foi feita uma alteração. O parâmetro -arch, que define para qual arquite-
tura a aplicação será compilada, deve estar de acordo com a capacidade de computação
da GPU a ser utilizada. Na Seção 3, vimos que o dispositivo Tesla C2075 possui ca-
pacidade de computação 2.0 (arquitetura Fermi), logo sua arquitetura é identificada pela
opção -arch=sm 20. Porém, a aplicação estava sendo compilada com -arch=sm 35 (ca-
pacidade de computação 3.5 - arquitetura Kepler), o que não é recomendado segundo o
CUDA Compiler Drive NVCC - Reference Guide [NVIDIA NVCC 2013], pois o conjunto
de instruções é diferente entre as arquiteturas e a compatibilidade não é garantida. Com
isso, passa a ser usado -arch=sm 20, de modo a garantir a correta execução do programa
conforme a arquitetura da GPU utilizada.

Posteriormente, foi realizada uma análise utilizando a CUDA GPU Occupancy
Calculator da NVIDIA. São implementados três kernels na aplicação, e compilando com
a opção --ptxas-options=-v, foram retornados os seguintes números de registradores: ker-
nel1, 63 registradores; kernel2, 63 registradores; e kernel3, 35 registradores. Analisando
a planilha, notou-se que a ocupação dos multiprocessadores da GPU, para blocos de 1.024
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Figura 1. Resultados. Aplicação compilada com -arch=sm 20.

threads, era 0% para todos os kernels. Sabendo que o número de registradores por mul-
tiprocessador da GPU é de 32.768, blocos de 1.024 threads para os kernels da aplicação
não executam. Por exemplo, 1.024 threads multiplicadas por 35 registradores do kernel3
é igual a 35.840 registradores, logo, um bloco desse tamanho não pode ser atribuido a
um multiprocessador por necessitar de mais registradores do que o disponı́vel. O mesmo
cálculo vale para os outros dois kernels, que necessitam 63 registradores.

Para provar o que se concluiu na análise da planilha, foram executados os seguin-
tes casos de teste: o modelo foi configurado para executar com duas resoluções horizon-
tais distintas para a malha global, sendo 100km e 50km; para cada resolução, utilizou-se
blocos de threads de tamanhos diferentes, sendo 128, 256, 512 e 1.024 threads. No total
são oito casos de teste e para todos o tempo de simulação do globo terrestre é 12 horas.
Os resultados são vistos na Figura 1, onde percebe-se que o tempo de execução para as
simulações cujos kernels são lançados com blocos de 1.024 threads é consideravelmente
menor do que os demais. De acordo com a planilha da NVIDIA, blocos de 1.024 threads
não executam por demandarem mais registradores do que o disponı́vel em hardware. Isso
implica na não execução em GPU, o que prejudica os resultados, pois apenas o código
de CPU é executado. Devido a isso, o tempo de execução para os casos de 1.024 thre-
ads refletem a execução em CPU bem como as cópias de memória entre CPU e GPU,
sem processamento em GPU. De modo a concretizar tal expectativa, outra análise foi
necessária.

O próximo passo foi realizar profiling da aplicação utilizando o nvprof. As
informações foram direcionadas para um arquivo de saı́da que pode ser importado no NVI-
DIA Visual Profiler. Esta ferramenta permite analisar uma linha do tempo da execução da
aplicação, bem como dos kernels, onde percebeu-se que, de fato, não foram executados
os kernels com blocos de 1.024 threads, apenas os menores (128, 256 e 512 threads). Na
Figura 2, observa-se a timeline da execução do programa, onde um retângulo destaca os
três kernels, mostrando que os mesmo executam. Já na Figura 3, a timeline não mostra
nenhum kernel executado, de acordo com o que se esperava a partir da análise realizada
com a planilha da NVIDIA.
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Figura 2. Timeline do NVIDIA Visual Profiler para a aplicação com blocos de 128
threads para todos os kernels.

Figura 3. Timeline do NVIDIA Visual Profiler para a aplicação com blocos de
1.024 threads para todos os kernels.

5. Propostas de Melhorias

Reduzir o número de cópias entre a memória da CPU e a memória da GPU é um fator de
grande impacto para se acelerar o desempenho de uma aplicação CUDA. Nas Figuras 2
e 3 percebe-se que as cópias de memória são frequentes, pois elas ocorrem intercaladas
com as chamadas dos kernels, como observado nas linhas especı́ficas de MemCpy (cópias
de memória) e Compute (execução dos kernels) - o mesmo é representado em apenas uma
linha mais abaixo, no Stream Default. Realizar a cópia de vários dados de uma só vez traz
vantagens quanto à vazão de dados que pode ser maximizada.

CUDA permite a execução concorrente de cópia de memória assı́ncrona
com execução de kernels na GPU. Conforme já observado nos trabalhos de
[Osthoff et al. 2011] e [Osthoff et al. 2011] sobre o OLAM, a não implementação disso
gera um gargalo na performance da aplicação. Assim, uma proposta é tentar eliminar
as dependências de dados que existem na implementação atual do protótipo do modelo
OLAM e implementar essas duas tarefas concorrentemente. Para isso, uma outra ação
pode ser necessária: analisar os dados que são computados em cada kernel e reestruturar
os kernels, podendo dividı́-los em mais funções. Com isso, além de cópia de memória
assı́ncrona, haveria mais kernels executando na GPU, havendo a possibilidade de execu-
tarem concorrentemente entre eles se eliminadas as dependências de dados.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

318



6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Aplicações que demandam alto desempenho podem beneficiar-se com o surgimento de
novas arquiteturas paralelas, como é o caso de GPUs. No entanto, neste caso é necessário
o uso de uma interface de programação apropriada, como CUDA, que exige a reescrita e
a adaptação de código. De forma especı́fica, neste artigo investigou-se algumas propostas
de modificação de código para uma aplicação atmosférica implementada para GPUs.

Para tanto, foram feitas observações da taxa ocupação de processamento dos mul-
tiprocessadores, análise via profiling, propostas de pequenas alterações de código, como
o uso de memcpy assı́ncrono, e propostas de modificação maiores, como a reestruturação
dos kernels, tentando prover mais processamento concorrente para a GPU e eliminar de-
pendência de dados entre os kernels.

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar o impacto dessas modificações no
desempenho da aplicação. Tais estratégias podem ser expandidas para outros modelos
atmosféricos, bem como aplicações similares, tais como as que utilizam a técnica de
decomposição de domı́nios.
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Abstract. This paper presents a case study of the usage of atomic structures
to implement procedures to handle graphs concurrently in a non-blocking way.
The performance of this solution is compared to other two implementations, one
based on the use of binary semaphore (mutex) synchronization mechanism and
the other based on the use of transactional memories resources. The results
shows that our method provide shorter execution times

Resumo. Este artigo aborda o uso de estruturas atômicas na implementação de
rotinas para manipulação de um grafoP de forma concorrente e não bloqueante.
A implementação é comparada, em termos de desempenho, com implementa-
ções equivalentes utilizando mecanismo de controle de seção crítica baseado
em semáforos binários (mutexes) e memórias transacionais. Os resultados ob-
tidos apontam que a solução proposta apresenta resultados de desempenho sa-
tisfatórios quando comparada aos demais métodos.

1. Introdução

Sendo reflexo da constante evolução de arquiteturas para processamento paralelo, e da
consequente necessidade de explorar eficientemente seus recursos, a implementação de
software paralelo tem evoluído significativamente. Um dos aspectos que deve ser consi-
derado com vistas a obter desempenho da aplicação é garantir que todos os processadores
disposívies estejam ativos a maior parte do tempo possível. A ociosidade de um dos pro-
cessadores acarreta em uma perda significativa de desempenho uma vez que representa o
não atendimento às demandas de processamento da aplicação. Um caso onde o proces-
sador pode entrar em estado ocioso é reflexo da sincronização de dados entre diferentes
threads concorrentes. Neste caso observa-se geração de sobrecusto para a execução do
programa no momento de atender a sincronização requisitada. Mecanismos de controle
ao acesso aos dados compartilhado, podem portando, serializar a execução do programa
quando não construídos da maneira correta influenciando tempo total de execução.

Este trabalho aborda a concepção de um conjunto de rotinas para manipulação de
um grafo de forma não bloqueante em um programa multithread, visando a redução do
acesso a seção crítica, com a utilização de mecanismos não bloqueante, para o controle
de acesso a seção crítica. A utilização das estruturas não bloqueantes são extremamente
eficientes para aplicações específicas [Farook and Graham 1998].
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2. Mecanismos de Controle a seção crítica
Para que um programa multithread mantenha a sua consistência, mecanismos de sincroni-
zação devem ser utilizados para coordenar acessos a dados compartilhados entre threads.
Sincronização também pode ser utilizada para ter controle do fluxo de execução dos th-
reads em algum ponto da execução. A não utilização da sincronização pode gerar uma
inconsistência nos dados ao final da execução do programa.

2.1. Exclusão Mútua

Exclusão Mútua (mutex), é um tipo especial de semáforo onde somente um thread ter
acesso a uma determinada região de memória. Duas operações são possíveis: lock e
unlock, para adquirir e liberar o acesso, respectivamente. Caso um thread possua um
lock e outro thread tenta acessar a mesma região de memória, o segundo é bloqueado
pelo primeiro. Este bloqueio causa um overhead para o programa em função da troca
de contexto que ocorre com o thread bloqueado. Existem duas perdas relacionadas à
utilização de mutex, a serialização e a troca de contexto.

Com o intuito de diminuir os tempos associados às trocas de contexto tem se
como opção o spinlock, que é um tipo de mutex no qual o thread, ao invés de fazer
uma troca de contexto, executa num laço de repetição onde é checado se o mutex está
liberado ou não, este tipo de mutex tem um melhor desempenho quando a seção crítica
é pequena, pois quando o método que utiliza spinlock gasta ciclos de processador e se
a seção crítica for longa o núcleo ficará inativo ao não executar novas instruções que
alterem o estado do programa, o que não é desejável em um contexto multicore. A análise
sobre como o thread executa na seção crítica torna a programação com mutex uma tarefa
mais complexa, levando em conta que o programador tem que analisar e decidir qual a
estratégia é a mais adequada ao problema abordado.

2.2. Algoritmos não bloqueante

Recursos de sincronização clássicos, como mutex, foram concebidos em uma realidade
na qual abstrações para programação concorrente não se faziam tão necessárias quanto
na realidade presente onde imperam arquiteturas baseadas em processadores multicore.
A estes recursos clássicos surgem alternativas, graças aos avanços nas arquiteturas e a
novos modelos de programação.

Mecanismos não bloqueantes são de uma grande complexidade na implementa-
ção, e seu emprego requer do programador grandes conhecimentos do compilador e da
arquitetura, entretanto se implementados da maneira correta pode gerar um ganho bastante
significativo em relação aos demais mecanismos de controle ao acesso a dados comparti-
lhados. Para a implementação deste mecanismos é necessário a utilização de instruções
atômicas. Uma instrução atômica é conhecida por ser uma sequência de uma ou mais
instruções de máquina que executam sequencialmente sem interrupção.

Por padrão, qualquer sequência de duas ou mais instruções não pode ser consi-
derado atômica, já que o sistema operacional pode decidir por preemptar um thread em
favor de outro. Para garantir que a operação seja atômica, o programador deve utilizar
instruções de alto nível que possam ser resolvidas para uma única instrução de máquina,
assim garantindo atomicidade, isto ocorre dado ao fato de que uma única instrução não
pode ser interrompida na metade.
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Processadores possuem instruções chamadas primitivas atômicas que podem ser
usadas na construção de algoritmos lock-free e wait-free, estas operações podem ser do
tipo read-modify-write(RMW), nas quais uma única operação lê o valor da memória para
um registrador, opera sobre este e o armazena na memória, ou operações do tipo Load e
Store atômica , as operações mais comuns são:

• Atomic load, faz a leitura em tempo atômico de uma valor da memória para o
registrado;
• Atomic store, faz a escrita de um valor do registrador para a memória;
• Test-and-set, escreve um valor na memória e retorna o valor anterior;
• Fetch-and-add, lê um valor para o registrador adiciona um valor e armazena este

na memória;
• Compare-and-swap, lê o valor para a memória e compara com um segundo valor,

caso os valores sejam iguais, um terceiro valor é escrito na memória;

Assim, para o problema do contador global, temos uma solução onde não preci-
samos criar uma seção explícita de controle de regiões onde possa ocorrer condições de
corrida, basta que as instruções relacionadas as variáveis que fazem alterações no código
sejam feitas por operações indivisíveis.

2.3. Memórias transacionais
Como alternativa à difícil implementação da seção crítica por meio de mutex e algoritmos
não bloqueantes, apresentam-se as memórias transacionais, as quais possuem alto nível
de abstração para compartilhamento de dados. Com a crescente percepção de que atrasos
imprevisíveis são grande problema em arquiteturas paralelas, argumenta-se que técnicas
convencionais para acesso a dados compartilhados por meio de seção crítica é inadequado,
dado que este limita paralelismo, aumenta a contenção de memória e faz o sistema ficar
vulnerável a falhas do processador e outras anomalias. [Shavit and Touitou 1997]

Operações atômicas evitam problemas relacionados com o tratamento convencio-
nal de seções críticas como deadlock, inversão de prioridade troca de contexto, ao custo
de ser uma solução especializada, e utilizando instruções de baixo nível o que aumenta
significativamente a complexidade do uso de tal técnica. Memórias transacionais são
uma solução para o uso de técnicas lock-free, trazendo o desempenho e a escalabilidade
de operações atômicas, com a mesma facilidade de trabalhar com o modelo clássico mas
sem os problemas gerados pelo uso deste.

Uma transação consiste em uma sequência de uma ou mais instruções de leitura e
escrita à memória executadas no contexto de um thread [Herlihy and Moss 1993]. Uma
transação deve satisfazer duas propriedades. (1) Isolamento, transações não observam o
estado intermediário de outras transações, assim parecendo que estas executam em serial.
(2) Atomicidade, cada transação faz uma sequência de tentativas de escrita na memória
compartilhada, quando esta transação é concluída, pode ocorrer um commit em tempo
atômico, fazendo com o que as outras thread possam ter visibilidade da sua área de escrita,
ou pode ocorrer um abort, onde todas as alterações são descartadas.

Um sistema de transação deve controlar os acessos à memória, sendo armazenado,
na transação, uma região na memória chamada write-set de forma a manter registro de
todas as operações de escrita feitas na transação. Caso ocorra um commit, é realizada
uma cópia da área para a memória global em tempo atômico, tipicamente escrevendo
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este buffer na cache. Ocorrendo um abort, a operação é descartada. Leituras também
precisam ter um controle sobre as operações feitas na transação, criando um read-set,
uma transação que teve sucesso escreve à memória do read-set para os registradores.

A solução torna implícito qualquer tratamento relacionado à forma como as ope-
rações serão resolvidas na memória, deve ser informado que uma nova transação ini-
ciou com o comando TM_START(0, RW), indicando que uma nova transação começa,
o RW sinaliza à transação que esta é uma transação com leitura e escrita, a instrução
TM_LOAD(&counter) indica uma leitura da memória para uma variável local onde os
dados serão manipulados e que através do TM_STORE(&counter, inc) o valor será arma-
zenado na área write-set. A instrução TM_COMMIT tenta validar a transação.

3. Implementação do grafo não bloqueante
A utilização de variáveis atômicas e suas operações se deu, neste trabalho, com a uti-
lização do padrão C++11 que provê acesso à biblioteca <atomic>, para compilar um
código que utiliza bibliotecas do padrão C++11, a flag ”-std=c++11” deve ser adicionada
ao compilador. Cada instância e especialização do template std::atomic define um tipo
atômico. Objetos do tipo atômico são os únicos livres de condição de corrida. Além das
especializações, operações podem ser executadas por estes tipos atômicos.

A implementação do grafo utilizando a solução atômica tem como estrutura de
dados uma matriz de inteiros atômicos que é a definição de arestas e um vetor de inteiros
atômicos que são a representação dos vértices.

Entre as operações mencionadas na Seção 2.2, uma das mais importantes é a ope-
ração atomic_compare_exchange, geralmente aplicada dentro de um laço de repetição em
que o valor atômico é copiado para uma variável local, operações são aplicadas sobre esta
variável, e então no final da operação um teste envolvendo atomic_compare_exchange é
feito para atualizar o valor para a variável atômica.

A estrutura de grafo recebeu uma matriz de adjacências composta de inteiros atô-
micos e um vetor de inteiros atômicos representando os vértices do grafo.

4. Avaliação de Desempenho
Para comparar e analisar os efeitos positivos e negativos do uso de cada solução de con-
trole a seção crítica aplicado em grafos, o experimento feito foi das seguintes operações
básicas, inserção e remoção de um vértice, inserção e remoção de uma aresta e incremento
e decremento do peso da aresta. O experimento utiliza um mesmo conjunto de dados de
entrada, que correspondem às instruções a serem executadas sobre o grafo.

Os testes foram realizados em uma máquina com processador Bulldozer FX-8120
com 3.1 Ghz e oito cores físicos, memória RAM de 4GiB. Os testes foram executados
trinta vezes para cada instância, as instâncias do experimento podem variar em número
de thread e tamanho de grafo, com 2, 4, 6 e 8 para os números de thread e três tamanhos
de grafo, 50, 200 e 400, onde foram feitas um conjunto com trinta milhões do operações.

Os resultados são apresentados em função do tempo dado número de thread e
tamanho do grafo e analisada a escalabilidade das soluções. A solução sequencial não
será apresentada pois o problema é essencialmente concorrente logo a solução sequencial
não é interessante.
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A Figura 1(a) demonstra o comportamento das ferramentas de controle de memó-
ria compartilhada aplicada em um grafo de tamanho 50, onde observa-se comportamentos
diferentes entre as três ferramentas, variáveis atômicas conseguem um bom desempenho
já com duas threads em comparação as outras soluções e que quanto maior for o nível
de paralelismo maior o desempenho. Memórias transacionais alcançam um bom desem-
penho até 4 threads, onde tem seu desempenho comprometido conforme acréscimo de
novas threads.

A aplicação de mutex em grafo de tamanho 50 mostrou que o uso desta ferramenta
em grafos de tamanho pequeno não apresenta bons resultados, mesmo apresentando locks
finos, o desempenho não é considerado satisfatório em comparação as outras soluções. O
desempenho com mutex melhora até 4 threads, mas o acréscimo do número de threads em
um grafo pequeno gera uma possibilidade cada vez maior de ocorrer conflitos ao acessar
o mesmo endereço, causando muitas trocas de contexto e diminuindo o desempenho.

O comportamento do experimento quando aplicado a um grafo de tamanho 200
pode ser analisado na figura 1(b),onde a curva que demonstra o desempenho com me-
mórias transacionais (STM) apresenta uma curva mais suave, mutex agora apresentam
ganhos significativos quando ocorre de desempenho, já que agora as novas threads reali-
zam tarefas em simultâneo ao não incorrer em tantos conflitos de acesso a mesma seção
crítica, uma vez que antes, a inclusão de novas threads tinha como resultado principal
acrescentar overhead. O comportamento com operações atômicas não apresenta compor-
tamento significativamente diferente em comparação ao exemplo anterior. Os resultados
para grafo de tamanho 400 pode ser observado na Figura 1(c), a solução com mutex agora
consegue ter bons ganhos de desempenho em comparação com os experimentos anterio-
res, mesmo assim a solução com mutex só consegue ter um desempenho melhor quando
comparamos 8 threads com mutex com a solução atômica com apenas 2 threads. A solu-
ção STM consegue manter um desempenho estável a partir de 4 threads em execução, a
solução atômica apresenta o mesmo comparado aos outros experimentos.

Como é possível observar nos desempenhos apresentados, as ferramentas apresen-
tam um comportamento padrão com relação aos tempos de execução, com as operações
em variáveis atômicas apresentando maior desempenho, seguindo de memórias transaci-
onais em software e por último e pior desempenho mutex.

É possível notar também que as ferramentas possuem comportamentos diferentes
quando aplicados a cada tamanho de grafo, o qual grafos de tamanho menor tenham uma
chance maior de que operações sejam aplicadas a um mesmo endereço, causando assim
conflitos no acesso.

5. Conclusão
Neste trabalho foi feita uma análise das principais soluções para controle em paralelo
de memória compartilhada aplicada a estrutura de dados grafo. A implementação das
bibliotecas em paralelo utilizando as ferramentas mutex, operações atômicas e memorias
transacionais em software tem como objetivo poder mensurar o tempo que as ferramentas
levam para solucionar tarefas específicas.

A solução utilizando mutex é a que possui pior desempenho na comparação com as
outras ferramentas, aplicações que utilizam mutex em grafo não possuem bom desempe-
nho em grafos de tamanho pequeno, apresentando desempenho pior conforme o número
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(a) Operações sobre um grafo de tamanho 50 (b) Operações sobre um grafo de tamanho 200

(c) Operações sobre um grafo de tamanho 400

Figura 1. Operações aplicadas à grafos de tamanho 50, 200 e 400

de threads vai aumentando. O baixo desempenho em comparação as outras ferramentas
abordadas somado com a dificuldade para programar utilizando mutex, principalmente
quando deve-se utilizar mutex aninhados, tornam esta solução ultrapassada.

A solução com memórias transacionais em software, possui uma interface de pro-
gramação com alto nível de abstração que tira do programador o controle de sincronização
e deixando isto a cargo do sistema de execução. A biblioteca utilizada neste trabalho para
utilizar memórias transacionais foi a tinySTM, esta mostra ter uma boa performance geral
que, em alguns casos, se aproxima da implementação com operações atômicas.

A solução com operações atômicas foi implementada com recursos de C++11.
Nos experimentos foi mostrado que para conseguir o melhor desempenho utilizando grafo
em paralelo a solução atômica é a indicada, com desempenho de até 10 vezes superior em
alguns casos quando comparado à solução com mutex. O desempenho alto das opera-
ções atômica se da em função dos mecanismos de controle de baixo nível, que dão ao
programador controle para extrair o máximo de desempenho. Soluções atômicas trazem
bom desempenho quando a aplicação é especializada, para soluções genéricas, uma outra
ferramenta deve ser utilizada.
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Abstract. Project carried out in order to simulate a computer processor didactically. 

Using the functions and their interconnections as well as the implementation of a 

software in the Java programming language. Simulating through creation of memory, 

PC, registers, ALU, AC, IR, decoder and other components. Running through 

instruction, denominated words, similar to some of the programming language 

Assembler, with reference to the simulator Neander. 

 

Resumo. Projeto realizado com o objetivo de simular um processador de computador 

de forma didática. Utilizando as funções e suas interligações, bem como a 

implementação de um software na linguagem de programação Java. Simulando 

através de criação de memória, PC, registradores, ULA, AC, IR, Decodificador e 

outros componentes. Sendo executadas através de instruções, denominadas de 

palavra, semelhantes a algumas da linguagem de programação Assembler, tendo 

como referência o simulador Neander. 

  

1. Introdução 

Um processador é o cérebro de todo computador, é o responsável pela execução de todas as 

instruções da máquina, é a parte “mais importante”, que faz o controle de todas as outras partes e a 

execução de instruções, como operações matemáticas, comunicação com dispositivos de saída ou 

entrada, armazenamento de dados e outros. 

“a simulação é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir 

experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar 

estratégias para sua operação” 

Pegden, C. D.; Shannon, R.E. e Sadowski, R. P. (1990) “Introduction to Simulation Using SIMAN”, 

McGraw Hill, NY, 2 ed. 

 

Este trabalho apresenta a implementação de um simulador de processador didático, onde o 

usuário digita o programa em Assembler, executa e visualiza todos os passos que compreendem a 

execução do processador, auxiliando muito no aprendizado dos alunos. 

Funciona basicamente no envio de mensagens, denominadas de palavra, que armazena instruções 

e dados, enviados e conectados a cada dispositivo por meio de barramentos, armazenando na 

memória e/ou executando as tarefas passadas. Esta palavra muitas vezes pode variar de acordo com 

o processador.  
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2. Trabalhos Relacionados 

Existem alguns trabalhos que simulam o funcionamento de processador, porém, não são muitos 

didáticos. Alguns como Processador LC-3 [1], NEANDER [2] [3], sendo que o último é usado 

como base neste projeto, entre outros. 

 

3. Desenvolvimento 
 

3.1. Componentes correspondentes ao código em Java, representados na Figura 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barramentos: É a chamada dos métodos para execução dos passos, correspondentes a cada ação 

gerada. No caso do barramento de dados é utilizado uma variável do tipo “int 

barramentoDeDados;” Fazendo assim a movimentação da palavra, separando os campos de acordo 

com o especificado. 

 

3.2. Sintaxe 
 

Foram implementadas 16 funções, a Tabela 1 mostra algumas delas, e como utilizá-las, as 

restantes estão presentes na janela “Ajuda”, da Figura 4 (2).  

Função Sintaxe Descrição 

 

MOV 

 

MOV 5 10 

Move o valor do campo Origem (5) para a posição de memória indicada 

pelo campo Destino (10), onde quando destino é 63 refere-se a AC, 62 a 

EAX e 61 a EBX. Também o bit reservado para números negativos dos 

seis bits do meio. 

 

ADD 

 

ADD 10 11 

Soma os valores das posições de memória indicadas pelos campos 

Origem (10) e Destino (11). O resultado é colocado na posição de 

memória Destino. 

 

SUB 

 

SUB 10 11 

Subtrai do valor da posição de memória indicada pelo campo Destino 

(11) o valor da posição de memória indicada pelo campo Origem (10). O 

resultado é colocado na posição de memória Destino. 

 

MUL 

 

MUL 10 11 

Multiplica os valores das posições de memória indicadas pelos campos 

Origem (10) e Destino (11). O resultado é colocado na posição de 

memória Destino. 

Memória: JTable Memoria; 

Decodificador: método chamado: decodificarTabela(){} 

Codificador: método chamado: codificar(int c){} 

Unidade Lógica Aritmética: método: 

BotaoExecutarActionPerformed(ActionEvent evt){} 

EAX: variável: long EAX; 

EBX: variável: long EBX; 

PC: variável: long PC; 

AC: variável: long AC; 
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Tabela 1. Representação de algumas funções. 

3.3. Funcionamento 

O processador foi implementado na linguagem de programação Java, possuindo interface gráfica 

para uma melhor aplicação e entendimento do usuário. Possui especificamente cinco janelas. A 

janela “Principal”, “Ajuda”, “Digitar”, “Diagrama” e “Decodificar Memória”. 

Para entender o funcionamento interno, é necessário entender como funciona a palavra. Esta foi 

usada com a metade de 4 bytes ou seja, 16 bits, sendo os 4 bits mais significativo destinado a 

instrução e o restante divido em duas partes, cada uma com 6 bits, sendo reservado para os dados. 

Como mostram as Figura 1 e Figura 2.  

 

Figura 1. Tamanho da Palavra. 

Instrução de 4 bits, possuindo assim até 16 instruções (2
4
). Dados possuem 12 bits – Dado1 + 

Dado2. 

 

Figura 2. Divisão da Palavra. 

A palavra é enviada para a memória, contendo a instrução e os dados, de acordo com os campos 

da Figura 2. Indo em direção da Unidade de controle, é decodificada e executada assim que o PC – 

Contador de Programa - indicar. 

 

DIV 

 

DIV 10 11 

Divide o valor da posição de memória indicada pelo campo Destino (11) 

pelo valor da posição de memória indicada pelo campo Origem (10). O 

resultado é colocado na posição de memória Destino. 

OR OR 10 11 Executa a operação lógica OR bit-a-bit nos valores das posições de 

memória indicadas pelos campos Origem (10) e Destino (11). O 

resultado é colocado na posição de memória Destino. 

AND AND 10 11 Executa a operação lógica AND bit-a-bit nos valores das posições de 

memória indicadas pelos campos Origem (10) e Destino (11). O 

resultado é colocado na posição de memória Destino.    

JUMP JUMP 10 Atribui ao PC o valor indicado pelo campo Destino. 

JUMPZ JUMPZ 10 Atribui ao PC o valor indicado pelo campo Destino (10), se o valor de 

AC - acumulador - for zero. 

JUMPN JUMPN 10 Atribui ao PC o valor indicado pelo campo Destino (10), se o valor de 

AC - acumulador - for negativo. 

HALT HALT Para a execução do programa. 
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O diagrama abaixo (Figura 3) mostra toda a representação do processador, onde há a 

interligação dos componentes para funcionamento do mesmo.  

 

Figura 3. Diagrama de blocos do processador. 

A Memória contém um espaço de endereçamento de 16 bits – 4 bytes, com 64 posições. 

Há dois registradores, chamados de EAX e EBX, são os responsáveis por armazenamento de 

dados. E o AC – acumulador, responsável por armazenar a execução da última instrução. 

A unidade de controle é a responsável por receber os dados e executar as ações, advindas da 

memória, que são decodificadas ou codificadas. 

O PC – contador de programa – é o responsável por manter a ordem de execução dos passos. 

A unidade lógica aritmética é a responsável por todas as operações que ocorrem dentro do 

processador, como por exemplos, operações matemáticas.  

A memória é acessada de acordo com seu valor, onde o mesmo possui uma variância de 1 a 64, 

de acordo com o tamanho da memória. 

A palavra é o elemento principal do funcionamento do processador, é importante saber como 

cada posição é interpretada. Primeiramente é necessário entender o conceito de deslocamento de 

bits, e operação lógica. O deslocamento é simples, é feito a partir do operador >> ou <<, 

representando respectivamente deslocamento pra direito e pra esquerda. Feito em Java da seguinte 

forma: numero >> 12; Representa um deslocamento de 12 posições para direita, esta é para capturar 

o valor referente à operação a ser executada. Antes disso é feito um “e” condicional, para capturar 

somente o resultado que está nos quatros bits mais significativo, o mesmo acontece com o restante 

da palavra, onde é feita pelo código abaixo: 

 

 

 

O valor 403210 = 00001111110000002 correspondente da linha acima, corresponde ao “e” bit a 

bit do valor contigo na variável, e >> desloca 6 posições pra direita, restando assim o valor que está 

inst = inst >>12;  /*  Atribui a variável inst o valor contido nos quatro bits mais significativo */ 

 

dado1 = (dado1 & 4032)>>6;  /*atribui a variável dado1, os 6 bits do meio.*/ 

 

dado2 = (dado2 & 63); /* atribui a variável dado2 os 6 bits iniciais. Esquerda pra direita. */ 
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daposição 5 a 11. O processo similar acontece para o dado2, a diferença é que é 6310 = 

00000000001111112 correspondente aos 6 primeiros bits. Uma observação para os seis bits do meio 

é que é reservado um dos bits como identificador de números negativos – sinal, ficando assim 

representados por cinco bits os restantes dos números. 

Desta forma é separado cada campo pertencente a uma variável e atribuído a novas três, sendo o 

campo instrução, e dois para dados, onde são analisados e executados. Lembrando que os comandos 

que não possuem os dois campos são tratados de formas diferentes, como o HALT, que não possui 

as duas opções, ou seja, ficam inicializadas como tudo zero.  

Este é o principal enfoque do simulador, o restante é analisar o conteúdo obtido e assim realizar 

as operações de acordo com as mesmas. 

4.  Resultados 

Após a implementação em Java, vem à execução. A janela principal, como mostra a Figura 4 (1), 

contém todos os botões que permite a simulação – através do botão Executar, todas as funções, 

localizada no lado direito da janela, e as funções abaixo, como os que abrem outras janelas: 

“Digitar”, “Ajuda”, “Diagrama” e “Decodificar Memória”. A figura 4 mostra todas as janelas em 

execução, todos os componentes em interação, citados posteriormente. Realizando testes digitando 

na janela “Digitar”, executando o código digitado em todo o simulador, seguindo os passos e suas 

respectivas representações. 

 

 

Figura 4. Janelas de todos os componentes do simulador em execução. 

Janela “Ajuda”, traz uma breve explicação sobre o funcionamento do programa, apresentando ao 

usuário todo o simulador e o uso de cada função. Como mostra a Figura 4 (2). 
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Janela “Memória Decodificada” permite que o usuário visualize as instruções que estão na 

memória, e mostrando os passos que estão sendo executados, através da seta <-. Como mostra a 

Figura 4 (3). 

A janela “Interpretador” permite que o usuário digite todas as funções que serão simuladas, 

possuindo um botão de mesmo nome, onde converte tudo o que foi digitado em instruções que 

serão simuladas, seguindo os requisitos. Como mostra a Figura 4 (4). 

Há também a opção de clicar, onde o usuário digita no campo Origem e Destino, sendo 

respectivamente representados pelo Dado1e Dado2, em seguida na função que deseja executar. 

Como mostra a Figura 4. No campo Origem possui o valor 5 e o Destino o valor 11, em seguida o 

botão MOV foi pressionado, representando a seguinte palavra: MOV 5 11, onde irá mover o valor 5 

para a posição de memória 11, representado na memória por uma palavra do tipo inteiro, que é 

codificado e mostrado na janela “Memória Decodificada”, como mostra a Figura 4 (5). 

A execução do programa é feita a partir do carregamento das instruções na memória e ao clicar 

no botão Executar, é feita as respectivas ações.  

Como mostra a Figura 4 (6) mostra a execução passo a passo da realização de algumas 

instruções representadas no diagrama, sendo o mesmo interativo, mudando ao passo que as 

instruções são alteradas.  

5. Conclusão 

Foram implementadas 16 funções como citadas, bem como toda a interligação do diagrama, 

utilizando a linguagem de programação Java, com interface gráfica, auxiliando e facilitando o 

aprendizado dos alunos que assim utilizem deste projeto, bem como dos professores usando-o em 

sala de aula como conteúdo didático. 

Como trabalhos futuros teremos a adição da memória cache e inclusão de mais núcleos 

simulando assim o paralelismo existente atualmente. 
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Abstract. This article presents an analysis of the results of quantum simulation
times in the VPE-qGM enviroment. Hadamards transformations performed in
qGMC-Analyzer library were parallelized with OpenMP and JCUDA in VirD-
GM. The results of the simulations were compared with two other quantum si-
mulators, the Libquantum library and the QuiDDPro.

Resumo. Este artigo apresenta uma análise dos resultados dos tempos de
simulações quânticas no ambiente VPE-qGM. As simulações analisadas foram
transformações Hadamards executadas na biblioteca qGMC-Analyzer paraleli-
zada com OpenMP e em GPUs através da implementação em JCUDA na VirD-
GM. Os resultados das simulações foram comparados com outros dois simula-
dores quânticos, a biblioteca Libquantum e o QuiDDPro.

1. Introdução
A Computação Quântica (CQ) é um paradigma fundamentado nos fenômenos
da mecânica quântica [Nielsen and Chuang 2000]. A aplicação destes concei-
tos na computação permite alcançar um desempenho que pode chegar a ser
exponencialmente maior do que computadores clássicos. Apesar de todos os
esforços, vários desafios técnicos limitam os sistemas atuais à apenas alguns bits
quânticos [Steeb and Hardy 2004].

Devido à indisponibilidade de hardware quântico, o estudo e desenvolvimento
de aplicações na CQ usualmente é feito estritamente pela especificação matemática das
computações ou por meio de ferramentas de simulação. Este último caracteriza a abor-
dagem mais prática, entretanto a complexidade computacional associada à simulação de
sistemas quânticos a partir de computadores clássicos limita o tamanho dos sistemas que
podem ser simulados.

O objetivo deste trabalho é analisar e validar os resultados obtidos com as
implementações paralela e distribuı́da das bibliotecas responsáveis pela geração dos re-
sultados das transformações quânticas, comparando com resultados obtidos com o estado
da arte dos simuladores quânticos.

Este artigo está dividido da seguinte forma. Conceitos básicos de Computação
Quântica são apresentados na Seção 2. O ambiente em que este trabalho foi realizado, o
VPE-qGM, é discutido na Seção 3. Após, a implementação da qGMC-Analyzer é deta-
lhada na Seção 4 e os resultados são discutidos na Seção 6. Trabalhos relacionados são
discutidos na Seção 5. Finalmente, as conclusões e trabalhos futuros são analisados na
Seção 7.
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2. Conceitos Básicos de CQ
Na CQ, o qubit é a unidade básica de informação, definido por um vetor
de estado, unitário e bidimensional, genericamente descrito, na notação de Di-
rac [Nielsen and Chuang 2000], pela expressão |ψ〉 = α|0〉+ β|1〉.

Os coeficientes α e β são números complexos correspondentes às amplitudes dos
respectivos estados, respeitando a condição de normalização |α|2 + |β|2 = 1, a qual
garante a unitariedade do vetor de estado do sistema, nesta expressão representado por
(α, β)t. As amplitudes permitem que o sistema represente, simultaneamente, estados
distintos, configurando um estado de superposição quântica, caracterı́stica que origina o
fenômeno do paralelismo quântico [Nielsen and Chuang 2000].

O espaço de estados de um sistema quântico de múltiplos qubits é compreendido
pelo produto tensorial do espaço de estados de seus sistemas componentes. Considerando
um sistema quântico de dois qubits, |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 e |ϕ〉 = γ|0〉 + δ|1〉, o espaço de
estados é composto pelo produto tensor |ψ〉⊗ |ϕ〉, ou seja α|00〉+β|01〉+ γ|10〉+ δ|11〉.

A mudança de estado em um sistema quântico é feita por transformações quânticas
unitárias, associadas a matrizes quadradas ortonormalizadas de ordem 2N , sendo N a
quantidade de qubits da transformação.

3. Ambiente VPE-qGM
O ambiente VPE-qGM (Visual Programming Environment for the qGM Mo-
del) [Maron et al. 2013], fundamentado no modelo de processos qGM (Quantum Ge-
ometric Machine Model) [Reiser and Amaral 2010], é constituı́do de construtores para
modelagem e simulação gráfica de aplicações quânticas. De acordo com o modelo qGM,
a noção de portas quânticas pode ser substituı́da pelo conceito de sincronização de pro-
cessos elementares (PEs).

No ambiente VPE-qGM, o PE é um elemento estruturado por três atributos:
(i) Ação: corresponde às transformações quânticas aplicadas a diferentes qubits em
um mesmo instante de tempo; (ii) Parâmetros: contém dados auxiliares associados à
definição das transformações quânticas; (iii) Posição: referente à posição de escrita em
um espaço de memória global e compartilhada, na qual é armazenado o resultado do PE.

Neste contexto, uma transformação quântica, aplicada à N qubits, pode ser mo-
delada pela sincronização de 2N PEs, cujas parametrizações satisfazem as condições
equivalentes à definição dos vetores componentes da matriz (transformação unitária ou
de medida) associada.

Assim, durante a simulação, ocorre a execução (sequencial ou sı́ncrona) dos
PEs, os quais têm suas correspondentes computações efetuadas pela biblioteca qGMC-
Analyzer, manipulando os dados presentes nas posições de memória e simulando o com-
portamento de um sistema quântico.

4. Biblioteca qGMC-Analyzer
A biblioteca de execução dos PEs desenvolvida neste trabalho, denominada qGMC-
Analyzer, implementa otimizações que controlam o aumento exponencial dos vetores
componentes das Matrizes de Definição do Operador (MDOs) de múltiplos qubits, con-
forme introduzido em [Maron et al. 2011].
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Os resultados relacionados comprovam a redução no consumo de memória du-
rante a simulação, suportando algoritmos com 11 qubits. Entretanto, o tempo total de
simulação obtido permanece elevado, devido a quantidade de operações necessárias para
simular uma transformação quântica.

Tendo em vista que o crescimento da complexidade algoritmica se dá de forma ex-
ponencial, abordagens paralelas e distribuı́das foram estudadas para otimizar os cálculos
envolvidos na simulação de uma transformação quântica.

4.1. Funcionamento da Biblioteca

A execução de PEs considera uma estratégia de geração dinâmica dos valores associados
aos correspondentes vetores componentes da MDO. Para isso, as matrizes associadas às
transformações quânticas básicas são substituı́das por um conjunto de funções elementa-
res. Para a transformação Hadamard (H), por exemplo, a MDO está caracterizada pela
função elementar abaixo, onde a matriz correspondente está representada à esquerda e a
função à direita

1√
2

(
1 1
1 −1

)
H(linha, pos) =

{
1√
2
, para linha = 0

−1pos√
2

, para linha = 1
(1)

Todas as transformações suportadas pela biblioteca qGMC-Analyzer são defini-
das de forma análoga, evitando o armazenamento de estruturas de dados matriciais.
Utilizando-se essas funções são construı́das pilhas que armazenam os cálculos parciais
das transformações. Por fim, todos os valores da última matriz são multiplicados pelos
valores contidos na pilha, gerando os valores resultantes.

4.2. Paralelismo com OpenMP

A biblioteca OpenMP possui um conjunto de rotinas e diretivas para a implementação do
paralelismo. Ela utiliza o modelo fork-join: o código é executado sequencialmente por
uma única thread até encontrar uma região paralela. Então, o trabalho é distribuı́do entre
um pool de threads como se fossem realizados forks. Após, as threads são sincronizadas,
de forma equivalente ao join.

O algoritmo divide os operadores em listas, no caso de uma Hadamard de 15
qubits, são criadas três listas, H⊗15 ≡ [H⊗5] ⊗ [H⊗5] ⊗ [H⊗5]. O cálculo dos valores
é gerado iterando a última lista com os valores contidos numa pilha. Na implementação
paralela, cada thread possui uma cópia privada da pilha, e as memórias de escrita e leitura
são compartilhadas entre todas as threads, pois cada valor calculado é escrito em uma
posição diferente da memória.

A divisão das threads é feita de forma a manter juntos os valores necessários
para o cálculo de uma posição. Para isso as iterações são divididas levando em conta o
número de colunas da primeira lista envolvida na transformação. Nos casos em que a
transformação possui apenas uma lista, as threads são divididas de forma à calcular os
valores referenters à própria lista, para que a distribuição do trabalho seja balanceada.

A definição do número de threads utilizadas pela biblioteca é definida por
uma váriavel de ambiente (OMP NUM THREADS), gerando uma implementação mais
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flexı́vel. Ou seja, dependendo da transformação quântica, tem-se um controle da granulo-
sidade visando melhor desempenho da biblioteca.

5. Trabalhos Relacionados
Esta seção apresenta os trabalhos de pesquisa relacionados, mostrando as aborda-
gens utilizadas por outras frentes de pesquisa. Existem vários trabalhos relacio-
nados, dentre os quais se destacam o módulo VirD-GM (Virtual Distributed Ge-
ometric Machine) [Avila et al. 2014] do ambiente VPE-qGM, a biblioteca Libquan-
tum [Butscher and Weimer 2003] e o simulador quântico QuiDDPro [Viamontes 2007].

5.1. VirD-GM
A VirD-GM é um módulo do ambiente VPE-qGM responsável pelo gerenciamento trans-
parente da simulação distribuı́da. Ela é desenvolvida em Java e atualmente conta com
suporte à simulação sequencial em CPUs e massivamente paralela através de GPUs, im-
plementada utilizando a interface JCUDA.

A execução distribuı́da de algoritmos quânticos na VirD-GM é controlada por três
módulos principais:

(i) A VirD-Loader, que é responsável pela interpretação de arquivos descritores
contendo o algoritmo a ser simulado e seu vetor de estado inicial;

(ii) Escalonamento e controle de fluxo são tratados pelo módulo VirD-Launcher;

(iii) O módulo VirD-Exec controla a comunicação e transferência de dados entre
os clientes de execução, nomeados VirD-Clients.

A simulação em GPUs, auxiliados pelo VirD-GM, consiste em buscar uma
distribuição equilibrada das tarefas através dos VirD-Clients.

5.2. Libquantum
A biblioteca Libquantum utiliza uma abordagem paralela utilizando OpenMP e otimiza
a representação dos valores, omitindo os estados base cujas amplitudes são zero. Esta
abordagem requer que os estados de base diferentes de zero sejam armazenadas assim
como o número total de estados diferentes de zero. A forma como é projetada a biblioteca,
não dá suporte a simulação de emaranhamento quântico, o que reduz a complexidade da
biblioteca.

5.3. QuiDDPro
O simulador QuiDDPro representa os estados quânticos multidimensionais e as
transformações quânticas através de uma estrutura denominada QuIDD (Quantum In-
formation Decision Diagram), definidos por blocos de valores. Os valores seguem
padrões, sendo possı́vel representá-los de forma compacta reduzindo os tempos de acesso
à informação e consequentemente o tempo de simulação e o consumo de memória. O
QuiDDPro também não suporta a simulação de emaranhamento quântico.

6. Resultados
Para a realização dos testes foram simuladas transformações Hadamards de 14 a 21 qu-
bits, abrangendo as quatro abordagens mencionadas no trabalho, todas deterministicas.
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O número de qubits utilizados nas simulações foi limitado pela expansão exponencial do
espaço de memória. A medida de desempenho analisada foi o tempo médio de simulação,
para cada caso de teste foram realizadas 15 simulações. A máquina utilizada para os testes
possui as seguintes configurações: Intel Core i7-3770, 8 GiB RAM e GPU NVidia GT640.

Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 1, as simulações executadas
na qGMC-Analyzer e na VirD-GM tiveram tempos de execução mais elevados que as
outras abordagens, no entanto este resultado já era esperado. Devido a forma como a
representação do vetor de estados é implementada no QuIDDPro e na Libquantum os
tempos de acesso e o número de operações realizadas são muito menores. O desvio
padrão das simulações foram omitidos da tabela por estarem todos abaixo de 1,6%.

Tabela 1. Tempos de simulação

Qubits
Tempos de Simulação (s)

qGMC-Analyzer VirD-GM (GPU) Libquantum QuiDDPro
14 1,1372 1,679 0,005067 0,029335
15 4,6993 2,083 0,006733 0,031468
16 14,779 2,319 0,008667 0,033068
17 59,78 7,469 0,016133 0,034135
18 245,16 23,604 0,033267 0,036802
19 1721,21 86,404 0,089133 0,037068
20 NE1 345,433 0,199667 0,038402
21 NE1 1364,844 0,420133 0,040002

1Não executado devido ao elevado tempo de simulação necessário

Figura 1. Gráfico dos resultados das simulações nas quatro abordagens.

Ainda nestes resultados é possı́vel observar que os tempos de simulação para 14
qubits na qGMC-Analyzer foram menores que na VirD-GM. Sendo a VirD-GM um geren-
ciador de simulação distribuı́do, a cópia de grande volume de dados para um número de
operações não muito alto interfere no desempenho da simulação.

WSCAD 2014 - XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho

336



A Figura 1 permite analisar a escalabilidade das bibliotecas. As abordagens utili-
zadas pelo ambiente VPE-qGM apresentaram um crescimento exponencial no tempo de
simulação, enquanto as outras abordagens, Libquantum e QuiDDPro, apresentaram um
crescimento linear. O ambiente VPE-qGM se propõe a ser um ambiente de simulação
quântica completo, simulando os efeitos de superposição quântica e emaranhamento
quântico, portanto, a forma como são realizados os cálculos, calculando paralelamente
todo o estado, torna a simulação mais complexa.

7. Conclusões
Os resultados obtidos pela biblioteca qGMC-Analyzer ainda estão distantes do estado-da-
arte em simuladores quânticos, porém o objetivo do ambiente VPE-qGM é ser flexı́vel e
permitir que o usuário possa modelar e simular seus circuitos de forma gráfica, oferecendo
recursos para a criação de novas portas quânticas. Estas caracterı́sticas representam a
vantagem do ambiente em relação às outras bibliotecas, que oferecem apenas portas já
definidas e a modelagem dos circuitos é feita de forma textual.

Com a abordagem distribuı́da da VirD-GM e a paralela da qGMC-Analyzer, um
modelo de computação heterogênea englobando as duas abordagens é justificada para
otimizar os tempos de simulações. Transformações que necessitam um elevado número
de operações seriam destinadas as GPUs enquanto as demais transformações seriam dis-
tribuı́das entre as CPUs. O desafio desta proposta é o controle do volume de dados trans-
portados para cada máquina do cluster, pois para cada nodo é necessário copiar toda a
memória, ocasionando um grande fluxo de dados, limitando o desempenho.

Para trabalhos futuros busca-se uma otimização da estrutura que representa o vetor
de estados, buscando padrões para a simplificação da estrutura.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo introduzir de forma generalizada e 

classificatória a criptografia totalmente homomórfica. Comparar e 

implementar as técnicas de redução de chaves públicas propostas por Coron 

com relação ao esquema totalmente homomórfico sobre números inteiros 

DGHV, com o intuito de analisar o seu desempenho em um microprocessador 

convencional. 

Abstract: This article has the objective of introducing, in a general form, the 

classification of the fully homomorphic encryption. Comparing and 

implementing the different key reduction techniques proposed by Coron, in 

relation to the fully homomorphic encryption system over the integers - 

DGHV, with the objective of analysing its performance in a conventional 

microprocessor. 

 

1. Introdução 

A criptografia moderna tem como base problemas matemáticos relacionados a teoria de 

números, exemplo disto é o algoritmo RSA que usa a fatoração de números inteiros em 

números primos para a geração de chaves assimétricas [Rivest et al., 1978], entretanto, 

com o surgimento da teoria dos computadores quântico e do algoritmo de Shor esse tipo 

de solução torna-se vulnerável a ataques quânticos [Shor, 1994]. Para proteger dados até 

mesmo da criptoanálise quântica houve o surgimento de uma nova área dentro da 

segurança da informação chamada de Criptografia Pós-Quântica, essa estuda a criação 

de algoritmos criptográficos resistentes a ataques quânticos cujo tempo de execução de 

ataque é exponencial mesmo para um computador quântico [Bernstein et al, 2008]. 

Entre as características apresentadas pela a criptografia pós-quântica destaca-se 

o homomorfismo, neste um esquema totalmente homomórfico oferece a capacidade de 

manipulação de informação cifrada, de forma a realizar processamento nelas, sendo 

possível manter a integridade dos dados e garantir sua confidencialidade. O primeiro 

esquema totalmente homomórfico (FHE) foi apresentado por Gentry em 2009, 

utilizando-se de reticulados ideais para a construção de um esquema parcialmente 

homomórfico (SHE), tal esquema possuía a limitação de que a cada operação o ruído 

presente nas cifras se acumulava até que o processo de decriptação não conseguia mais 

retornar o dado original.  

Gentry então demostrou uma técnica para se reduzir o processo de decrypt de 

dados, sendo possível representá-lo como um polinômio de baixo grau nos bits do texto 

cifrado e da chave privada, dessa forma, permitindo que o esquema pudesse avaliar o 

seu próprio circuito de decriptação de forma homomórfica, e, como resultado, 

diminuindo o ruído apresentado no dado cifrado. Com isso, o esquema de Gentry pode 

executar circuitos lógicos de profundidade arbitrária nos dados cifrados, e assim abriu 
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caminho para que suas ideias fossem aplicadas em outros esquemas parcialmente 

homomórficos com o intuito de produzir esquemas FHE (do inglês: Fully Homomorphic 

Encrypt). 

 

2. Os Esquemas Totalmente Homomórficos 

Por definição um esquema criptográfico é dito totalmente homomórfico quando este 

permite executar de forma implícita a adição e multiplicação de dados, manipulando 

apenas os textos cifrados [Ahituv et al., 1987]. 

Atualmente os esquemas totalmente homomórficos são baseados em três classes 

de problemas matemáticos: reticulados ideais, como fora proposto inicialmente por 

Gentry, anéis de números inteiros, proposto por Dijk, Gentry, Halevi e Vaikuntanathan, 

e LWE (do inglês: Learning With Erros), proposto por Brakerski e Vaikuntanathan. 

Gentry, em seu trabalho original, faz uso de reticulados ideias para criar um 

esquema parcialmente homomórfico, este capaz de executar um número limitado de 

operações no dado cifrado. Posteriormente em seu trabalho, Gentry demonstrou o 

procedimento de bootstraping, no qual o SHE pode ser transformado em um FHE 

através da operação de recrypt (reencriptação) do dado cifrado [Gentry, 2009].  

Após o esquema utilizando reticulados de Gentry, outro esquema foi proposto, o 

DGHV, este em 2010 que segue a mesma linha de pensamento do trabalho original de 

Gentry, contudo utilizando um esquema mais simples como base, baseado em anéis de 

números inteiros para a construção do SHE. Sobre esses esquemas temos melhorias 

propostas por Coron [Coron et al., 2011], [Coron et al., 2012]; que tornam o custo 

computacional do esquema menor, e que diminuem o tamanho proibitivo da chave 

pública do esquema original, na ordem de λ10 bits, para respectivamente λ7, onde são 

utilizados números inteiros na geração de chaves, obtendo uma diminuição quadrática 

dos elementos da chave, e uma redução de λ5 , obtida através de uma técnica onde  os 

elementos da chave são gerados on-the-fly por meio de um RNG (do inglês: Random 

Number Generator), e, apenas correções desses números são armazenados, onde lambda 

é o fator de segurança da chave. 

Brakerski e Vaikuntanathan desenvolveram um esquema baseado no problema 

de aprendizagem com erros (sigla em inglês: LWE) e aprendizagem com erro em anel 

(sigla em inglês: RLWE), com o diferencial de que o esquema de bootstraping não é 

necessário para o funcionamento do esquema, mas pode ser implementado como uma 

forma de otimização. 

A Figura I ilustra os principais tipos de esquemas totalmente homomórficos 

existentes, o primeiro esquema totalmente homomórfico conhecido foi o proposto por 

Gentry em sua tese original, apresentada em 2009. Utilizando a tese de Gentry, e seu 

esquema de bootstraping como base, Halevi em parceria com o próprio Gentry, 

implementaram em 2010, o esquema totalmente homomórfico Gentry-Halevi, este 

sendo basicamente o esquema original de Gentry, incluso de algumas melhorias. Dentre 

elas destaca-se uma optimização na geração de chaves do esquema, sendo que esta não 

mais requer um polinômio de inversão total. 

Ainda em 2010, Dijk, Gentry, Halevi e Vaikuntanathan (DGHV), propuseram 

um esquema totalmente homomórfico que utiliza apenas álgebra modular sobre o anel 

de números inteiros. Este mesmo esquema foi analisado por Coron em 2011, que propôs 

duas técnicas de redução de chave pública para o esquema, dando origem a duas 

variantes do esquema DGHV. A primeira variante de Coron, chamada de DGHV com 

chave reduzida, conta com a adição de novos parâmetros quadráticos adicionados as 

primitivas do esquema, armazenando apenas um pequeno conjunto da chave pública 
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para então gerar a chave pública completa em tempo de execução. A segunda variante 

de Coron, chamada de DGHV com compactação de chave pública com troca de 

módulo, utiliza geradores de números pseudoaleatórios e armazena apenas as sementes 

e os fatores de correção para os números pseudoaleatórios, o que permite recuperar o 

valor dos parâmetros da chave pública em tempo de execução. 

   

Figura I – hierarquia básica dos sistemas FHE 
Fonte: Própria 

3. DGHV sobre inteiros 

Nessa seção serão apresentadas duas implementações e respectivos desempenhos das 

técnicas propostas por Coron com relação ao esquema sobre inteiros, os tempos de 

execução obtidos foram gerados em um único núcleo de um processador Core i5 m520 

com 2.40Ghz de frequência, em um computador com sistema operacional de 64 bits e 4 

GB de memória. 

 

3.1. DGHV Sobre Inteiros Com Chave Pública Reduzida 

Coron [Coron et al., 2011] utilizou uma variante do esquema DGHV, onde foi 

adicionado um novo parâmetro β, sendo manipulados números inteiros x′i,j, na forma de 

x′i,j = xi,0. xj,1 mod x0 para 1 ≤ i, j ≤ β. Dessa forma, apenas 2β inteiros precisam ser 

armazenados para gerar os τ = β2 inteiros utilizados para a criptografia. Em outras 

palavras, o sistema executa a criptografia utilizando elementos na forma quadrática da 

chave pública, ao contrário da forma linear adotada anteriormente. Tal permite reduzir o 

tamanho da chave pública de τ para 2√τ inteiros de γ bits [Coron et al., 2011]. 

Além disso, a fim de tornar esse esquema totalmente homomórfico, são 

necessários  λ3 elementos y com comprimento de κ =  γ + 2 +  ⌈log2(λ + 1)⌉, o que 

aumentaria o tamanho da chave pública de �̃�(λ7) para �̃�(λ8). Coron então propôs que 

apenas o primeiro dos elementos de y fosse armazenado na chave, e, os outros gerados a 

partir de uma função geradora de números aleatórios. Dessa forma, o tamanho da chave 

é mantido na ordem de λ7, e, os elementos de y são recuperados em tempo de execução 

[Coron et al., 2011]. Resumidamente, a principal modificação nesse sistema é o 

armazenamento da chave privada, e, encriptações da chave privada em forma 

quadrática. Os elementos são então recuperados on-the-fly quando necessários nas 

primitivas de encrypt, decrypt e recrypt. 

 

Esquemas Totalmente 
Homomorficos

LWE

RLWE (2011)
BVG 

Scheme(2012)

Inteiros

DGHV (2010)

DGHV de chave 
reduzida (2011)

DGHV com troca 
de módulo (2011)

Reticulados

Gentry (2009)
Gentry-Halevi 

(2010)
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3.1.1. Implementação e Desempenho 

Para a implementação desse esquema, foi utilizada a linguagem Python 3.3, com a 

biblioteca GMPY2 para cálculos aritméticos de múltipla precisão. 

A função keygen recebe como parâmetros o nome básico para os arquivos onde 

serão escritos a chave, e, opcionalmente o parâmetro de segurança que será utilizado, 

caso esse parâmetro seja omitido, a função executará no menor padrão. Inicialmente a 

função gera um número inteiro ímpar P de η bits, os valores q0 e x0, assim como uma 

lista de valores aleatórios xi, em seguida, a função gera a chave pública parcial pk*, 

tendo como próximo passo a geração os vetores de bits aleatórios, e verificado se o peso 

de Hamming de s1 × s0 =  θ . 

A função então utiliza o tempo local, em milissegundos, como semente para o 

RNG (Gerador de números pseudoaleatórios). Utilizando o RNG do python, é gerada 

uma matriz de valores U a partir dos vetores 𝑠𝑏. Com essa matriz é calculado o 

elemento 𝑢11. Por ultimo, são calculados os vetores 𝜎𝑏, que são codificações de 𝑠𝑏. Por 

fim, a função cria objetos da classe fheKey.pk e fheKey.sk, e os escreve no disco. 

Também é gerado um arquivo em texto puro dos valores computados que é utilizado 

para verificação. 

A função de encriptação recebe como parâmetros a chave pública, e o bit a ser 

criptografado. Inicialmente, é verificado se o inteiro m pertence ao intervalo [0,1]. Em 

seguida, é criada uma matriz de números aleatórios 𝛽 × 𝛽 e preenchida com valores no 

intervalo de (0, 2𝛼]. Então, é definido um número inteiro aleatório r no intervalo (-

2𝜌, 2𝜌). Por ultimo a função calcula o texto cifrado como 𝑐 = 𝑚 + 2𝑟 + 2 ∑ 𝑏𝑖𝑗1≤𝑖,𝑗≤𝛽 ∙

𝑥𝑖,0 ∙ 𝑥𝑗,1 𝑚𝑜𝑑 𝑥0. O valor de c é retornado como um inteiro de precisão múltipla. 

A função de expansão recebe como parâmetros a chave pública e a cifra c, e a 

partir deles, computa a matriz associada z. Essa função é separada das primitivas 

encrypt e decrypt, já que pode ser computada de forma pública a partir apenas de dados 

públicos. Para tal, é criada uma matriz de y ⌈√Θ⌉ elementos, que é populada usando o 

RNG(se). Então, a matriz z é calculada como 𝑧𝑖,𝑗 = [𝑐∗ ∙ 𝑦𝑖,𝑗]2 

A função de decriptação recebe como parâmetros a chave secreta, a mensagem 

cifrada e a matriz z. Então, a função calcula soma =  ⌊∑ si
(0)

i,j ∙ sj
(1)

∙ zi,j⌉ e retorna o bit 

decodificado como [c∗ − soma]2. 

Os tempos de execução obtidos desta implementação constam na Tabela 1, sendo o 

parâmetro Toy equivalente a 42 bits de segurança, Small equivalente a 52 bits de 

segurança, Medium equivalente a 62 bits de segurança e Large equivalente a 72 bits de 

segurança, segundo Coron [Coron et al., 2011]. 

 

Tabela 1. Tempos de execução 

Parâmetro 
KeyGen Encrypt Decrypt Expand 

Toy 0.6 s 0.00236 s 0.0001 s 1.28103 s 

Small 10 s 0.01294 s 0.0002 s 8.08505 s 

Medium 1 min 1 s * * * 

Large 11 min 21s * * * 

(*estouro de memória) 

3.2. DGHV com compressão de chave e mudança de módulo 

Coron obteve uma implementação feita no software matemático SAGE cuja chave 

pública possuía 10.3MB de tamanho, ao contrário de 802MB do seu trabalho anterior. 
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Nesse trabalho, o comprimento da chave pública foi reduzido da ordem de �̃�(λ7) para 

�̃�(λ5) [Coron et al., 2012]. 

A principal inovação proposta por Coron nesse esquema com relação ao DGHV 

original, é que, ao invés de se armazenar os elementos da chave, são armazenados 

apenas a correção dos valores com relação a um gerador de números aleatórios. Dessa 

forma, os dados a serem armazenados são menores, e, o dado completo é recuperado 

on-the-fly pelas primitivas de encrypt, recrypt, decrypt, expand e recrypt. Além disso, é 

descrita uma técnica de troca de módulo, que permite a esse esquema utilizar o 

framework sem boostraping proposto por Brakerski, Gentry e Vaikuntanathan. 

3.2.1. Implementação e Desempenho 

Inicialmente, foi criada uma classe geradora de números pseudoaleatórios com set e get, 

além de um iterador para o python. Para executar a geração do par de chaves 

criptográficas, é utilizada uma classe chamada pk. A função de inicialização da classe 

recebe como parâmetro um objeto do tipo dicionário com os parâmetros para a geração 

da chave. Primeiramente a função gera um número primo P de η bits, os valores q0 e 

x0, assim como uma lista ruídos Delta. Em seguida, a função gera o vetor de números 

binários S, que é a chave privada, o elemento u1 e o vetor de correção deltaPrime, que é 

utilizado para se recuperar o vetor de encriptações da chave privada, a classe então gera 

o par de chaves como um dicionário, que podem ser recuperadas por meio da função 

returnKeys. 

A função de encrypt recebe como parâmetros a chave pública, e o bit a ser 

criptografado. Primeiramente o gerador de números pseudoaleatórios é iniciado, e, com 

ele, recuperado o vetor xi a partir dos elementos de Delta. Então, a encriptação do bit m 

é calculada como sendo: 𝑐∗ = 𝑚 + 2𝑟 + 2 ∑ 𝑏𝑖 ∙ 𝑥𝑖  𝑚𝑜𝑑 𝑥0  
𝜏
𝑖=1 . O valor de c é 

retornado como um inteiro de precisão múltipla. 

A função de expansão recebe como parâmetros a chave pública e a cifra c, e, a 

partir deles, computa o vetor associado z. Para tal, são recuperados os inteiros u usando 

RNG(se2). Então, o vetor z é calculado como 𝑧𝑖 = [𝑐∗ ∙ 𝑦𝑖]2. 
A função de decriptação recebe como parâmetros a chave secreta, a mensagem 

cifrada e a matriz z. O bit é decriptado de acordo com a seguinte formula: 𝑚 ←

[𝑐∗ − ⌊∑ 𝑠𝑖 ∙ 𝑧𝑖
Θ
𝑖=1 ⌉]2. Os tempos de execução obtidos desta implementação constam na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Tempos de execução 

Parâmetro 
KeyGen Encrypt Decrypt Expand 

Toy 0.6 s 0.02 s 0.0 s 0.2 s 

Small 3.6 s 0.6 s 0.0 s 1.9 s 

Medium 1 min 48 s 55 s 0.0 s 14.7 s 

Large * * * * 

(*estouro de memória) 

4. Conclusão 

O objetivo deste artigo é associar bem como introduzir os esquemas 

criptográficos totalmente homomórficos que ganharam destaque no meio acadêmico, 

junto disso apresentar os resultados obtidos em uma implementação própria de duas 

variantes do sistema DGHV, as quais demonstram que é plausível a utilização de 

sistemas FHE em computadores convencionais, assim como utilizar linguagens 

modernas de programação.  
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A maior dificuldade encontrada durante esse projeto foi, inicialmente, conseguir 

informações sobre os esquemas homomórficos e, transformar e interpretar as ideias, 

apresentadas quase sempre como fórmulas e abstrações matemáticas em códigos de 

computador. Também foi desafiador compilar o trabalho original de Gentry, já que 

exigem procedimentos diferentes e específicos para a correta compilação do código.  

Junto das facilidades inerentes a linguagem, as operações matemáticas de alto 

desempenho e as primitivas necessárias para números inteiros de precisão múltipla 

foram providas pela biblioteca de teoria numérica GMPY2. Tal biblioteca, além de 

disponibilizar uma primitiva de números inteiros de múltipla precisão, necessário para 

os cálculos homomórficos, permite que os cálculos com esses números sejam 

notavelmente mais rápidos que as primitivas disponibilizadas pelo Python. 

Futuramente, mais pesquisas serão realizadas com base no código obtido a fim 

de melhorar o desempenho das primitivas dessas implementações, através de aceleração 

por GPGPUs. Para tal será utilizado o compilador em tempo de execução para Python 

Numba e NumbaPro, capaz de gerar código de baixo nível para execução em GPUs 

Cuda e CPU’s de multicore. 
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