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Prefácio dos Editores

Foi gratificante participarmos da organização do Workshop de Iniciação Científica em Arquitetura
de Computadores e Computação de Alto Desempenho (WSCAD-WIC 2015), o qual é um evento
integrante do Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD 2015). Ele
ocorreu de 18 a 21 de outubro de 2015 no Hotel Magestic Palace em Florianópolis, Santa Catarina.

O WSCAD-WIC é um evento anual onde os estudantes de graduação envolvidos com a área de Ar-
quiteturas de Computadores e Processamento de Alto Desempenho experimentam a escrita, avaliação
e apresentação de seus trabalhos. Por ser dirigido a trabalhos de iniciação científica, o WSCAD-WIC
tem como objetivo central servir como um catalisador para a formação de novos pesquisadores nestas
áreas. Neste sentido, as avaliações tanto dos artigos quanto das apresentações procuram contribuir
com o avanço das pesquisas, sugerindo trabalhos relacionados e, se aplicável, outros aspectos a serem
tratados pelos estudantes.

Nesta edição contamos com 30 submissões de artigos científicos envolvendo estudantes e pesqui-
sadores de 18 instituições de ensino e pesquisa. Assim, consideramos que temos representado um
bom panorama das pesquisas em desenvolvimento no país nas áreas de interesse. Estes trabalhos
foram avaliados por um comitê formado por 43 pesquisadores, todos com no mínimo a titulação de
mestres. Cada artigo recebeu no mínimo 3 avaliações de diferentes revisores. Após a análise do teor
das revisões, o comitê organizador optou pelo aceite de 25 trabalhos, sendo 14 deles para apresentação
oral e 11 para apresentação como pôster.

Gostaríamos de agradecer a todos que contribuiram para que o evento se tornasse uma realidade.
Primeiramente aos jovens pesquisadores de Iniciação Científica e seus orientadores que dedicaram-se
a escrita e submissão de seus artigos ao WSCAD-WIC 2015. Após, a todos os membros do Comitê de
Programa que abraçaram a ideia do evento e fizeram suas contribuições no sentido de aperfeiçoar os
trabalhos de Iniciação Científica em desenvolvimento e estimular os novos pesquisadores. Também
não podemos deixar de agradecer a todos que participaram das sessões de apresentação oral e pôster
e deram sua atenção e contribuição aos trabalhos apresentados. Por fim, mas não menos importante,
também gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos com a organização do SBAC-PAD e WSCAD
2015 por todo o apoio e suporte prestado.

Os editores:
Márcia Cristina Cera (UNIPAMPA)

Carlos Augusto Paiva da Silva Martins (PUC-MG)
Florianópolis, 18 a 21 de outubro de 2015.
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Análise do Desempenho e Consumo de Energia de Aplicações
Paralelas com Baixa Demanda de Comunicação
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Abstract. With the popularity of multicore architectures the use of parallelism
techniques looking for performance gains has become common. However, since
the communication between the cores occurs by shared memory at distant levels
of hierarchy of the processor, the relation between the energy consumption and
performance gains becomes crucial. This paper analyzes the performance and
energy consumption of a set of applications, ranging scalability and parallel
programming interfaces. Our results show that Pthreads and OpenMP have a
constant behavior in the levels of cache memory, while MPI has an exponential
growth in the L2, L3 cache.

Resumo. Com a popularização das arquiteturas multicore é cada vez mais co-
mum o uso de técnicas de paralelismo buscando por ganhos de desempenho.
Porém, como a comunicação entre os núcleos ocorre via memória comparti-
lhada em níveis da hierarquia mais distantes do processador, a relação entre o
consumo energético e os ganhos de desempenho torna-se crucial. Este trabalho
analisa o desempenho e o consumo energético de um conjunto de aplicações,
variando sua escalabilidade e as interfaces de programação paralela. Nos-
sos resultados mostram que Pthreads e OpenMP possuem um comportamento
constante nos níveis de memória cache, enquanto MPI possui um crescimento
exponencial, na memória cache L2, L3.

1. Introdução
Com a necessidade de extrair o máximo de desempenho das arquiteturas computacionais,
a computação paralela vem sendo amplamente utilizada em ambientes multicore. No en-
tanto, o uso de diversos núcleos de processamento para executar simultaneamente partes
do mesmo programa, influencia na quantidade de acessos a memória compartilhada, e
consequentemente, no consumo de energia. Isto porque, para que ocorra cooperação, os
núcleos devem trocar dados em regiões de memória que são compartilhadas entre eles.
Estas regiões situam-se distantes do processador (cache L3 e memória principal) e pos-
suem maior tempo de acesso e consumo de energia quando comparadas a memórias em
níveis mais próximos (cache L1 e L2, por exemplo) [Korthikanti and Agha 2010].

As Interfaces de Programação Paralela (IPPs) agilizam o desenvolvimento de pro-
gramas paralelos e os tornam menos propenso a erros. Elas facilitam o gerenciamento de
threads/processos (criação e finalização), a distribuição da carga de trabalho, e principal-
mente a comunicação entre processos/threads. No entanto, as características de cada IPP
podem influenciar no desempenho e consumo energético dos programas paralelos.

Este trabalho focou-se em aplicações com baixa quantidade de comunica-
ção, visando: (i): discutir o comportamento das IPPs OpenMP (OpenMulti Pro-
cessing) [Chapman et al. 2008], Pthreads (POSIX Threads) [Butenhof 1997] e MPI
(Message-Passing Interface) [Gropp et al. 1999] com relação ao desempenho e consumo

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



de energia quando a escalabilidade é aumentada; (ii): mostrar que as características par-
ticulares de cada IPP impactam de forma diferente no consumo de energia do sistema de
memória. Para isto, foram utilizadas 5 aplicações, cada uma paralelizada com as IPPs
descritas acima e executando com 2, 4, 8, 16, 32 e 64 threads/processos.

2. Trabalhos Relacionados
Em [Lively et al. 2011] o consumo de energia e desempenho de aplicações MPI-1 foi
comparado com aplicações híbridas MPI-1 e OpenMP. Foram utilizados 8 nós computa-
cionais, cada um contendo um processador AMD Opteron dualcore. Eles concluíram que
na execução com até 16 núcleos, as aplicações utilizando somente MPI apresentaram me-
lhor desempenho e menor consumo de energia. Entretanto, com 32 núcleos, as aplicações
híbridas tiveram desempenho 21% melhor com 17% de economia de energia.

O trabalho proposto por [Hoffmam et al. 2014] investiga o comportamento do
consumo de energia em sistemas embarcados quando o número de threads e a frequência
do processador são alterados. Para tanto, devido a limitações dos sistemas embarcados,
os autores avaliam a escalabilidade considerando a execução de até 4 threads, utilizando
as IPPs Pthreads e OpenMP. Os resultados mostram que a execução com 4 threads na
frequência máxima do processador possibilitou melhor desempenho, porém o menor con-
sumo de energia foi obtido com 2 threads e frequência do processador fixada em 800MHz.

[Schaefer et al. 2012] avalia o desempenho e consumo energético de 2 processa-
dores Intel Xeon, um com 8 e outro com 64 núcleos, utilizando OpenMP. Eles concluíram
que, em ambas arquiteturas, utilizar maior número de threads em relação ao número de
núcleos só oferece melhor desempenho para a aplicação CPU-Bound (aplicação com uso
intensivo do processador e pouca comunicação entre as threads). Já no ambiente de exe-
cução com 8 núcleos o consumo de energia foi 4 vezes menor em relação ao sequencial,
enquanto que no ambiente com 64 núcleos, o consumo de energia foi 16 vezes menor.

Conforme mostrado, diversos trabalhos têm avaliado a escalabilidade dos proces-
sadores multicore. No entanto, poucos têm analisado o uso e a influência de diferentes
IPPs no desempenho e consumo de energia como nos propomos neste trabalho.

3. Interfaces de Programação Paralela
OpenMP [Chapman et al. 2008] reúne um conjunto de diretivas de compilação, funções
de biblioteca e variáveis de ambiente, as quais, ao serem inseridas num código sequen-
cial, informam ao compilador quais regiões devem ser executas por threads em paralelo.
A comunicação se dá via acesso a variáveis compartilhadas e para garantir a integri-
dade dos dados, operações de sincronização são utilizadas. Elas podem ser implícitas
(barreira implícita ao fim de uma região paralela) ou explícitas (construtores de sincroni-
zação). Sempre que existir um ponto de sincronização, as threads entram no estado de
espera-ativa (busy-waiting), acessando a memória compartilhada repetidamente até o fim
da sincronização [Tanenbaum and Woodhul 2009].

Pthreads [Butenhof 1997] oferece funções que permitem um ajuste fino da gra-
nularidade da carga de trabalho de cada thread. Assim, a criação/finalização das thre-
ads, a distribuição da carga de trabalho e o gerenciamento de execução são definidos
pelo programador. A comunicação entre as threads também ocorre por variáveis com-
partilhadas e a sincronização entre elas é feita por exclusão mútua (mutex). Na exclu-
são mútua, as threads aguardam prontas em uma fila de espera o acesso à região crí-
tica (em standby) e quando a sincronização termina, elas são reescalonadas para execu-
ção [Tanenbaum and Woodhul 2009].

MPI [Gropp et al. 1999] é a biblioteca padrão para a comunicação através de
trocas de mensagens, onde uma coleção de processos cooperam enviando e rece-
bendo informações. As operações de envio e recebimento de dados disponibilizadas
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Tabela 1. Características das Aplicações

Aplicações
Operações para troca de dados
(total por no de proc./threads) Tamanho da Entrada
2 4 8 16 32 64

Cálculo do PI 4 8 16 32 64 128 4 Bilhões
Djikstra 4 8 16 32 64 128 2048 x 2048

Série Harmônica 8 16 32 64 128 256 100000 Elementos
Multiplicação de Matriz 4 8 16 32 64 128 2048 x 2048
Conjunto de Mandelbrot 4 8 16 32 64 128 1024 x 768

por MPI devem ser explicitamente empregadas pelo programador, assim como tam-
bém cabe a ele o ajuste da granularidade das tarefas a fim de obter ganho de desem-
penho. Quando programas MPI são executados em arquiteturas multicore, a trans-
missão dos dados se dá por acessos a regiões compartilhadas da memória, onde as
mensages são fragmentadas e inseridas e retirados de filas FIFO de cada processo
MPI [Chandramowlishwaran et al. 2010] [Buono et al. 2014].

4. Metodologia
4.1. Conjunto de Aplicações
Foram utilizadas cinco aplicações com baixa demanda de comunicação, ou seja, a co-
municação ocorre somente para distribuir a carga de trabalho e reunir o resultado final.
São elas: Cálculo do PI, Djikstra, Série Harmônica, Multiplicação de Matrizes e Con-
junto de Mandelbrot [Lorenzon 2014]. A Tabela 1 quantifica a taxa de operações para
garantir a comunicação e o tamanho de entrada de cada aplicação. As aplicações foram
implementadas usando a linguagem C seguindo as práticas de programação paralela, in-
dicadas por [Chapman et al. 2008], [Butenhof 1997], [Gropp et al. 1999], [Foster 1995]
e [Rauber and Rünger 2013].

4.2. Ambiente de Execução
Os experimentos foram realizados em uma Workstation Dell Precision T7600 da Univer-
sidade Federal do Pampa, contendo dois processadores Intel Xeon E5-2650 com frequên-
cia de 2.80 GHz, cada um possuindo 8 núcleos de processamento e tecnologia Hyper-
Threading. Cada núcleo possui uma memória cache L1 e L2 privadas de 32 KB e 256
KB, respectivamente, e cache L3 de 20 MB compartilhada entre os 8 núcleos de um pro-
cessador. Ela possui 128 GB de memória RAM acessível a ambos os processadores.

O Performance Application Programming Interface (PAPI) em sua versão 5.4.1
foi utilizado para coletar informações do ambiente de execução diretamente do hardware
através de contadores de desempenho [The Innovative Computing Laboratory 2015]. Fo-
ram extraídos o número de instruções executadas, os ciclos de execução do processador,
o total de acessos a memória cache L1, L2 e L3, e consequente os acessos a memória
principal. Para estimar o consumo de energia, considerou-se os dados de energia do pro-
cessador e sistema de memória conforme decrito em [Lorenzon et al. 2014], com dados
obtidos através de [Blem et al. 2013] e CACTI Tool [HP Labs 2015].

Os resultados a seguir consideram a média de 20 repetições com um desvio padrão
inferior a 1% para cada aplicação. Os programas foram executados com 2, 4, 8, 16, 32 e 64
processos/threads. Para apresentação dos gráficos, foi utilizado a média geométrica para
representar os resultados de todas as aplicações. O compilador utilizado foi o GCC-4.8.2
sem flags de otimização, a fim de minimizar o impacto do compilador nas característi-
cas específicas de cada IPP. Foram utilizados o OpenMP 3.0, OpenMPI 1.6.5, e Pthre-
ads/POSIX.1-2008, executando no Sistema Operacional Linux Debian. Conforme obser-
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Figura 1. Consumo de Energia (Joules) e Tempo de Execução (Segundos)

vado em [Lorenzon et al. 2014], a política de distribuição de iterações static com granu-
laridade grossa apresentou melhores resultados entre todas as configurações OpenMP e
esta foi a configuração utilizada em nossos testes. Considerou-se apenas a norma MPI-1
(criação estática de processos) neste trabalho.

5. Resultados
5.1. Desempenho e Consumo de Energia
A Figura 1 apresenta o consumo de energia (em Joules) e o tempo de execução (em
segundos) para cada IPP pelo número de processos/threads. Pthreads obteve melhor de-
sempenho e menor consumo de energia, sendo 46 vezes mais rápido e consumindo até
40% menos energia em relação ao sequencial.

Isto mostra que ter maior controle da exploração do paralelismo pode levar a um
melhor aproveitamento dos recursos computacionais. Por outro lado, embora o desem-
penho entre as três IPPs tenha sido similar na maioria dos casos, a diferença no con-
sumo de energia foi maior devido ao número de instruções executadas. Isto pois, en-
quanto OpenMP naturalmente agrega uma sobrecarga (overhead) para controlar o acesso
aos dados, evento conhecido como Busy-Waiting, em MPI tem-se as comunicações via
send/receive, que exigem a execução de mais instruções.

5.2. Análise do Consumo de Energia do Sistema de Memória
A Figura 2 apresenta o consumo de energia de cada IPP nos níveis da hierarquia de me-
mória normalizado pela execução sequencial. Pode-se notar na Figura 2(a), que no pri-
meiro nível da cache, a energia consumida pelas IPPs é similar a energia do sequencial.
No entanto, quanto mais longe do processador for o nível de memória, maior é a dife-
rença entre as IPPs no consumo de energia nestes níveis. Na cache L2 (Figura 2(b)),
executar um maior número de processos/threads (32 e 64) que o número de núcleos fí-
sicos (16) aumenta o consumo de energia. Isto porque, passa-se a utilizar a tecnologia
Hyper-Threading, onde mais de uma threads/processo executa sobre um mesmo núcleo
de processamento, e por consequência a quantidade de acessos a cache L2 aumenta, con-
sumindo mais energia.

No ambiente de teste utilizado, a comunicação entre os processos/threads do
mesmo processador acontece no terceiro nível da cache, enquanto que a comunicação
entre os processos/threads de processadores distintos ocorre na memória principal. A
Figura 2(c) mostra o impacto de cada IPP no consumo de energia da cache L3, onde
pode-se ver que o impacto de Pthreads e OpenMP é similar. Por outro lado, quanto maior
o número de processos, o impacto do MPI também aumenta. Isto pois, em MPI ocorre a
sincronização inicial para determinar qual o rank de cada processo, logo quanto maior o
número de processos, maior a comunicação entre eles, que ocorre no nível L3 da memó-
ria cache [Karlinski et al. 2015]. Além disso, a comunicação em MPI ocorre via troca de
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(a) Cache L1 (b) Cache L2

(c) Cache L3 (d) RAM

Figura 2. Consumo de energia de cada IPP normalizado pelo sequencial em cada nível de memória

mensagens entre todos os processo. Assim quanto maior o número de processos, maior
a quantidade de mensagens enviadas/recebidas e maior acessos a memória, aumentando
assim o consumo de energia.

Por fim, a Figura 2(d) (escala logarítmica) mostra os resultados do impacto do
consumo de energia relacionado aos acessos a memória principal. Nela podemos ver, que
em OpenMP e Pthreads, até a execução com 8 threads, onde as threads estão alocadas
no mesmo processador, o total de acessos a RAM é constante e similar. No entanto,
aumentando a exploração do paralelismo, e consequente, a necessidade de utilizar threads
em processadores separados aumentou exponencialmente o consumo de energia.

6. Conclusão
Este trabalho analisou o comportamento de diferentes IPPs com relação ao desempenho,
consumo de energia de aplicações com baixa taxa de comunicação. Adicionalmente,
avaliou-se o impacto da comunicação que cada IPP impõe no consumo de energia dos
diferentes níveis do sistema de memória. Conforme discutido, os acessos a nível de me-
mória cache L1 são praticamente constantes em relação ao sequencial. Já para os demais
níveis da memória cache as IPPs OpenMP e Pthreads permanecem constantes, enquanto
em MPI, acima de 16 processos o consumo cresce exponencialmente. Já em nível de
memória principal o comportamento do MPI permanece em crescimento, enquanto para
OpenMP e Pthreads o crescimento só acontece a partir de 16 threads. No resultado ge-
ral do consumo de energia Pthreads obteve o melhor desempenho sendo 46 vezes mais
rápido e consumindo até 40% menos energia em relação ao sequencial. Embora faz-se
necessário destacar que a programação em Pthreads exige mais do programador do que
OpenMP. Para trabalhos futuros, pretende-se investigar o comportamento para aplicações
com muita comunicação e expandir o escopo das IPPs utilizando MPI-2 (criação dinâmica
de processos).
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Abstract. This paper proposes a comparative study of sorted itemset intersec-
tion algorithms running over CPU or GPU computer architectures. For the
experiments, three algorithms have been considered: (i) the algorithm PARA
described in [Wu et al. 2010], one of the most cited algorithm in the literature,
(ii) the algorithm available at Thrust library, widely adopted by Nvidia com-
munity, and (iii) one of the most efficient sequential algorithms for solving the
sorting problem in CPU. The results indicate version (i) is the most promising
one, being, on average, 2.3 times faster than the sequential version in CPU,
and 7 times faster than Thrust library. Adopting two graphical boards for the
experiments has sped up the solution (i) linearly.

Resumo. O presente trabalho propõe um estudo comparativo de algoritmos
para interseção de conjuntos ordenados utilizando CPU ou GPU. Nos expe-
rimentos foram considerados três algoritmos: (i) o algoritmo PARA descrito
em [Wu et al. 2010], considerado um dos mais citados da literatura, (ii) o al-
goritmo disponibilizado na biblioteca Thrust, amplamente utilizada pela co-
munidade Nvidia, e (iii) um dos algoritmos sequenciais mais eficientes para
resolução do problema em CPU. Os resultados mostram que a versão (i) é a
mais promissora, sendo, em média, 2.3x mais veloz do que a versão sequencial
em CPU e 7x mais veloz do que a biblioteca Thrust. A utilização de duas placas
gráficas nos experimentos acelerou linearmente a solução (i).

1. Introdução
Soluções computacionais para auxı́lio à tomada de decisão, tais como Online Analytical
Processing (OLAP), Mineração de Dados e Sistemas de Recomendação, normalmente
requerem a utilização de algoritmos para interseção de conjuntos ordenados, pois tais
soluções implementam ı́ndices invertidos e, consequentemente, a inteserção de itens ga-
rante a quais documentos ou tuplas um conjunto de termos está associado.

Pesquisas em interseção de conjuntos ordenados são conhecidas desde os
anos de 1970 [Hwang and Lin 1971, Hwang and Lin 1972] e até hoje são estu-
dadas devido à sua importância em diversas aplicações. Três estudos fo-
ram publicados desde 2004 com o objetivo de otimizar a eficiência compu-
tacional de algoritmos de interseção [Baeza-Yates 2004, Tsirogiannis et al. 2009,
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Schlegel et al. 2011]. Outros quatro trabalhos propõem alternativas de solução
para o problema de interseção utilizando General Purpose Graphics Processing
Units (GPGPU’s ou simplesmente GPUs) com múltiplos núcleos de processamento
[Wu et al. 2009, Wu et al. 2010, Ao et al. 2011, Amossen and Pagh 2011], contudo ape-
nas [Wu et al. 2009, Wu et al. 2010, Ao et al. 2011] implementam interseções em lo-
tes em GPU, algo fundamental quando há demanda de milhares, senão milhões, de
interseções num único serviço sendo provido ao usuário final.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma avaliação comparativa do desempenho
de três algoritmos de interseção de conjuntos ordenados: i) versão paralela, utilizando
GPUs, descrita em [Wu et al. 2010]; ii) versão paralela, também projetada para GPUs,
disponı́vel na biblioteca Thrust [Bell and Hoberock 2012]; e iii) versão sequencial utili-
zando CPU que possui complexidade de execução linear.

As escolhas dos algoritmos foram basedas na popularidade, ou seja, o algoritmo
em GPU que faz interseção em lote mais citado e a biblioteca com maior número de
usuários para o referido problema foram escolhidos, bem como algoritmos com comple-
xidade de execução linear O(n) ou pelo menos logarı́tmica O(n logm), onde n e m são
os números de itens em cada conjunto da interseção.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: A Seção 2 descreve
os algoritmos selecionados para o estudo comparativo. A avaliação experimental, assim
como sua discussão, é apresentada na Seção 3. Por fim, a Seção 4 apresenta as conclusões.

2. Algoritmos Selecionados
A seguir são descritos os três algoritmos selecionados para o estudo comparativo.

2.1. Algoritmo Sequencial em CPU

A versão em CPU escolhida é a versão iterativa sequencial com complexidade de
execução linear O(n), onde n é o número de itens do menor conjunto da interseção.
Tal algoritmo sequencial é descrito em trabalhos sobre interseção de conjuntos
[Baeza-Yates 2004, Schlegel et al. 2011], assim como utilizado em soluções OLAP
[Silva et al. 2013, Silva et al. 2015].

O algoritmo percorre de forma linear dois conjuntos A e B que se encontram previ-
amente ordenados. Dois inteiros indicam a posição corrente de A e B para que os valores
dos 2 conjuntos possam ser comparados, da forma que (i) se o valor do conteúdo de A
for maior que o de B, o ı́ndice corrente de B é incrementado em uma posição, (ii) se o
valor do conteúdo de B for maior que o de A, o ı́ndice corrente de A é incrementado em
uma posição, (iii) se o valor do conteúdo de A for igual ao de B, o valor é adicionado ao
conjunto resposta. Este algoritmo avança em ambos conjuntos simultaneamente, o que
lhe garante extrema eficiência com apenas n operações para obter os itens comuns entre
dois conjuntos ordenados, onde n é o número de itens do menor conjunto da interseção.

2.2. Algoritmo PARA

O algoritmo utilizado para realizar as interseções em GPU é chamado de PARA (query-
parallel algorithm) e é descrito em [Wu et al. 2010]. Tal algoritmo é uma otimização
do algoritmo proposto pelos mesmos autores em [Wu et al. 2009]. Tal solução realiza as
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interseções em lote utilizando como base a busca binária. Segundo os autores, as consultas
são processadas em lotes para uma melhor utilização do barramento entre GPU e CPU,
reduzindo com isto o tempo de transferência de dados.

O algoritmo foi implementado na linguagem de programação CUDA
[Nvidia 2011]. O algoritmo PARA armazena os conjuntos em 2 lotes visando realizar
N interseções a cada chamada ao kernel. Em 1 lote se encontram os conjuntos maio-
res e no outro lote se encontram os conjuntos menores. Quando o kernel é invocado
cada thread da GPU se torna responsável por 1 elemento em cada conjunto no lote dos
conjuntos menores. Em seguida, cada thread realiza a busca binária no conjunto corres-
pondente que pertence ao lote com conjuntos maiores. Ao associar threads ao conjunto
com menor número de itens a concorrência extrema é evitada, pois normalmente há mais
itens nos conjuntos do que threads disponı́veis.

Se a busca for retornada com sucesso, o item pesquisado é inserido no conjunto
resposta na posição referente ao ı́ndice da thread que realizou a busca. Caso contrário,
o item no conjunto resultante permanece com o valor -1. Ao total são feitas O(n logm)

operações para garantir a interseção entre dois conjuntos utilizando busca binária, onde n
é o tamanho do menor conjunto de itens e m o tamanho do maior conjunto. Assim como
no algoritmo sequencial em CPU, o consumo de memória de trabalho extra do algoritmo
PARA é baixo, necessitando apenas criar o conjunto resultado com tamanho igual ao
conjunto com menor número de itens da interseção.

Após todas as threads realizarem a interseção, o conjunto resultado é fragmen-
tado e compactado, ou seja, fragmenta-se o conjunto resultante em inúmeros conjuntos
resultantes, um para cada interseção realizada. Na compactação se elimina os valores -1
dos conjuntos de itens. No trabalho [Ao et al. 2011], foram publicadas otimizações para
a versão do PARA. Os autores avançaram em uma solução hı́brida, onde consultas e, con-
sequentemente interseções, podem ser processadas em CPU ou GPU. Tais otimizações
fogem do escopo deste trabalho que não inclui interseções em CPU.

Infelizmente, o algoritmo PARA aloca threads para realizar busca binária em con-
juntos de itens com tamanhos diferentes, sem qualquer preocupação em fragmentá-los
em tamanhos similares. Neste sentido, o PARA não garante balanceamento de carga, pois
uma thread com busca binária em um conjunto de itens de tamanho extremo certamente
causará demora na finalização da tarefa de interseção em lotes. Faz parte dos trabalhos
futuros a melhoria do algoritmo PARA, de forma que o mesmo passe a associar uma
ou várias threads a cada item dos conjuntos menores. Com isto, um único item pode
ser verificado, via busca binária, em múltiplos fragmentos do conjunto de itens original.
Neste sentido, almejamos introduzir equilı́brio na carga de trabalho das threads de GPU.
Outra otimização importante é substituir o algoritmo de interseção do PARA, que possui
complexidade de execução O(n logm), por outro com complexidade O(n).

2.3. Algoritmo Disponı́vel na Biblioteca Thrust

Thrust [Bell and Hoberock 2012] é uma biblioteca utilizada para simplificar o desenvol-
vimento de aplicações CUDA e se baseia na Standard Template Library (STL) presente
na linguagem C++. Tal biblioteca é amplamente adotada pela comunidade de desenvolve-
dores CUDA [Nvidia 2011]. Vários algoritmos são implementados na biblioteca Thrust,
incluindo a operação de interseção entre dois conjuntos previamente ordenados.

Italo Milagres (UFOP), Isaias Frederick (UFOP), Antonio C. Nazare Jr. (UFMG) e Joubert Lima (UFOP) 11

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



A biblioteca Thrust não oferece a operação de interseções em lotes com múltiplos
conjuntos de itens, ou seja, tal biblioteca envia e processa apenas dois conjuntos de itens
por vez e não maximiza o uso do barramento entre CPU-GPU para múltiplas interseções.
Desta forma, sua aplicabilidade é baixa para soluções OLAP, Data Mining e Recuperação
de Informação (RI), conforme ilustra os resultados dos experimentos conduzidos neste
trabalho.

3. Experimentos computacionais
Os experimentos foram realizados em uma máquina com processador Intel R� CoreTM

i5-2400, 3.10GHz, com 16GB de RAM DDR3, disco rı́gido com 500GB de capacidade
e operando a 7200 rpm. O Sistema Operacional foi Windows Professional 64 Bits. A
máquina é equipada com uma GPU Nvidia GeForce GTX TitanZ com 5760 cuda cores,
memória RAM com 12GB e DDR5 com barramento a taxa de 672 GB/sec, sustentada por
uma fonte EVGA SUPERNOVA 850W reais. Os experimentos foram executados cinco
vezes cada, sendo descartados o maior e menor tempo de execução. Realizou-se a média
final com os três tempos restantes .

3.1. Experimentos comparando algoritmos da literatura
O objetivo desse experimento foi comparar o desempenho dos algoritmos de interseção
citados na seção 2. No gráfico da Figura 1 foram realizados 3 testes com as mesmas
10k interseções e variando apenas o tamanho dos conjuntos. Nos experimentos, temos
conjuntos com tamanhos variando de 1k-10k, 20k-30k e 40k-60k. Neste experimento,
mantivemos a quantidade de conjuntos de itens por lote igual a 20 no algoritmo PARA.

O algoritmo PARA supera os concorrentes, sendo pelo menos 2.3x mais veloz.
O tempo de execução do algoritmo PARA frente a um algoritmo sequencial em CPU é
relativamente baixo, contudo a proposta em GPU possui complexidade O(m log n) e a sua
concorrente O(n). Além disto, na versão GPU há transferência de dados entre CPU-GPU
e vice-versa. Desta forma, mesmo com 5760 CUDA cores a aceleração não ultrapassa 3x.
Com otimizações, como as descritas nas seções do algoritmo PARA, esperamos elevar tal
diferença para 5x -10x.
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Figura 1. Tempo de execução entre diferentes algoritmos

3.2. Experimentos com 2 placas gráficas da TitanZ
Como a placa gráfica TitanZ é composta de 2 cartões individuais, com memória de 6GB
cada um, testamos o algoritmo PARA utilizando 1 cartão com transferência de dados de
forma sı́ncrona e 2 cartões com transferência de dados de forma assı́ncrona. Conforme
esperado, o algoritmo PARA acelerou linearmente com a adoção de duas placas gráficas,
não havendo qualquer retenção na tecnologia GeForce da Nvidia.
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3.3. Experimentos variando lotes e conjuntos de itens

Nesta seção, os tempos coletados foram os seguintes: (i) Cópia: Tempo de cópia da
memória CPU-GPU e GPU-CPU, (ii) Processamento GPU: Tempo total necessário para
realizar as interseções em GPU (tempo de kernel), (iii) TOTAL CPU: Tempo total gasto
para armazenar os conjuntos em lotes na CPU antes da interseção e tempo total para divi-
dir a resposta das N interseções em CPU. (iv) TOTAL GPU: Tempo total gasto em GPU
(alocar, copiar e realizar a interseção), (v) TOTAL: Tempo total gasto pelo algoritmo.

Experimentos variando o tamanho dos lotes de 5 a 50 conjuntos por lote, assim
como aumento no tamanho dos conjuntos de itens (1k-10k e 20k-30k itens por conjunto)
são ilustrados nas Figuras 2 e 3. Para os experimentos com conjuntos de tamanho variando
entre 1k-10k observou-se que o melhor resultado foi quando o lote continha 35 conjuntos.
Experimentos com conjuntos de tamanho entre 20k-30k apresentaram melhores resulta-
dos quando o lote possui 5 conjuntos apenas. Em tais experimentos a quantidade média de
elementos contidos no lote menor era de aproximadamente 100k itens, não importando
assim a quantidade de conjuntos por lote, mas sim a quantidade de elementos contidos no
lote menor durante a interseção.

Foram realizados experimentos com uma base com 10k interseções, variando o
tamanho do lote de 50 em 50, onde o tamanho dos conjuntos variam de 1k até 10k. O
tamanho dos lotes nesse experimento vai de 50 conjuntos por lote até 450 conjuntos por
lote. Pressupunha-se que aumentar o tamanho dos lotes traria redução nos tempos de
execução, contudo o melhor tempo ocorre quando o lote possui apenas 50 conjuntos em
cada lote. À medida que o tamanho do lote cresce o processamento em GPU também
cresce, tornando assim todo o algoritmo mais lento. Percebe-se o aumento do desbalan-
ceamento de carga à medida que os lotes aumentam, pois a probabilidade de uma thread
realizar busca binária em um conjunto de itens de tamanho desproporcional às demais
threads aumenta.
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Te
m

po
 (m

s)

Quantidade de Conjuntos por Lote

10k Interseções - Conjuntos com Tamanhos Variando de 20k até 30k

Cópia Processamento GPU TOTAL CPU TOTAL TOTAL GPU
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4. Conclusões
Os resultados deste trabalho mostram que o algoritmo PARA é o mais veloz, contudo a
aceleração é relativamente baixa (menos de 3x mais rápida), portanto melhorias ainda são
pertinentes. O algoritmo linear em CPU [Baeza-Yates 2004, Schlegel et al. 2011] não foi
implementado em GPU, portanto sua implementação e experimentação são fundamentais
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para o avanço deste trabalho. A atual versão do algoritmo PARA precisa sofrer melhorias
como as citadas na Seção 2.2.
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À Nvidia pela doação da placa TitanZ utilizada nos experimentos deste trabalho.

Referências
Amossen, R. R. and Pagh, R. (2011). A new data layout for set intersection on gpus. In Parallel &

Distributed Processing Symposium (IPDPS), 2011 IEEE International, pages 698–708. IEEE.

Ao, N., Zhang, F., Wu, D., Stones, D. S., Wang, G., Liu, X., Liu, J., and Lin, S. (2011). Efficient
parallel lists intersection and index compression algorithms using graphics processing units.
Proceedings of the VLDB Endowment, 4(8):470–481.

Baeza-Yates, R. (2004). A fast set intersection algorithm for sorted sequences. In Combinatorial
Pattern Matching, pages 400–408. Springer.

Bell, N. and Hoberock, J. (2012). Thrust: Productivity-oriented library for cuda. Astrophysics
Source Code Library, 1:12014.

Hwang, F. K. and Lin, S. (1971). Optimal merging of 2 elements with n elements. Acta Informa-
tica, 1(2):145–158.

Hwang, F. K. and Lin, S. (1972). A simple algorithm for merging two disjoint linearly ordered
sets. SIAM Journal on Computing, 1(1):31–39.

Nvidia, C. (2011). Nvidia cuda c programming guide. NVIDIA Corporation, 120:18.

Schlegel, B., Willhalm, T., and Lehner, W. (2011). Fast sorted-set intersection using simd instruc-
tions. In ADMS@ VLDB, pages 1–8.

Silva, R. R., de Castro Lima, J., and Hirata, C. M. (2013). qcube: Efficient integration of range
query operators over a high dimension data cube. Journal of Information and Data Manage-
ment, 4(3):469.

Silva, R. R., Hirata, C. M., and de Castro Lima, J. (2015). A hybrid memory data cube approach for
high dimension relations. In Proceedings of the 17th International Conference on Enterprise
Information Systems, pages 139–149.

Tsirogiannis, D., Guha, S., and Koudas, N. (2009). Improving the performance of list intersection.
Proceedings of the VLDB Endowment, 2(1):838–849.

Wu, D., Zhang, F., Ao, N., Wang, F., Liu, J., and Wang, G. (2009). A batched gpu algorithm for set
intersection. In Pervasive Systems, Algorithms, and Networks (ISPAN), 2009 10th International
Symposium on, pages 752–756. IEEE.

Wu, D., Zhang, F., Ao, N., Wang, G., Liu, X., and Liu, J. (2010). Efficient lists intersection by
cpu-gpu cooperative computing. In Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd
Forum (IPDPSW), 2010 IEEE International Symposium on, pages 1–8. IEEE.

14 Estudo Comparativo de Algoritmos para Interseção de Conjuntos Ordenados Utilizando CPU ou GPU

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



Otimização do Formato Pajé usando Arquivos Binários
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Abstract. Parallelism has become a requirement to achieve the best perfor-
mance on actual technology. However, it is not an easy task for a parallel
application to achieve the best performance. Therefore, efficient tools to assist
programmers are very helpful. Among these tools, we have those that are used
on the analysis of parallel application trace files, used for debugging purposes
and to find possible optimizations on the application. This article presents a bi-
nary format for Pajé trace files, aiming to improve the performance on the trace
file reading, thus bringing a better performance for tools that use the Pajé for-
mat. This proposal includes the implementation of two converters between the
textual representation and the binary representation. We also present a com-
ponent to perform the reading of binary trace files on the tool PajeNG. This
implementation enabled a 32% improvement on the input files reading.

Resumo. O paralelismo se tornou um requisito para se obter o melhor desem-
penho nas tecnologias atuais. Porém, extrair o máximo de desempenho pro-
porcionado pelo paralelismo através das aplicações não é uma tarefa simples,
logo ferramentas eficazes que auxiliem o programador a melhorar seu código
são de grande valia. Dentre estas ferramentas de auxı́lio, temos as que fa-
zem a análise de rastros de aplicações paralelas, sendo úteis para tarefas de
depuração e identificação de pontos de otimização. Este artigo apresenta um
formato binário para arquivos de rastro em Pajé, almejando principalmente
a otimização da leitura através da estrutura binária, proporcionando um ga-
nho de desempenho para ferramentas que fazem uso do formato para análise e
visualização de rastros. A proposta inclui a implementação de dois conversores
entre o formato textual e binário. Além dos conversores, apresentamos um com-
ponente que realiza a leitura do formato binário na ferramenta PajeNG. Tal
implementação permitiu um ganho de até 32% no tempo de leitura de arquivos.

1. Introdução
Com a difusão de aplicações paralelas e distribuı́das surge a necessidade da criação de fer-
ramentas que auxiliam na depuração e análises de desempenho destas aplicações. Nosso
enfoque são ferramentas de análise de desempenho. Para tal, se faz a seleção de even-
tos representativos que devem ser registrados durante a execução em arquivos de rastro
de execução [Stein 2001]. Dentre as informações que compõem estes eventos, temos
identificação, tempo do registro, estados de variáveis e outros dados que sejam de inte-
resse para a análise da aplicação em questão.

O formato de rastro Pajé é utilizado para a análise e visualização de rastros de
aplicações. O arquivo de rastro Pajé é composto de eventos que são definidos por uma
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identificação e parâmetros registrados. O atributo de destaque do formato é a extensibili-
dade, possibilitando seu uso nos mais variados ambientes de execução, sem ser necessário
modificar componentes internos da ferramenta Pajé. Para criar novos eventos, basta que o
usuário defina textualmente, no inı́cio do arquivo, a estrutura e o tipo de informação que se
deseja registrar nos eventos. Como ponto negativo do formato, temos a sua representação
textual, que implica em impactos negativos no desempenho tanto no momento de registro
de eventos, raramente sendo usado para tal devido à maior intrusão, como durante a leitura
dos arquivos de rastro. Com o crescente aumento do poder de paralelismo dos compu-
tadores de hoje em dia [Geller 2011], a fraca escalabilidade da representação textual se
torna mais proeminente.

Este artigo apresenta um formato binário para o arquivo de rastro Pajé, almejando
a otimização da leitura de arquivos Pajé. Através da representação binária dos dados de
eventos Pajé, temos uma leitura que é executada com uma decodificação simplificada.
O binário é gerado fazendo uso da biblioteca librastro [da Silva et al. 2003], que possui
uma abordagem de baixo nı́vel, bom desempenho e flexibilidade para geração de rastros,
caracterı́sticas estas que queremos acrescentar ao formato Pajé. Com o uso do formato
binário proposto, chegamos a um tempo 32% menor durante a leitura do arquivo binário
comparado com o arquivo textual.

A seção 2 trata da geração dos arquivos em binário, fazendo uso da biblioteca
de rastros librastro e Poti [Schnorr 2014b], e a implementação da leitura destes arquivos
na ferramenta de visualização de rastros PajeNG [Schnorr 2014a]. Por fim, a seção 3
apresenta os resultados dos experimentos feitos sobre a leitura e a comparação dos tempos
do formato binário contra o formato Pajé textual padrão.

2. Implementação e leitura do formato binário
Para a geração do arquivo binário são usadas as bibliotecas Poti e librastro, ambas na lin-
guagem C. A librastro é uma biblioteca de geração de rastros genérica, que tem como prin-
cipais caracterı́sticas o bom desempenho e flexibilidade nas definições de eventos. A bi-
blioteca Poti é responsável por implementar o formato de rastro Pajé, sendo usada princi-
palmente na conversão de rastros gerados com outras ferramentas de rastro para o formato
Pajé, devido a maior intrusão gerada pelo formato. As bibliotecas Flex [Paxson 2014] e
Bison [Robert Corbett 2014] são usadas para a conversão de arquivos. A leitura do ar-
quivo binário é feita na ferramenta PajeNG, uma ferramenta que promove a análise de
rastros no formato Pajé através da visualização do rastro, desenvolvida em C++.

2.1. Visão geral da proposta
A proposta inclui a definição da representação binária para o formato Pajé, a implementação
de dois conversores e um componente de leitura para o arquivo binário. Para a criação
do arquivo de rastro binário, fazemos uso da biblioteca Poti em conjunto com a librastro.
Foram feitas modificações na biblioteca Poti com o objetivo de gerar a mesma saı́da Pajé
da Poti no novo formato binário proposto usando a librastro. É possı́vel gerar o arquivo
com dois métodos distintos. Um deles é a tradução direta do arquivo textual Pajé usando
a librastro, método standard. O segundo método, nomeado reference, busca obter
uma otimização quanto ao tamanho do arquivo gerado através do uso de referências do
tipo int short para dados do tipo string que costumam se repetir durante o arquivo de ras-
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tro, gerando um arquivo binário de tamanho reduzido. Por fim, a leitura e análise do novo
formato é feita dentro da PajeNG.

A interação entre os componentes é representada na Figura 1, onde os componen-
tes pontilhados são as novas implementações deste trabalho.

PajéNG

rst2paje

Poti

paje2rst

PajeRastroReader PajeTextualReader

PajeSimulator

rastro
binário

rastro
textual

Figura 1. Visão geral da solução implementada.

2.2. Conversores

É de grande utilidade promover ao usuário a possibilidade de converter rastros gerados
anteriormente. Para isto, foram criados dois conversores dentro da Poti: rst2paje e
paje2rst. O conversor paje2rst faz a tradução de arquivos do formato textual Pajé
gerados com a Poti para o novo formato binário. Na implementação deste, foram usados
Flex e Bison, para fazer a análise léxica e sintática da entrada textual, e as funções da
biblioteca Poti para gerar o arquivo de saı́da em formato binário equivalente. O conversor
rst2paje faz a tradução no sentido oposto. Para este foram usadas as funções de leitura
de arquivos da própria librastro.

2.3. Leitura do binário
A leitura e análise do novo formato é feita dentro da PajeNG. Para realizar a decodificação
dos arquivos no formato binário proposto, foi criado o componente PajeRastroReader.

Buscando tirar proveito da estrutura binária do formato, foi criado o componente
PajeRastroTraceEvent, que armazena os dados de acordo com os tipos usados na libras-
tro(int, doubles e char), de forma que não seja necessário fazer conversões dos dados para
o formato string. Outra tarefa do componente é a reordenação dos dados dos eventos, que
se torna necessária uma vez que a librastro faz o armazenamento dos dados em vetores de
acordo com o tipo de dado, perdendo a relação de ordem que existe entre o evento Pajé e
sua definição de cabeçalho.

2.4. Representação em binário do arquivo Pajé
Um arquivo de rastro Pajé se divide em duas partes: definições de cabeçalho e eventos. As
definições de cabeçalho contém uma lista de tipos de eventos a serem registrados e seus
parâmetros, definindo números de identificação, nome e os dados que são usados como
parâmetros. Logo após o cabeçalho, temos os eventos datados que foram registrados
durante o rastreamento do programa, com o número de identificação do tipo de evento e
os parâmetros, seguindo as regras definidas no cabeçalho.
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A librastro, por ser uma biblioteca de criação de rastros, faz todos os seus registros
como eventos, definindo um valor numérico para identificação do tipo de evento, seguido
de vetores com os dados que foram registrados.

Abaixo temos um exemplo de uma definição de cabeçalho de um arquivo de rastro
Pajé em seu formato textual.
%EventDef PajeDefineContainerType 0
% Alias string
% Type string
% Name string

Abaixo a versão binária do mesmo trecho de cabeçalho.
type: 999
strings-> {0}{11}{0}{3}{0}{2}{0}

No campo type é usado o valor 999 para identificar, durante a leitura, que o evento
binário deve ser tratado como uma definição de cabeçalho. As informações de nome de
campo e tipo de dado do cabeçalho Pajé são representadas por valores inteiros na versão
binária, valores estes definidos em uma enumeração que faz parte da PajeNG e da Poti.
No exemplo, o primeiro valor do vetor de dados é a identificação do evento, que é o
mesmo valor usado na representação textual (0, no exemplo), seguido por tuplas nome do
campo e tipo de dado. No exemplo, a primeira tupla da sequência é Alias e string, sendo
representada no arquivo binário pelos valores 11, o valor da enumeração para o campo
Alias, e 0, valor da enumeração para o tipo de dado string. Os quatro valores seguintes
do vetor de dados em binário correspondem às outras duas tuplas.

Abaixo, um exemplo de um evento datado no formato Pajé textual, evento este
que corresponde à definição de cabeçalho anterior.
0 1 0 HOST

Abaixo temos a representação com a librastro para um evento datado obtido com o con-
versor paje2rst usando o método standard.
type: 0
strings-> {1} {0} {HOST}

Diferentemente da definição de cabeçalho, em eventos a informação do campo type se
refere à identificação do evento, com o valor 0 no exemplo indicando que o evento é do
tipo PajeDefineContainerType. Em seguida, temos os vetores com os dados do
evento datado agrupados de acordo com o seu tipo, neste caso todos em um vetor de
strings.

A seguir temos a representação do mesmo evento datado obtido também através
do paje2rst, mas usando o método reference.
type: 888
strings-> {HOST}

type: 888
strings-> {0}

type: 888
strings-> {1}

type: 0
u_int16_ts-> {2} {1} {0}
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Os eventos em que o campo type tem o valor 888 definem que o evento contém uma
string à ser usada como referência. No evento de exemplo temos três dados do tipo string
armazenados como três eventos de referência. Abaixo destes eventos existe o evento Pajé
de fato, que faz referência às strings que são indicadas de acordo com a ordem em que
elas aparecem no arquivo como um valor inteiro de 16 bits.

3. Resultados sobre o desempenho do PajeRastroReader
A análise de desempenho da leitura do formato binário foi feita sobre dois arquivos de
rastro de duas aplicações distintas, cada um em três versões, textual – a versão original – ,
binária e binária reduzida – ambas obtidas com a ferramenta paje2rst. Um dos rastros
é oriundo de uma aplicação de fatoração LU com um arquivo de rastro de 0.77 GB, a
outra é um cálculo de gradiente conjugado com um rastro de tamanho 2.1 GB.

A máquina usada para os testes possui processador Intel i7-4770 CPU (3.40GHz),
HD 1TB SATA II (3.0Gb/s) e 8GiB DIMM DDR3(1.6GHz). Foram feitas 30 execuções
para cada versão, binárias e textual, dos dois arquivos. A Figura 2 apresenta, sob a forma
de boxplots, os tempos de execução obtidos a partir dos experimentos. Visualmente,
observa-se um ganho de desempenho da representação binária sobre a representação tex-
tual, tanto com o método standard quanto com o reference.
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Figura 2. Correspondência textual/binário de um evento Pajé.

Buscando valores mais precisos de comparação, foi aplicada a metodologia de
análise chamada Speedup-Test [Touati et al. 2013]. Aplicando estes testes estatı́sticos
sobre a mediana dos dados obtidos na Figura 2, temos um ganho de desempenho de
aproximadamente 32% do formato binário standard contra formato textual original
com uma confiabilidade de 95%. Com a versão reference o ganho foi de 27% em
relação ao formato textual. Sobre o tamanho do arquivo, usando o método reference
tivemos uma redução de 48% para o rastro da fatoração LU e 43% no gradiente conjugado.

Embora o arquivo a ser lido seja menor e se passe menos tempo buscando os
dados em disco, o tempo de tratar as referências para realizar a simulação acabou sendo
mais custoso para estes dois arquivos de rastro, apresentando um desempenho inferior ao
arquivo binário standard.
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4. Conclusões
Neste artigo apresentamos o formato binário Pajé, buscando uma melhor escalabilidade
e desempenho na análise e simulação de rastros no formato Pajé. Como esperado, a
estrutura do arquivo binário promoveu uma melhora de desempenho da leitura de ambos
arquivos de rastro de diferentes tamanhos. Esperava-se ganhos maiores com a redução
do tamanho do arquivo usando o método reference, mas o tempo de processamento
das referências acaba sendo maior que a simples leitura dos dados em binário com o
método standard. Ainda sim, ambos os métodos de geração de arquivos resultam em
um ganho de desempenho de leitura sobre o formato textual, reduzindo em até 32% o
tempo de leitura para arquivos gerados com o método standard.

A partir destes resultados positivos, podemos buscar ainda outras otimizações
para o formato binário. Como possibilidade, temos o uso de técnicas de compactação
e descompactação que tornariam o arquivo de rastro menor e com melhores tempos de
leitura.

Agradecimentos
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Abstract. Cloud computing has brought new features for developers, but also
new concerns. In this work, we investigated the performance of two cloud-based
database services, accessing them via scripts which also execute on a Google
cloud platform, using Google Apps Script technology. The results show little
differences between the services in their trial versions, considering limitations
imposed by the Google platform.

Resumo. A computação em nuvem trouxe novos recursos para desenvolvedores,
mas também novas preocupações. Neste trabalho, investigou-se o desempenho
de dois gerenciadores de bancos de dados em nuvem, acessando-os via scripts
que também executam em nuvem, usando a tecnologia Google Apps Script. Os
resultados apontam poucas diferenças entre os serviços em suas versões gratui-
tas, considerando limitações impostas pela plataforma do Google.

1. Introdução
A computação em nuvem tem se mostrado uma alternativa vantajosa tanto para empre-
sas quanto para usuários finais, proporcionando serviços antes inimagináveis, com tarifas
acessíveis ou mesmo gratuitos. A Google é um exemplo representativo de empresa que
oferece serviços em nuvem, tanto para o público em geral (e-mail, agenda, armazena-
mento, etc.) como para desenvolvedores.

Um recurso útil a desenvolvedores é o Google Apps Script [Google Inc. 2009,
Ferreira 2014], que permite a criação de scripts para automatizar acessos a serviços em
nuvem. Essa ferramenta de programação tira proveito da camada de Plataforma como
Serviço (PaaS – Platform as a Service) da Google, permitindo desenvolver aplicativos que
executam em sua infraestrutura e utilizam suas bibliotecas, serviços e ferramentas. Nesse
modelo, o desenvolvedor não gerencia, ou controla, qualquer infraestrutura da nuvem: ele
controla apenas o desenvolvimento de aplicações e possíveis configurações de ambiente
[Mell and Grance 2011].

Também atendendo desenvolvedores, há empresas que oferecem Banco de Da-
dos como Serviço (DBaaS - DataBase as a Service), levando para a nuvem o armazena-
mento e o gerenciamento de bancos de dados. Aplicações que residem ou não em nuvem
podem se beneficiar deste modelo, que herda vantagens de demais serviços em nuvem,
tais como disponibilidade, escalabilidade e facilidade de gerenciamento. Ciente disso, o
Google Apps Script oferece a possibilidade de acessar bancos de dados relacionais em
nuvem [Google Inc. 2015a].
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Essas novas possibilidades de uso de dados e de programação em nuvem tra-
zem, junto com os benefícios, algumas questões a serem investigadas e repensa-
das [Barbosa and Charão 2012]. Por exemplo, os serviços em nuvem costumam associar
atributos de desempenho (requisições por segundo, tempo máximo de execução, etc.) a
modelos de precificação (gratuito, pay-as-you-go, etc.). Assim, conhecer o desempenho
dos serviços adquire importância pois, ao ignorá-lo, um desenvolvedor pode gerar mais
gastos ou mesmo inviabilizar uma execução em nuvem.

Diante disso, neste trabalho buscou-se investigar os tempos de acesso a dois dife-
rentes bancos de dados em nuvem, acessados via Google Apps Script, reunindo subsídios
para desenvolvedores interessados nestes serviços. Este tipo de dado de desempenho não
foi encontrado na literatura, reforçando a motivação para este trabalho.

2. Fundamentação

2.1. Google Apps Script

O Google Apps Script (GAS) [Google Inc. 2009] é uma linguagem de programação em
nuvem que se baseia em JavaScript e permite construir aplicações Web e integrar serviços
do Google Apps e de terceiros. Esses scripts são escritos em um editor diretamente do
navegador e executam nos servidores do Google.

Tratanto-se de uma tecnologia relativamente nova, lançada em 2009, o Google
Apps Script está em constante desenvolvimento, com novas funcionalidades e recursos
sendo implementadas frequentemente. A tabela 1 resume os serviços acessíveis via GAS
até a presente data (agosto 2015), sendo alguns já com desativação prevista (Deprecated),
pois estão sendo substituídos. Nota-se, nesta tabela, o serviço JDBC, que oferece acesso
a bancos de dados relacionais por meio do GAS.

Google Apps Services Advanced Google Services Script Services
Calendar Admin SDK Base
Contacts AdSense Cache
Document Analytics Charts
Domain(Disabled) Apps Activity Content
Drive BigQuery HTML
Forms Calendar JDBC
Gmail Drive Lock
Groups DoubleCLick Campaigns Mail
Language Fusion Tables Optimization
Maps Google+ Properties
Sites Google+ Domains Script
Spreadsheet Mirror ScriptDB (Deprecated)

Prediction UI (Deprecated)
Shopping Content URL Fetch
Tasks Utilities
URL Shortener XML
Youtube
Youtube Analytics

Tabela 1. Serviços do Google

Apesar de apresentar vantagens, como portabilidade, flexibilidade na hora de pro-
gramar e despreocupação do desenvolvedor em configurar o ambiente, o GAS traz junto
consigo uma limitação de tempo que cada script tem para executar, sendo essa atualmente
fixado em seis minutos [Google Inc. 2015b].
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2.2. Bancos de Dados em Nuvem

Existem diversos provedores de serviços de bancos de dados em nuvem. Neste trabalho,
que é exploratório e não tem objetivo de ser exaustivo, decidiu-se selecionar dois serviços
que oferecem bancos de dados relacionais no tradicional modelo SQL: Amazon Relati-
onal Database Service, um serviço pioneiro lançado pela empresa Amazon em 2009, e
Morpheus, um serviço mais recente oferecido pela empresa Morpheus Data, criada em
2014. Ambos serviços são acessíveis via JDBC no GAS. Vale mencionar que a Google
também oferece um serviço de armazenamento em nuvem para desenvolvedores (App
Engine Datastore), porém no modelo NoSQL, voltado a aplicações que exigem grande
escalabilidade.

2.2.1. Amazon Web Services - Amazon RDS for MySQL

O Amazon Web Services é um pioneiro da computação em nuvem, oferecendo um con-
junto amplo de serviços globais de computação, armazenamento, banco de dados, análise,
aplicativos e implementações. Como parte deste conjunto, o Amazon RDS (Relational
Database Service) é um serviço que facilita a instalação, operação e escalonamento de
um banco de dados MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server ou PostgreSQL na nuvem.
Ele fornece capacidade econômica e redimensionável e gerencia tarefas de administração
do banco de dados. No seu modelo gratuito, disponibiliza-se 750 horas de microinstâncias
de banco de dados por mês, que são instâncias com menor poder de processamento.

2.2.2. Morpheus Cloud Database

O Morpheus é uma PaaS oferecida pela empresa Morpheus Data. Seu carro-chefe é um
serviço online de banco de dados que permite aos usuários criar, implementar e hospedar
instâncias de quatro tipos diferentes de classes de bancos através de nuvens públicas, pri-
vadas e híbridas. Oferece alta confiabilidade e disponibilidade, sendo que cada instância
é implantada gratuitamente com uma réplica completa, e com backups diários automati-
zados. As quatro classes de banco são:

• MongoDB para dados não estruturados e documentos;
• MySQL para tradicionais RDBMS (Relational Database Management System);
• Redis para conjuntos de dados completos em memória;
• ElasticSearch para pesquisas mais rápidas.

3. Metodologia
Para a realização desse trabalho, dividiu-se o desenvolvimento em duas etapas: a prepara-
ção do ambiente (bancos de dados e conexão com GAS) e codificação dos testes (scripts
em GAS com operações sobre os bancos de dados).

3.1. Preparação do Ambiente

Para iniciar o trabalho, criou-se contas gratuitas em ambos os serviços (Amazon RDS e
Morpheus). Apresenta-se abaixo as configurações disponibilizadas em cada serviço para
esse tipo de conta:
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• Amazon RDS: Instância db.t2.micro que fornece uma CPU virtual, uma ECU
(Engine Control Unit), 615 MB de memória disponível, sem otimização de EBS
(Elastic Block Store), e com performance muito baixa de rede.

• Morpheus: Espaço de armazenamento de 5 GB e 1 GB de memória RAM.

A ligação do script com os bancos de dados é feita através do JDBC Service
Apps Script. Esse recurso oferece 10 faixas de endereços IP diferentes que a plataforma
pode utilizar para acessar os bancos de dados. Esses endereços servem para configurar
permissões de acesso nos bancos em nuvem.

Os dois bancos de dados utilizam formas ligeiramente diferentes de configuração
das permissões de acesso. O Morpheus trabalha com uma ACL (Access Control List), e o
Amazon RDS cria o banco dentro de uma VPC (Virtual Private Cloud), e a VPC tem um
grupo de segurança, responsável por controlar quais endereços IP serão liberados para se
conectar com o banco.

3.2. Codificação dos Testes

Os scripts desenvolvidos para os testes têm como base o benchmark SysBench 1, uma
ferramenta de avaliação de desempenho que permite obter rapidamente uma impressão
sobre o desempenho de sistemas. Uma parte dessa ferramenta dedica-se a avaliar o de-
sempenho de bancos de dados e é usada por autores que investigaram o desempenho de
bancos de dados em nuvem [Schwartz et al. 2012]. Vale ressaltar que os testes realizados
nesse artigo diferenciam-se pelo fato de utilizarem mais uma camada em nuvem entre
o usuário e o banco, no caso o GAS. Os códigos originais do SysBench são escritos na
linguagem de programação Lua. Para os testes neste trabalho, reescreveu-se os códigos
usando Google Apps Script.

Todos os códigos têm como princípio fazer operações SQL básicas em um banco,
buscando por um valor aleatório e então realizando a operação. O principal objetivo é
capturar o tempo levado para processar uma quantidade específica de acessos aos ban-
cos de dados. Os testes estão divididos nas seguintes categorias de operações no banco:
Inserts (inserções), Updates (atualizações), Selects (buscas) e Deletes (remoções). A ta-
bela utilizada para os testes possuía cinco campos numéricos e alfanuméricos (Id, Name,
Gender, Age, DonutsEaten).

Inicialmente realizou-se medições para identificar a quantidade máxima de ope-
rações que cada banco conseguia fazer dentro do tempo máximo de seis minutos, que
é imposto pelo Google Apps Script. A partir disso, para que os dois bancos pudessem
executar com sucesso dentro do limite de tempo, realizou-se três baterias de testes com
diferentes quantidades de operações para cada tipo de acesso, visando obter os tempos de
resposta percebidos pelo GAS. Os tempos foram medidos utilizando a função Logger.log,
que registra a hora em que começou e que terminou a execução do script.

4. Resultados

A tabela 2 apresenta a quantidade máxima de operações que cada banco realizou no limite
de tempo de seis minutos de execução, imposto pelo GAS.

1https://github.com/akopytov/sysbench
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Operação Quantidade
Amazon RDS Morpheus

INSERT 4022 3763
SELECT 4271 4142
UPDATE 4022 3763
DELETE 4022 3730

Tabela 2. Quantidades de operações que cada banco realizou no tempo máximo
de 6 minutos

Observa-se, na tabela 2, que o Amazon RDS foi ligeiramente superior que o
Morpheus em relação à quantidade máxima de operações, no intervalo de seis minutos.
Considerando os limites expressos nesta tabela, fixou-se os seguintes valores (quantidades
de operações) para os testes de tempos de acesso: 100, 1000 e 3500.

Para cada tipo de operação, os scripts foram executados 10 vezes com cada uma
das quantidades de operações em cada um dos bancos, para depois calcular-se a média e
o desvio padrão para cada caso. As tabelas 3, 4, 5, 6 apresentam os resultados para cada
tipo de operação.

INSERT
Quantidade Tempo (segundos)

Amazon RDS Morpheus
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

100 9,65 0,01555634919 10,513 0,008485281374
1000 93,0389 2,5130575 92,9074 0,1704127343
3500 321,911 9,557255255 337,9359 0,9418662325

Tabela 3. Tempos da operação insert

SELECT
Quantidade Tempo (segundos)

Amazon RDS Morpheus
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

100 8,85745 0,2921058113 9,90745 0,02467802666
1000 86,91995 4,345807566 90,8749 0,7863027407
3500 291,8325 14,41012909 317,15945 0,1690692314

Tabela 4. Tempos da operação select

UPDATE
Quantidade Tempo (segundos)

Amazon RDS Morpheus
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

100 9,6315 0,4037579721 10,28395 0,1385222184
1000 91,56245 3,283167496 95,35045 3,625407178
3500 325,5305 18,83803176 340,2379 2,699733691

Tabela 5. Tempos da operação update

Observando-se os resultados obtidos, pode-se dizer que ambos os bancos apre-
sentaram desempenho similar. Os tempos de acesso foram ligeiramente menores para o
Amazon RDS em todos os casos, mas o desvio padrão foi menor para o Morpheus em al-
guns casos. Em todos os casos, o coeficiente de variação ficou abaixo de 25%, sugerindo
homogeneidade no conjunto de medidas.
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DELETE
Quantidade Tempo (segundos)

Amazon RDS Morpheus
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

100 9,9109 0,04808326112 10,42595 0,05932625894
1000 90,68245 0,8153648294 93,3664 5,216326725
3500 306,7209 16,11284222 330,6804 17,72221726

Tabela 6. Tempos da operação delete

5. Conclusão
Neste trabalho, investigou-se o desempenho de dois bancos de dados em nuvem, por meio
de códigos escritos no Google Apps Script e executados na nuvem do Google. Os códigos
foram adaptações do benchmark SysBench, que faz operações SQL básicas em bancos de
dados.

Os resultados indicaram similaridade de desempenho entre os bancos em nuvem,
apesar de se tratarem de instâncias com configurações não idênticas. Nota-se que, apesar
de se estar utilizando um serviço em nuvem para realizar os acessos aos bancos (GAS),
os tempos de resposta são viáveis para aplicações que realizem poucas operações. Vale
também ressaltar que as instâncias utilizadas neste trabalho são de baixo poder de proces-
samento, por serem ambas trials e gratuitas.

De forma geral, nota-se que a maior limitação vem do próprio GAS, ao estabelecer
que uma execução não pode ultrapassar seis minutos. Nesse sentido, tarefas mais longas
podem se beneficiar de estratégias que dividam o processamento em múltiplas execuções,
como é feito em algumas aplicações usando GAS [Ferreira 2014].
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Abstract. Having known that different optimization sequences lead to diver-
gent runtime results, iterative compilers execute a search looking for a good
sequence. However, this task is not easy and takes a lot of time, mainly if, for
each test during the search, it executes the code for runtime measurement. Thus,
one way of improving search time of iterative compilers is by exchanging real
runtime by an estimate. In this paper, it is investigated the performance of es-
timates, and is showed how they, even being simple, may present good results
and also which are the most common problems with the use and construction of
estimations.

Resumo. Dado o fato que diferentes sequências de otimização levam a diferen-
tes tempos de execução, compiladores iterativos executam uma busca a procura
de uma boa sequência. Contudo, essa tarefa não é fácil e pode tomar muito
tempo, principalmente se, para cada etapa da busca, os mesmos executarem
o programa para medir o seu tempo de execução. Vista disso, uma forma de
diminuir seu tempo de busca é por meio de estimativas. No presente artigo,
mostramos como estimativas podem ser usadas por compiladores iterativos e
como, mesmo simples, podem levar a bons resultados. Além de apresentarmos
os principais problemas na construção e uso de estimativas.

1. Introdução
Segundo [Cooper and Torczon 2011], um compilador é responsável por traduzir um
código escrito em uma linguagem formal (fonte) para outra linguagem formal (alvo).
A tarefa principal do compilador é fazer essa tradução mantendo a semântica do código.
Ainda assim, existem diversas maneiras de representar a mesma semântica na lingua-
gem alvo e, dessa forma, é tarefa dos compiladores otimizadores gerarem não só uma
tradução semanticamente correta, como também eficiente [Muchnick 1997]. Para tanto,
os compiladores otimizadores aplicam diversas transformações no código com o obje-
tivo de melhorar seu desempenho. Essas transformações são comumente chamadas de
otimizações.

Os compiladores otimizadores normalmente aplicam a mesma sequência de
otimização para todos os programas. Todavia, [Muchnick 1997] aponta que cada
programa possui uma sequência ótima de otimizações. A fim de encontrar essas
sequências ótimas, ou pelo menos aproximar-se, surgem os compiladores iterativos
[Kisuki et al. 1999], esses, por meio de heurı́sticas, exploram o espaço formado por todas
as sequências de otimizações na busca de boas sequências.
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Dessa forma, seja O o conjunto de todas as otimizações de um compilador e S =

(T1, T2, ..., Tn) tal que Tk 2 O. E, seja C o conjunto de todos possı́veis códigos em uma
linguagem, então a função T : C ! R define o tempo de execução de um dado código.
Sendo a função � : On⇥C ! C que aplica uma sequência de otimização em um código,
o objetivo de um compilador iterativo é encontrar para um código c 2 C um s tal que:

T (�(s, c)) ⇡ min

8i2On
T (�(i, c))

.

Entretanto, o tempo necessário para executar um código pode ser muito longo. Em
uma busca com 20 iterações, onde em cada é preciso executar o código que leve em média
30 segundos, o tempo necessário para execução da busca seria de mais de 10 minutos.
Ainda, se o tempo de execução for maior, o tempo total da busca pode ser de dias ou até
meses. Lembrando que todo esse tempo seria apenas para encontrar uma solução para um
código especı́fico. Por conseguinte, para alguns casos, o tempo se torna inviável, tornado
o compilador iterativo inviável [Triantafyllis et al. 2003]. Para contornar essa situação
é sugerido o uso de estimativas [Cooper et al. 2002][Cavazos and O’Boyle 2006], onde
essa é uma função E : C ! R tal que E(c) = T (c) + ✏ e ✏ é um erro aleatório. Mesmo
não sendo precisa e sendo difı́cil de implementar [Yamamoto et al. 2006], a estimativa se
torna atrativa, já que pode ser calculada rapidamente.

Neste trabalho, apresentamos uma forma simples de calcular a estimativa de de-
sempenho de um código intermedário LLVM [LLVM Team 2015] (LLVM IR, do inglês:
intermediate representation) e mostramos sua utilização para exploração do espaço de
otimizações. Ademais, citamos alguns dos principais problemas ao usar e construir a
estimativa de desempenho, como por exemplo, manter as informações de frequência de
execução após a aplicação das otimizações. Para isso, na seção Material e Métodos mos-
tramos como implementamos dois algoritmos, aleatório e genético, para exploração do
espaço de otimizações e, na seção Resultados, comparamos os speedups encontrados pe-
las opções padrões do compilador Clang com as sequências encontradas pelos algoritmos
com estimativas. Por fim, na seção de Discussão e Conclusão, discutimos as dificuldades
e problemas com as estimativas em compiladores iterativos e sugerimos futuros trabalhos.

2. Material e Métodos
Desenvolvemos uma ferramenta para estimar o desempenho de códigos LLVM IR com
objetivo de testar nossa hipótese. A ferramenta, nomeada como Guide for Exploration of
the Optimization Space (GEOS) [Rosario 2015], é responsável por três tarefas: (1) ler o
código LLVM IR e informações de profiling adquiridas dinamicamente por meio da fer-
ramenta GCOV [GNU 2015]; (2) calcular para cada bloco básico do Grafo de Fluxo de
Controle (GFC) um custo e multiplicá-lo por sua frequência de execução (do profiling) ge-
rando assim a estimativa de desempenho e, por último, (3) aplicar otimizações escolhidas
por um algoritmo enquanto tenta manter as informações do profiling coerentes.

Os experimentos foram realizados com os benchmarks utilizados por
[Purini and Jain 2013], os quais foram utilizados para treino, e com os benchmarks do
Polybench [Louis-Noël Pouchet 2015], para teste. Todos foram compilados com Clang
3.6.1 e LLVM 3.6.1, e todos os experimentos foram realizados em máquinas Intel i5 ter-
ceira geração com Ubuntu 14.04 e Linux 3.18.3.
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Utilizamos para os experimentos a soma de quatro estimativas de peso para cada
bloco básico, a saber:

• Custo de Instruções: Define um peso para cada instrução da LLVM IR baseado
em informações da arquitetura. O resultado da soma do peso de todas as instruções
do bloco básico é o peso do mesmo.

• Quantidade de saltos condicionais: Define peso 1 para os blocos básicos que
terminam com uma instrução de salto condicional e 0 caso contrário.

• Quantidade de instruções que acessam a memória: Define como peso do bloco
básico a quantidade de instruções que não acessam apenas registradores, ou seja,
que acessam a memória.

• Custo de chamadas a funções externas: Define como custo do bloco básico o
custo de execução de uma função que ainda não foi vinculado com o módulo.

Os pesos são multiplicados pelas frequências dos respectivos blocos básicos,
contudo, o GFC de cada função sofre diversas modificações ao aplicar uma sequência
de otimizações. Essas modificações fazem com que seja necessário reconstruir as
informações de profiling. Por exemplo, após aplicada as otimizações, o GFC pode ter
novos blocos básicos que não possuı́mos informação da frequência de execução. Para
manter ao máximo possı́vel a coerência das frequências, as informações são reconstruı́das
utilizando-se do princı́pio que: a frequência de execução de um bloco básico é igual a
soma da frequência de todas as arestas que chegam nesse bloco e do mesmo modo é igual
a soma da frequência de todas as arestas que saem.

Além disso, com fim de melhorar as decisões usando as estimativas, utilizamos
informação do tempo de execução de 1000 sequências de otimizações aleatórias para
cada um dos 62 benchmarks da base do [Purini and Jain 2013] para criar três métricas:
(1) correlação de Kendall [Abdi 2007] entre os tempos reais de execução e as estimativas
para as sequências de cada código, (2) a média das correlações de Kendall para cada
otimização a patir das sequências em que ela aparece e (3) a razão entre as estimativas e
os tempos de execução.

As três métricas são utilizadas para tomada de decisão ao comparar duas
sequências de otimização s1 e s2 quando aplicadas a um código c, como exemplificado na
preposição da Equação 1. Onde E é a estimativa do tempo de execução, R é a razão entre
a estimativa e o tempo real da sequência e código mais próximos da base de treino e Cor
é a correlação de Kendall entre a estimativa e tempo real de execução para a sequência e
código mais próximo da base de treino.

E(�(c, s1))

R(�(c, s1), s1)
⇤ (2�Cor(�(c, s1), s1)) <

E(�(c, s2))

R(�(c, s2), s2)
⇤ (2�Cor(�(c, s2), s2)) (1)

Por fim, sabendo que o espaço exploratório formado por sequências de
otimizações é discreto, multidimensional e não-convexo, implementamos os seguintes
algoritmos: busca aleatória adaptativa e a genética. Ambos utilizam estimativa de desem-
penho e mantém uma lista de possı́veis boas soluções que são executadas, sendo escolhida
a melhor. O tamanho máximo da lista, que contém as n melhores sequências, varia de
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acordo com a correlação de Kendall para o código mais próximo da base de treino em
relação ao que está sendo otimizado, ou seja, quanto maior a correlação, menor a lista.

Na busca aleatória adaptativa o Xn, definido na Equação 2, representa a melhor
solução encontrada até a n-ésima iteração. Demais, d é um vetor aleatório que indica
mudanças a serem feitas em uma sequência de otimização. O tamanho de d, denotado
como |d|, é a quantidade de otimizações que serão trocadas, e a operação + resulta em
uma nova sequência de otimizações com as alterações definidas por d aplicadas. A cada
iteração é gerado aleatoriamente um novo d e o seu tamanho na n-ésima iteração é deno-
tado como |d|n, definido na Equação 3.

Xn =

(
Xn�1 + d se E(Xn�1 + d) < E(Xn�1)

Xn�1 caso contrário
(2)

|d|n =

(
1 se Xn�1 6= Xn�2

|d|n�1 + 1 caso contrário
(3)

Já no Algoritmo 1, o qual representa o algoritmo genético implementado, pode-
mos observar que, no tempo t, ele inicializa uma população que contém n sequências
de otimizações aleatórias, onde cada solução contém o otmizações. Desse modo, cada
solução é avaliada armazenando uma lista GlobalBest com os melhores encontrados até
o tempo t. Então, a cada iteração o algoritmo evolui a população com os selecionados,
avalia-os e atualiza os melhores na lista, mantendo os melhores da geração passada (t�1).

Algorithm 1 Algoritmo Genético
t 0

GlobalBest {}
inicializar P(n, o, t)
avaliar P(t, GlobalBest)
while condição de parada do
t t+ 1

selecionar P(t) de P(t� 1)
evoluir P(t)
avaliar P(t, GlobalBest)

end while

3. Resultados
Realizamos a execução dos testes no benchmark Polybench, utilizando duas sequências
de otimização fornecidas pelas opções do compilador Clang: O2 e O3. Assim, calcu-
lamos o speedup de cada uma das sequências, tendo como base o tempo de execução
sem otimizações, os quais foram usados como base para comparação com as sequências
geradas pelos dois algortimos citados na seção 2: a busca aleatória adaptativa e o algo-
ritmo genético. Para ambos os algoritmos, foi dado um tempo máximo de execução de
300s para que encontrem a melhor sequência de otimização. Note que os benchmarks
do Polybench demoram mais de 15 segundos em média para serem executados e, con-
sequentemente, se usado o tempo real de execução poderı́amos testar em média apenas
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20 sequências. Mas com as estimativas conseguimos uma média de 300 sequências no
mesmo perı́odo de tempo.

Como podemos observar na Figura 1, a busca aleatória e o algoritmo genético
obtiveram resultados comparáveis às sequências em questão. O primeiro algoritmo
(speedup ⇡ 1.99) conseguiu superar por pouco a sequência de O2 (speedup ⇡ 1.95) e
de O3 (speedup ⇡ 1.94), mesmo se tratando de um algoritmo aleatório, o qual apesar de
conseguir uma grande variedade de soluções, não guarda informações de uma sequência
eficiente. Já o algoritmo genético (speedup ⇡ 2.35) foi 20% melhor que a sequência
O2 (a sequência com maior speedup), levando em consideração que o algoritmo guarda
informações de sequências com um speedup estimado melhor.

Figura 1. Gráfico com o speedup médio de cada sequência fornecida.

Executamos também, a fim de verificar a relevância do desempenho estimado pela
nossa ferramenta, uma versão dos algoritmos citados atribuindo valores aleatórios. Iden-
tificamos que ambos os resultados pioraram em 5%, que considerando que o tamanho da
sequência foi fixo e, relativamente, grande, podemos considerar uma grande probabili-
dade de uma sub-sequência de baixo custo. Assim, não é estranho que a execução dos
algoritmos com custos aleatórios resultem em um speedup alto. Além disso, o modo em
que o GEOS estima os desempenhos é, relativamente, simples.

4. Discussão e Conclusão
Este artigo investigou o uso de estimativa de desempenho em compiladores iterativos. Os
resultados indicam que existe um grande potencial nas estimativas, já que essas podem
diminuir o tempo de exploração em diversas ordens de magnitude. Além de que, indicou-
se que estimativas simples podem levar a resultados positivos, já que o objetivo não é
precisamente calcular o tempo de execução do código, mas, responder, com certo nı́vel
de certeza, se um código A é mais rápido do que um código B.

No entanto, foi possı́vel notar que as estimativas usadas nesse trabalho não foram
suficientes para guiar de forma efetiva os algoritmos, com seus resultados pouco melhores
que o aleatório. Mas, foi possı́vel visualizar algumas causas para que isso tenha aconte-
cido: as análises foram feitas sobre código intermediário, tendo pouca informação sobre
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a arquitetura alvo; não levou-se em consideração o impacto da cache sobre a análise; e
tivemos dificuldade em reconstruir as informações de frequência de execução depois que
as otimizações eram aplicadas.

Em vista disso, concluı́mos que há um grande potencial a ser estudado no uso de
estimativas de desempenho para construção de compiladores iterativos. Com estimativas
mais complexas, informações da arquitetura, como a cache, e um mecanismo que man-
tenha a coerência da frequência de execução é provável que se possa obter em poucos
minutos resultados muito superiores aos conjuntos padrões. Até mesmo possibilitando
aplicações de outras abordagens como sequências de otimizações diferentes para cada
função ou bloco de código.
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Abstract. This paper presents a load balancer proposal to reduce the execution
time of parallel applications when they run on multiprocessors environments.
The load balancer algorithm collects system and application information in real
time and uses them to make load balancing decisions dynamically, aiming to
reduce the rate of migration and to decrease the execution time. CHARM++ was
used for implementation due to its compatibility with the desired environments.
The results show that our load balancer improves performance by reducing task
migration up to 73 % to 83 % on three tested benchmarks.

Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de balanceamento de carga para
a redução do tempo de execução de aplicações paralelas executadas em ambi-
entes multiprocessadores. O algoritmo do balanceador coleta informações do
sistema e da aplicação em tempo real e as utiliza para tomar decisões de balan-
ceamento de carga dinamicamente, visando reduzir o número de migrações de
processos enquanto reduzindo o tempo total de execução. Para implementação
foi utilizado o modelo de programação paralela CHARM++. Os resultados pre-
liminares apresentaram reduções de 73 % à 83 % na taxa de migrações de
objetos em três benchmarks utilizados nos testes.

1. Introdução
Fenômenos naturais cada vez mais são simulados em aplicações cientı́ficas paralelas.
Avanços para atender a grandes demandas por processamento dessas aplicações deram
origem a diferentes arquiteturas de processadores compostos de múltiplas unidades de
processamento [Baranauskas 1993]. Entretanto, a maioria das aplicações paralelas apre-
sentam caracterı́sticas, como comportamento dinâmico, que acabam gerando desbalance-
amento de cargas, ou excessiva comunicação entre os objetos. Tais caracterı́sticas dificul-
tam a eficiente utilização dos sistemas de Computação de Alto Desempenho.

⇤Trabalho parcialmente apoiado por CNPq, CAPES, FAPERGS e FINEP. Pesquisa realizada no con-
texto do Laboratório Internacional Associado LICIA e projetos HPC-GA e HPC4E. Esta pesquisa tem sido
parcialmente financiada pela bolsa da CAPES sob processo número 3471-13-6.
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Ferramentas como OpenMP e MPI têm sido largamente utilizadas na paralelização
de complexas aplicações cientı́ficas [Chandra et al. 2001]. Entretanto, tais ferramentas
não detectam desbalanceamento de carga entre os processadores o que pode resultar
em sobrecarga de determinados processadores, baixa utilização dos recursos paralelos
e acima de tudo, perda de desempenho [Padoin et al. 2014]. Nesse contexto, estratégias
especiais são necessárias para que essas aplicações consigam utilizar de forma adequada
todos os recursos computacionais disponı́veis. Dentre essas estratégias destacam-se os
balanceadores de carga (BC) desenvolvidos para detectar o desbalanceamento e realizar
migração de objetos entre os processadores de forma a aprimorar a utilização dos recursos
computacionais [Pearce et al. 2012]. Este trabalho apresenta uma proposta de balancea-
dor de carga denominado AVERAGELB para redução do tempo de execução de aplicações
paralelas executadas em ambientes multiprocessados.

O restante deste trabalho está assim organizado. A Seção 2 apresenta nossa pro-
posta de balanceador de carga. Na Seção 3 são apresentados os resultados obtidos com
a realização dos testes. Em seguida, a Seção 4 destaca os trabalhos relacionados. Por
fim, na Seção 5 são reforçadas nossas principais contribuições e propostas de trabalhos
futuros.

2. Balanceador de Carga AVERAGELB

A estratégia utilizada para balanceamento de carga no algoritmo AVERAGELB constitui-
se de uma melhoria da estratégia gulosa utilizada no algoritmo GREEDYLB. Essa melho-
ria busca equilibrar as cargas entre os processadores reduzindo o número de migrações,
aumentando assim o desempenho dos sistemas de alto desempenho. A implementação uti-
liza uma abordagem centralizada e busca atingir balanceamento levando em consideração
a média aritmética das cargas de cada processador.

2.1. Metodologia de Implementação

Diversas plataformas oferecem suporte para programação com memória compartilhada
e distribuı́da. Para a implementação da nossa proposta foi utilizado o ambiente de
programação paralela CHARM++. Nesse contexto, o balanceador de carga proposto uti-
liza informações disponibilizadas pelo ambiente de programação CHARM++ para a to-
mada de decisões.

A estratégia utilizada para o balanceamento de carga é baseada na média
aritmética de carga dos processadores. Na primeira etapa, o algoritmo busca informações
sobre a quantidade de objetos mapeados em cada processador e suas cargas para calcular
a carga total de cada processador, como mostra a Equação 1:

Carga Total(p) = ⌃ Cargas Objetos(p) (1)

A segunda etapa consiste em calcular a carga média dos objetos por processador
(CMOP ), utilizada para controlar a quantidade de migrações, como mostra a Equação 2:

CMOP(p) =
Carga Total(p)
Total Objetos(p)

(2)
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Por fim, é calculada a média aritmética geral (MAG) de cargas, que serve de base
para o equilı́brio das cargas entre os processadores, conforme a Equação 3:

MAG =

⌃Carga Total

Total Processadores
(3)

MAG e CMOP , são utilizadas para equilibrar a carga total dos processadores.
Enquanto que CMOP decide quais objetos devem ser migrados, MAG impede que a
carga total dos processadores aumente ou reduza descontroladamente.

2.2. Algoritmo AVERAGELB

Esta seção apresenta o algoritmo do balanceador de cargas AVERAGELB. O Algoritmo 1

descreve a estratégia apresentada na Seção 2.1. A cada iteração, o algoritmo realiza um
mapeamento dos processadores P e dos objetos em execução O, dados por MP e MO,
onde M representa o mapeamento realizado. Na linha 1 está representada a condição
de execução do algoritmo, a qual indica que o BC somente continuará executando se
ainda existirem processadores com as cargas desequilibradas dentro do mapeamento MP .
Sendo verdadeira essa condição, o BC utiliza a variável MAG para obter dois processa-
dores dentro do mapeamento MP . O primeiro refere-se ao que possui uma carga menor
que o valor da MAG e o segundo ao que possui valor superior à mesma. Os ı́ndices des-
ses processadores são atribuı́dos às variáveis t e k respectivamente, conforme linhas 2 e
3. Em seguida, o processo de equilı́brio de cargas é iniciado.

Na linha 4, um dos objetos do processador k é extraı́do do mapeamento MO e
é atribuı́do à variável o. Dessa maneira, o BC verifica se a carga de o é maior que o
valor da CMOP de k, utilizando o método cargaObj(Obj x), o qual retorna a carga de
um objeto x. Caso essa verificação seja verdadeira, o é então migrado do processador
k para t, como mostra o método migraObj na linha 6. A migração de um objeto faz
com que a carga de um processador diminua e a de outro aumente, portanto as próximas
linhas contêm verificações realizadas pelo BC. A primeira verificação é feita para saber
se k ainda pode receber objetos sem que sua carga fique maior que o valor da MAG.
Caso o método verifCargaMaior retorne falso, então k é retirado do mapeamento
MP , indicando que sua carga foi equilibrada.

Algoritmo 1: AVERAGELB
1 while MP 6= ; {
2 t MP < MAG
3 k  MP > MAG
4 o MO | o 2 k
5 if(cargaObj(o) > CMOP(k))
6 migrarObj(o, k, t)
7 if (verifCargaMaior(k) = false)
8 MP � k
9 if (verifCargaMenor(t) = false)

10 MP � t
11 }

A segunda verificação é similar, onde o BC verifica se t continua apto a receber
objetos sem que sua carga fique maior que MAG. Caso o método verifCargaMenor
retorne falso, esse também é removido do mapeamento por ter sua carga equilibrada.

Guilherme Arruda (UNIJUI), Edson Padoin (UNIJUI/UFRGS), Laércio Lima Pilla (UFSC), Philippe Olivier Alexandre
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Diante disso, a condição de parada do algoritmo ocorre quando não existirem mais pro-
cessadores no mapeamento, indicando que todos estão equilibrados.

Semelhante aos balanceadores de carga REFINELB e REFINECOMMLB, o AVE-
RAGELB controla a taxa de migrações. A diferença entre eles é que o BC proposto equi-
libra a carga de um par de processadores a cada iteração (processadores t e k), conforme
Algoritmo 1. Dessa maneira, ele consegue distinguir quais processadores já tiveram suas
cargas equilibradas, uma vez que esses são removidos do mapeamento de processado-
res. Uma segunda diferença entre esses balanceadores é que o AVERAGELB define uma
média geral antes do processo de migração.

3. Resultados
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com a execução do balanceador de
carga AVERAGELB em comparação com outros BCs disponibilizados pelo CHARM++.
Para tanto, foram utilizados os BC REFINELB e GREEDYLB e suas variações REFINE-
COMMLB e GREEDYCOMMLB que também utilizam informações de comunicação e o
RANDCENTLB que insere objetos nos processadores de forma aleatória.

Para validação do algoritmo proposto, foram utilizados os benchmarks lb test,
stencil3D e kNeighbor. Com estes três benchmarks, os balanceadores foram submetidos
à vinte e cinco simulações consecutivas a fim de obter uma média das execuções e chegar
a um resultado mais preciso.

3.1. Ambiente de testes

Para realização dos testes definiu-se um ambiente composto por um equipamento com
processador Intel modelo 3830QM de oito cores. Neste equipamento foram instalados o
sistema operacional Fedora 21 Linux com kernel versão 4.0.4-202.fc21.x86 64, o modelo
de programação paralela CHARM++ versão 6.5.1 e o compilador gcc para a linguagem
C++ versão 4.9.2.

3.2. Tempo Total de Execução

A Figura 1 apresenta os tempos de execução mensurados na execução dos três benchmarks
com diferentes balanceadores de carga. Nos testes realizados com o benchmark lb test
(Figura 1(a)), o tempo de execução mensurado sem nenhum balanceador de carga foi de
16, 509 segundos. Quando utilizado o BC AVERAGELB, conseguiu-se uma redução do
tempo de execução para 15, 426 segundos, que representa uma redução de 6, 56 %.

Essa redução foi maior que a alcançada pelos BCs GREEDYLB e GREEDY-
COMMLB, que reduziram 5%. Para os BCs REFINELB e REFINECOMMLB, a redução
no tempo de execução foi de 5, 58 % e 5, 50% respectivamente para o benchmark lb test.
Quando comparado os resultados com o BC RANDCENTLB, o tempo médio de execução
aumentou para 17, 783 que representa um acréscimo de 7, 72 %.

Quando executados os testes com o benchmark stencil3D (Figura 1(c)), sem ne-
nhum balanceadores de carga, o tempo de execução foi de 10, 091 segundos. Com esse
benchmark o BC AVERAGELB conseguiu uma redução do tempo de execução para 9, 931
segundos, que representa 1, 59 %, valor esse superior a todos os demais BCs testados.
Com os BC GREEDYLB e GREEDYCOMMLB, teve-se uma redução de 0, 13 e 0, 78 %
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Figura 1. Tempo total de execução dos benchmarks com diferentes BC.

respectivamente. Os BCs REFINELB, REFINECOMMLB e RANDCENTLB apresentaram
um aumento do tempo de execução de 0, 57 %, 0, 59 % e 1, 75 %.

Já para o benchmark kNeighbor (Figura 1(b)), o tempo de execução sem nenhum
BC foi de 9, 939 segundos. Em relação a esse tempo, o BC AVERAGELB conseguiu uma
redução no tempo de execução de 0, 29 %. Os BCs GREEDYLB e GREEDYCOMMLB
também conseguiram uma redução de 0, 10 %. Os demais BCs obtiveram um acréscimo,
sendo 0, 42 % para o REFINELB, 0, 22 % para o REFINECOMMLB e 0, 17 % para o
RANDCENTLB.

3.3. Quantidade de Objetos Migrados

Um dos fatores que tem influência no tempo total de execução é a quantidade de objetos
migrados em cada chamada do BC. A Figura 2 apresenta o número total de objetos migra-
dos durante a execução dos benchmark com diferentes BC. Na execução do benchmark
lb test, (Figura 2(a)), com os BCs GREEDYLB, GREEDYCOMMLB e RANDCENTLB
migraram cerca de 500 objetos, enquanto que os BC REFINELB e REFINECOMMLB,
migraram menos de 200 objetos. Com a utilização do BC AVERAGELB a quantidade de
objetos migrados foi bastante reduzida, menor que 10 objetos.
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Figura 2. Total de migrações realizadas pelos BC na execução dos benchmarks

Na execução do benchmark stencil3D e kNeighbor a quantidade de objetos mi-
grados foi significativamente menor se comparado com a execução do benchmark lb test.
Isso acontece porque nestes benchmarks, as cargas inciais entre os processadores já apre-
sentam um equilı́brio. O BC AVERAGELB migrou somente 5 e 8 objetos na execução do
com os benchmarks stencil3D e kNeighbor, respectivamente.
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4. Trabalhos Relacionados
Muitos trabalhos apresentam resultados utilizando balanceamento de carga para redução
do tempo de execução. Zheng [Zheng et al. 2010] apresenta um BC que utiliza uma abor-
dagem hierárquica denominado HybridLB. Os processadores são divididos em grupos
independentes e autônomos numa organização de uma árvore onde cada nı́vel da árvore
é composto por grupos de processadores. Usando essa abordagem, quanto mais proces-
sadores são adicionados aos grupos, menor é o uso da memória pelo BC. O speedup
adquirido por esse BC foi de 6 com 2.048 cores e 145 com 8.192 cores.

Gomes [Gomes and Righi 2014] descreve um modelo de reescalonamento de pro-
cessos que é direcionado às aplicações do tipo Bulk-Synchronous Parallel (BSP), deno-
minado MigBSP++. Seu objetivo é redistribuir os processos a fim de reduzir o tempo
de cada iteração. O algoritmo combina múltiplas métricas a fim de decidir as migrações
necessárias para que o sistema entre em equilı́brio. Os resultados apontam que, nos casos
onde a granularidade do objeto é maior, os ganhos em tempo de execução são mais evi-
dentes, podendo ser de até 46% em relação à aplicação sem balanceamento e de até 37%
em relação às estratégias nativas do AMPI.

5. Conclusão
Este artigo apresentou uma proposta de balanceador de carga para reduzir o tempo de
execução de aplicações paralelas por meio da limitação da taxa de migração de obje-
tos. Testes preliminares apresentaram redução do número de migrações com os três
benchmarks utilizados. Nos trabalhos futuros, pretende-se utilizar também custos de
comunicação entre os objetos no balanceamento de cargas. Também objetiva-se realizar
testes em sistemas paralelas com maior número de núcleos utilizando problemas reais.
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Abstract. In recent years, several researches have been conducted in order to
verify the impact of the hypervisor on the performance of computational envi-
ronments. Motivated by these studies, this article describes an approach that
replaces the commonly used virtual machine monitors, such as KVM, by Linux
Containers. This approach consist in developing an engine to manage virtuali-
zed environments. This engine is responsible for the deployment of containers
based on preconfigured templates dedicated to support scientific applications.
The goal is to provide a layer, accessible by RESTful API, to meet the require-
ments of the researchers’ applications by dynamically creating environments to
execute tasks.

Resumo. Diversos estudos têm sido realizados nos últimos anos dedicados a
verificar qual o nı́vel dos efeitos que a camada de virtualização traz ao de-
sempenho de ambientes computacionais. Motivado por esses estudos, este ar-
tigo descreve uma abordagem que substitui o uso dos virtualizadores mais co-
muns, como o KVM, por Linux Containers. Essa abordagem consiste no desen-
volvimento de um motor gerador de ambientes virtualizados responsável pela
criação desses containers e por disponibilizá-los em forma de templates pré-
configurados dedicados às aplicações cientı́ficas. O objetivo é prover uma ca-
mada, acessı́vel por API RESTful, a fim de atender aos requisitos das aplicações
dos pesquisadores, criando dinamicamente ambientes para executar tarefas.

1. Introdução
As aplicações cientı́ficas que fazem uso da computação massivamente paralela e dis-
tribuı́da necessitam, em geral, de ambientes configurados com dependências e ajustes
especı́ficos. As configurações necessárias para uma dessas aplicações pode ser comple-
tamente diferente uma das outras. Portanto, o compartilhamento de um mesmo ambiente
por diversas dessas aplicações pode gerar resultados indesejáveis para os gestores desse
ambiente.

Ambientes virtualizados têm sido utilizados como uma possı́vel solução para este
problema. Estes são capazes de fornecer ambientes dedicados que isolam as aplicações e
as configurações especı́ficas de cada uma destas. Além disso, os ambientes virtualizados
permitem maximizar a utilização dos recursos através da alocação de múltiplas máquinas
virtuais em uma mesma máquina real. Assim, apenas os recursos computacionais que
estão sendo utilizados permanecem ocupados liberando os demais para outros usuários.
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Outra consequência do compartilhamento das máquinas reais é a redução da quantidade
de recursos fı́sicos a serem utilizados reduzindo o consumo de energia.

As nuvens computacionais são um exemplo de serviço que tem como alicerce
o uso de ambientes virtualizados. Por essa razão este serviço oferece elasticidade per-
mitindo a criação de ambientes escaláveis para os usuários. No caso das aplicações ci-
entı́ficas e de HPC (High Performance Computing), destaca-se o uso de nuvens privadas
por permitirem um controle mais refinado do ambiente real em comparação com nuvens
públicas como descrito no relatório [Yelick et al. 2011].

As tecnologias de virtualização podem variar quanto à forma com que a máquina
virtual tem acesso ao hardware e quanto ao nı́vel de isolamento que o ambiente virtual
possui, como em [Smith and Nair 2005]. Os sistemas full virtualization possuem hyper-
visors que são capazes de interceptar e traduzir as instruções executadas pelas máquinas
virtuais. O sistema operacional da máquina virtual não precisa de modificações para fun-
cionar nesse tipo de virtualização. Entretanto, a complexidade desses sistemas introduz
ineficiência.

A paravirtualização surgiu como uma forma de reduzir este problema. Ao modi-
ficar o sistema operacional da máquina virtual para se comunicar com o hypervisor de
forma mais eficaz. Ainda assim, o fato de possuir uma camada extra entre o hardware e a
máquina virtual faz com que esses sistemas sejam mais lentos do que usar diretamente a
máquina real.

Uma das soluções disponı́veis para reduzir esse problema, chamado de overhead,
são as tecnologias de virtualização baseadas em container. Esses containers são ca-
pazes de alcançar um desempenho próximo de uma máquina real, como observado em
[Xavier et al. 2013], pois compartilham recursos com o sistema operacional da máquina
real e não virtualizam o ambiente por completo. Isso reduz o overhead tornando o con-
tainer mais rápido que uma máquina virtual comum, porém provê um nı́vel inferior de
isolamento. Algumas das implementações desta tecnologia que estão disponı́veis são:
Linux Containers e FreeBSD Jails.

Um container, entretanto, também possui limitações. Dentre elas pode-se citar:
• Containers e host precisam utilizar o mesmo S.O.
• O isolamento de um container é, ainda, inferior ao fornecido por uma máquina

virtual completa.
• A gerência dos containers implica em maior complexidade na manutenção e uso

da infraestrutura, em relação a máquina real.
Apesar de não ignoradas, as limitações encontradas na tecnologia de containers

relacionadas ao isolamento e a segurança do ambiente não estão no escopo deste trabalho
e portanto não serão abordadas neste artigo.

A abordagem que será apresentada neste artigo é fruto de uma análise das infraes-
truturas de nuvem computacional existentes. Essa abordagem é usada no desenvolvimento
de uma ferramenta de controle de containers para o portal VirtualIS (Virtual Infrastruc-
ture for Science) com objetivo de ampliar o controle da infraestrutura computacional de
nuvem em apoio às aplicações cientı́ficas hospedadas pelo ComCiDis e INCT-MACC.

Este trabalho tem por objetivo facilitar a utilização de containers pelos pesqui-
sadores. Para isso, disponibiliza aplicações prontas para uso na forma de templates pré-
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configurados. A execução de uma aplicação pelo rufus-core ocorre em clones do container
já configurado. Dessa forma, o sistema é capaz de entregar para um pesquisador somente
a instância da aplicação em execução, sem que esse se preocupe com as dependências que
foram configuradas por um administrador.

As seções a seguir estão organizadas da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os
trabalhos relacionados; a Seção 3 expõe a metodologia e a arquitetura; na Seção 4 são
discutidas as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
A seguir são apresentados alguns projetos dedicados ao uso de containers como base para
infraestruturas de nuvens computacionais, oferecendo uma alternativa mais leve do que
os hypervisors dos virtualizadores tradicionais.

Dois dos principais projetos open source de gerenciamento de nuvens, OpenStack
[Fifield et al. 2014] e OpenNebula [Institute 2012], atualmente suportam o uso de contai-
ners através do LXC 1(LinuX Containers) com a utilização de drivers baseados em libvirt.
O libvirt foi uma escolha natural para suportar essa tecnologia uma vez que ambos os sis-
temas gerenciadores de nuvens já o utilizavam como interface com o QEMU/KVM. Há
também um driver baseado no Docker para OpenStack versão Havana. Este driver foi
removido do OpenStack na versão IceHouse. Apesar disso, ele continua a ser desenvol-
vido fora do projeto principal. Embora funcionais esses drivers possuem limitações de
isolamento e segurança que impedem a adoção deste modelo por parte dos gestores de
infraestruturas de nuvem em ambientes de produção.

Com o desenvolvimento do hypervisor para containers, chamado LXD 2(LXC
Hypervisor), espera-se que novos drivers para os sistemas gerenciadores de nuvens sejam
criados possibilitando o melhor aproveitamento das funcionalidades da tecnologia de con-
tainers por esses gerenciadores. Existe, inclusive, um driver para OpenStack, chamado
nova-compute-lxd [Short 2015], sendo desenvolvido fora da árvore principal do projeto e
com o objetivo de integrar o LXD ao OpenStack.

Apesar de não ser totalmente possı́vel substituir as tecnologias de virtualização
mais comuns por containers podemos verificar aumento do uso dessa tecnologia, em es-
pecial do LXC, como alternativa para as infraestruturas de nuvens computacionais. O
diferencial deste trabalho, em relação ao OpenStack e OpenNebula, está em entregar para
o usuário containers que já estão configurados com as aplicações cientı́ficas. O rufus-
core é capaz de executar essas aplicações de forma automática, sem que o usuário precise
realizar login nos containers para isso. Apesar disso, esses containers ainda podem ser
modificados e adaptados manualmente por um administrador caso necessário.

3. Arquitetura
Com o objetivo de facilitar o gerenciamento de containers, foi iniciado o desenvolvimento
de um sistema, chamado rufus-core, capaz de criar, entregar e liberar os recursos compu-
tacionais requisitados pelo usuário do motor de execução. Na figura 1, estão representados
os contaienrs com aplicações sendo executados por instâncias de rufus-core presentes em

1https://linuxcontainers.org/
2https://linuxcontainers.org/lxd/

Allan Santos (LNCC/FAETERJ), Henrique Klôh (UFF), Jonathan Barbosa (LNCC) e Bruno Schulze (LNCC) 41

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



cada um dos hosts apresentados. Os containers são criados através do LXC e as aplicações
podem ser instaladas manualmente pelo administrador durante o processo de criação do
template. Entretanto, ainda é preciso que o path para o executável da aplicação seja refe-
renciado em um arquivo de configuração do motor que fica no container. Caso necessário
um script pode ser utilizado para configurar variáveis e só então chamar a aplicação.

cliente

Host 

1

Host 

N

Host 

2

Host 

3

Host 

4

Host 

5 ...

Figura 1. interação entre o software cliente e rufus-core

O acesso às funcionalidades desse sistema é feito através de troca de mensagens
em formato JSON por uma API RESTful. A combinação destas tecnologias permite o
desenvolvimento de interfaces de implementação simples que também se mantém legı́vel
o que facilita o debug e permite que a API seja explorada interativamente através de
ferramentas como o cURL. Também é possı́vel automatizar este processo através de shell
scripts.

O projeto Linux Containers é responsável por desenvolver as ferramentas de baixo
nı́vel para a manipulação dos containers utilizados pela ferramenta. Esse projeto também
oferece uma biblioteca em linguagem C que permite o gerenciamento de containers por
aplicações desenvolvidas por terceiros. Outras linguagens também são suportadas através
de bindings. Dentre estas, duas estão incluı́das na árvore principal do Linux Containers,
são elas as bibliotecas para Python3 e Lua. Para realizar a implementação inicial desse
sistema foram escolhidos a linguagem de programação Python3 e o framework web Flask.
O motor gerador de containers, rufus-core, está dividido em dois módulos principais:

• libpylxc.py responsável por realizar as chamadas ao LXC; e
• webservice.py que utiliza o framework web Flask para criar a API RESTful que

expõe as funcionalidades da ferramenta.

3.1. libpylxc
libpylxc.py é o módulo principal, onde estão implementadas as principais funcionalidades
do rufus-core. É também uma camada extra de abstração entre a ferramenta e o LXC. Esse
módulo oferece uma API em Python3 que define métodos especı́ficos para atender as ne-
cessidades da ferramenta. Além disso, são definidas exceções que substituem os códigos
de erro retornados por funções da biblioteca pytho3-lxc para facilitar o desenvolvimento
da API.
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3.2. webservice

Este módulo é responsável por implementar a API RESTful por onde é possı́vel acessar
as funcionalidades do rufus-core. As funcionalidades disponı́veis na API estão listadas a
seguir:

• Listar, filtrar ou exibir em detalhes os containers existentes e também listar os
templates e imagens de container disponı́veis.

• Mostrar recursos disponı́veis na máquina real. Atualmente apenas o número de
CPUs é exibido, mas outras informações podem ser adicionadas caso necessário;

• Criar, clonar, alterar o estado e destruir containers;
• Disponibilizar templates de aplicações cientı́ficas criados através de containers

pré-configurados; e
• Executar aplicações em paralelo, como ilustrado na figura 1. Para isso, são criados
N novos containers a partir de clonagem utilizando a técnica de Copy on Write.

4. Testes e Resultados Obtidos
Para validação e teste do motor, foram testadas as funções da ferramenta com aplicações
de testes e a posteriori, o mesmo foi testado com uma aplicação cientı́fica. A ferramenta
blastx e a base de dados de proteı́nas não redundante chamada nr da suı́te BLAST (Basic
Local Alignment Search Tool) descrita em [Korf et al. 2003] foram utilizadas para tal.

O objetivo destes testes foi verificar qual fração de tempo o gerenciamento de
containers irá consumir mesmo para uma atividade com duração de minutos. Para isso, o
tamanho do arquivo de query utilizado foi de 10KB resultando em uma média de apro-
ximadamente 16min. no tempo de execução do blastx. Arquivos de tamanhos maiores
tornavam a diferença entre tempo de execução do blastx e de gerenciamento de containers
muito discrepante.

Na figura 2 é realizada uma comparação entre execuções do blastx em diversos
conjuntos de containers, variando a quantidade de containers em 8, 4, 2 e 1. Em escala
logarı́tmica, é possı́vel observar que o tempo gasto apenas com as operações de geren-
ciamento de containers (criação e remoção) são praticamente irrelevantes em relação ao
tempo total de execução da ferramenta blastx. No pior dos casos (8 containers) a porcen-
tagem do tempo gasto para criação foi de 3,672% e de 0,423% para remoção.

Figura 2. execução da ferramenta blastx no rufus-core
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Nesses experimentos o número de threads do blastx por container foi escolhido
para o total de threads ser igual ao total de núcleos. Para isso, o número de threads do
blastx foi ajustado de acordo com a necessidade. Sendo assim, em uma execução com
apenas 1 container, este utilizará 8 threads. Já em uma execução com 8 containers, cada
um utilizará apenas 1 thread. Além disso, quando mais de um container é utilizado, o
arquivo de entrada é dividido entre as instâncias.

Os testes foram realizados em uma máquina com processador AMD FX(tm) com 8
núcleos de processamento e 8 GB de memória RAM. O host, assim como os containers,
utilizam a distribuição Ubuntu GNU/Linux 14.04. As versões utilizadas do LXC e do
BLAST são respectivamente 1.0.7 e 2.2.28.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
A utilização da tecnologia de virtualização por containers em apoio as nuvens com-
putacionais amplia as possibilidades de utilização deste tipo de arquitetura em especial
por aplicações que demandam alta escalabilidade e muita capacidade de processamento.
Nesse sentido, a principal contribuição da ferramenta rufus-core é explorar essas possibi-
lidades permitindo que pesquisadores possam se beneficiar das vantagens oferecidas pela
tecnologia de container.

Além disso, com o objetivo de ampliar as funcionalidades desta ferramenta,
planeja-se desenvolver um sistema orquestrador que permita a integração de diversas
instâncias de rufus-core. Dessa forma, facilitando o uso em ambientes distribuı́dos pois
o pesquisador não terá que manipular diretamente cada instância do rufus-core, sendo
capaz de gerenciar todo o ambiente através do orquestrador.
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Abstract. The comparison of execution traces enables an in depth analysis of
the differences between two versions or runs of a parallel application. The auto-
matic comparison of possibly huge trace files poses challenges on automation,
scalability, and data visualization. In this article we present a strategy to over-
come these difficulties based on a sequence alignment algorithm used in bioin-
formatics. We find the development of a scalable tool based on this strategy to
be plausible. However, the initial experiments we executed led us to question if
the technique in itself provides meaningful information for the analyst.

Resumo. A comparação de rastros de execução de aplicações paralelas per-
mite uma análise detalhada das diferenças entre duas versões ou execuções do
programa. A comparação automática de rastros enormes apresenta desafios em
automação, escalabilidade, e visualização de dados. Neste artigo é apresen-
tada uma estratégia para superar tais dificuldades baseada em um algoritmo de
alinhamento de sequências usado em bioinformática. Concluiu-se que o desen-
volvimento de uma aplicação escalável utilizando essa estratégia é plausı́vel.
Porém, experimentos preliminares indicam a incapacidade da técnica, por si
só, de providenciar uma visualização significativa ao analista.

1. Introdução
A comparação dos rastros de execução de duas versões ou execuções de uma aplicação
paralela permite identificar tanto mudanças sutis como gerais em seu comportamento.
Para isso, o método mais utilizado continua sendo uma comparação manual de uma
visualização dos rastros, gerada por uma ferramenta, deixando o reconhecimento de
padrões para o cérebro humano. Todavia, com o crescimento em tamanho e complexidade
de dados e código, muitas vezes uma comparação automática não é somente desejável,
mas imperativa.

Entre as dificuldades de uma comparação automática estão a identificação de
regiões comparáveis entre dois programas com diferentes tempos de execução para cada
chamada de uma mesma função, e com ordem possivelmente diferente para tarefas e
comunicações assı́ncronas. Exibir a visualização de um rastro de execução de forma es-
calável é uma tarefa não trivial com os volumes de dados atuais. Além da escalabilidade
em desempenho, o comportamento da aplicação deve ser representado de forma compre-
ensı́vel ao usuário, mesmo com rastros enormes.

Neste trabalho estudou-se técnicas inovadoras de visualização de rastros para
análise de desempenho de aplicações paralelas, a fim de verificar sua validade e bus-
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car novas soluções. Para isso, estudou-se as estratégias de alinhamento de sequências e
de agregação de dados, implementando a primeira e experimentando com a segunda.

Este artigo é organizado da seguinte forma. Na seção 2 são apresentadas algumas
estratégias estudadas para superar os desafios supracitados. Na seção 3 detalha-se uma
implementação própria de tais estratégias, e nas seções 4 e 5 são apresentados resultados
preliminares sobre desempenho e visualização dos resultados. A partir desses resultados,
conclui-se sobre a utilidade e a viabilidade da implementação na seção 6.

2. Trabalhos relacionados

[Velho et al. 2013] usam marcadores para identificar regiões comparáveis entre
dois rastros de execução, uma técnica presente em diversas ferramentas de visualização,
como o popular Vampir [Brunst et al. 2010]. Porém, essa estratégia possui caráter ma-
nual indesejável, à medida em que os marcadores devem ser adicionados pelo usuário.
[Weber et al. 2012] utilizam-se de um algoritmo clássico usado em bioinformática, a sa-
ber, o algoritmo de Hirschberg, a fim de realizar um alinhamento par-a-par de dois arqui-
vos de rastro. Eles acoplam-no a métricas de similaridade [Weber et al. 2013] e utilizam
uma ferramenta de visualização proprietária para exibir os resultados [Brunst et al. 2010].
Reproduziu-se tal solução utilizando ferramentas de código livre e com algumas
modificações descritas na seção 3. Avalia-se ainda a validade de tal implementação nas
seções 4 e 5. [Dosimont et al. 2014] utilizam uma técnica de agregação para analisar e
resumir grandes rastros de execução. Experimentou-se com a agregação de dados de dois
rastros comparáveis ao invés da agregação de eventos comparáveis dentro de um único
arquivo. Resultados iniciais são apresentados na seção 4.1.

3. Comparação de rastros via alinhamento de sequências

O alinhamento de regiões semelhantes de duas sequências permite ao usuário identificá-
las mais facilmente. É possı́vel ainda calcular uma pontuação de similaridade e usá-la
com técnicas de visualização para destacar tais regiões. Essa estratégia é usada para
comparar texto (distância de edição, subsequência comum mais longa), sequências de
DNA [Needleman and Wunsch 1970] [Smith and Waterman 1981], e no caso deste traba-
lho, sequência de eventos registrados em dois arquivos de rastro comparáveis.

Neste trabalho utilizou-se o formato de rastros Pajé [de Oliveira Stein et al. 2010],
portanto os identificadores textuais desse formato são utilizados para identificar unica-
mente cada evento das sequências. Por exemplo, para chamadas a funções, compara-se
os nomes das mesmas. Como os tempos de execução diferem mesmo para duas execuções
do mesmo programa na mesma máquina, as marcações de tempo de cada evento são ig-
noradas; apenas a ordem em que ocorreram é considerada. A mesma ideia foi utilizada
no trabalho estudado [Weber et al. 2012].

Para alinhar as sequências utilizou-se uma versão modificada do algoritmo de
Hirschberg para encontrar a subsequência comum mais longa, da mesma forma como é
usado em bioinformática como uma versão de espaço linear do algoritmo de Needleman-
Wunsch, usado para alinhar sequências de DNA. O algoritmo possui tempo quadrático, e
o procedimento é descrito abaixo.
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3.1. Algoritmo de Hirschberg para alinhamento de sequências

Ao comparar-se eventos de duas sequências, atribui-se as pontuações: ↵ para eventos
iguais, � para eventos diferentes, e � caso um evento esteja presente apenas em uma das
sequências – neste caso dizemos que uma lacuna ocorreu. O valor numérico de cada
pontuação pode ser definido pelo usuário, sendo o padrão ↵ = 2, � = �1, � = �1,
penalizando diferenças e recompensando semelhanças. Uma matriz de pontuações D é
preenchida recursivamente para cada comparação entre os elementos das sequências A e
B, que representam as sequências de eventos em cada fluxo de execução dos arquivos de
rastro. Esse passo é repetido para todo fluxo de execução presente em ambos arquivos.
Uma linha e coluna extras são adicionadas ao inı́cio da matriz, inicializada como segue.
Seja ✓(i, j) uma função que retorna ↵ ou � comparando dois eventos:

D(i, j) =

8
>>>>>><

>>>>>>:

j ⇤ � i = 0

i ⇤ � j = 0

max

8
><

>:

D(i� 1, j � 1) + ✓(i, j)

D(i, j � 1) + �

D(i� 1, j) + �

i 6= 0, j 6= 0

Ressalta-se que para cada célula da matriz a pontuação é calculada utilizando
a célula à esquerda, acima, e ambos (diagonal). Dessa forma apenas duas linhas são
mantidas em memória, o que permite uma implementação com espaço linear.

Para cada lacuna adiciona-se um “evento de lacuna” na sequência em que ela
ocorreu. Dessa forma eventos cuja comparação resultou em ↵ ou � são alinhados. Como
seleciona-se sempre o evento que mais contribuiu à pontuação, alinha-se regiões seme-
lhantes das duas sequências, visto que eventos iguais resultam em maior pontuação.

3.2. Paralelizando o algoritmo

Paralelizou-se o algoritmo descrito acima a fim de melhorar seu tempo quadrático. A pilha
de chamadas dos rastros de execução é utilizada para determinar quais subsequências de
eventos – i.e. quais fluxos de execução – podem ser alinhados em paralelo. Eventos de
dois fluxos não correspondentes jamais são comparáveis, portanto podem ser alinhados
em paralelo, como feito no trabalho em estudo [Weber et al. 2012].

Outra otimização sugerida, além da paralelização, é a definição de um critério de
parada. Ao atravessar a árvore de chamadas dos dois rastros sendo comparados, caso dois
eventos difiram, as sub-árvores abaixo deles não são comparadas, mas marcadas como
diferente. Isso pode ser desativado pelo usuário de acordo com suas necessidades.

4. Visualização do alinhamento
Diferente do trabalho em estudo, que utiliza uma ferramenta proprietária para visualização
dos resultados, escreve-se o resultado do alinhamento para novos arquivos de rastro, per-
mitindo que o analista utilize sua ferramenta de visualização predileta. Tal estratégia
ainda possui a vantagem de exigir um único alinhamento para dois arquivos de rastro;
caso o usuário deseje revisitar um alinhamento prévio, basta carregar os arquivos de ras-
tro alinhados em sua ferramenta de visualização favorita.
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A Figura 1 mostra um diagrama de Gantt de dois rastros de execução não ali-
nhados. Acima, o rastro de uma aplicação paralelizada com OpenMP consistindo de um
laço chamando uma função de trabalho com um escalonador dinâmico. Abaixo, a mesma
aplicação usando um escalonador guiado. Polı́gonos verdes representam eventos de cha-
mada à função de trabalho, e polı́gonos vermelhos a barreira implı́cita ao final do laço.
Os eventos são dispostos ao longo do eixo horizontal, que representa o tempo, em linhas
diferentes para cada fluxo de execução. A ferramenta Pajé foi utilizada para criar essas
visualizações. Comparando-as manualmente fica claro que o escalonador dinâmico teve
um tempo total de execução menor e uma distribuição de tarefas melhor entre as threads.

Como ignora-se a marcação de tempo registrada para cada evento e insere-se
eventos de lacuna durante o alinhamento, a informação cronológica original é perdida.
Em outras palavras, desloca-se eventos no tempo a fim de alinhar os semelhantes. Para
os casos estudados, concluiu-se que o deslocamento temporal resulta em perda exces-
siva de informação, e questiona-se o significado dos rastros alinhados. Sendo assim, o
alinhamento de regiões semelhantes não parece providenciar benefı́cios suficientes para
justificar a perda de informação e significado nos casos testados.

A Figura 2 mostra os mesmos rastros, mas alinhados. Polı́gonos azuis representam
os “eventos de lacuna” inseridos sempre que um evento está presente em apenas um dos
rastros. A informação cronológica é perdida, portanto não há como identificar facilmente
qual rastro teve o menor tempo de execução. Como os eventos foram deslocados, é difı́cil
identificar ainda a distribuição de tarefas entre as threads.

Figura 1. Rastros de execução não
alinhados.

Figura 2. Rastros de execução ali-
nhados.

Para superar a perda de informação cronológica, os autores do estudo origi-
nal [Weber et al. 2013] propõem diversas métricas e técnicas de visualização para indicar
os deslocamentos no tempo. Sem elas, questiona-se a utilidade da estratégia de alinha-
mento de sequências – para os casos estudados, a comparação manual da visualização dos
rastros de execução originais foi melhor que a comparação automática.
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4.1. Agregação de dados
Experimentou-se também com técnicas de agregação de dados, mais especificamente
com a ferramenta “Ocelotl Analysis Tool”, que utiliza um método de agregação espaço-
temporal personalizado [Dosimont et al. 2014]. Avaliou-se a possibilidade de comparar
rastros de execução agregando regiões homogêneas entre eles. Primeiramente uniu-se
dois arquivos de rastro em um e deixou-se a ferramenta agregá-los como bem enten-
desse. Novamente concluiu-se que a perda de informação (desta vez devido à agregação
de regiões incomparáveis) foi demasiada, e o resultado visual da união foi desagradável.

Para superar tal dificuldade sugere-se unir as técnicas de alinhamento e agregação,
a fim de direcionar a ferramenta a agregar apenas regiões semelhantes entre os rastros (ali-
nhadas). Devido às dificuldades supracitadas com as técnicas independentes uma da outra,
testes nessa linha foram adiados até os problemas atuais serem resolvidos – possivelmente
com o uso de métricas de similaridade e técnicas de visualização alternativas.

5. Desempenho e escalabilidade
Avaliou-se o desempenho da implementação própria com arquivos de rastro artificiais
e de tamanho e caracterı́sticas pré-determinados, gerados por um script, e com algumas
aplicações reais [Farah and Schnorr 2015a]. Apesar de mais testes serem necessários com
versões mais recentes da implementação, os resultados foram próximos aos de trabalhos
anteriores [Weber et al. 2012], tanto em tempos totais de execução como na tendência
com que crescem à medida em que o tamanho do arquivo aumenta – menor que quadrática.
Tempos de execução para arquivos de rastro pequenos encontram-se na ordem de segun-
dos ou menos, e arquivos de 2,5GB com milhões de eventos cada são alinhados em menos
de dois minutos em um computador pessoal [Farah and Schnorr 2015b].

Para formular uma hipótese sobre a escalabilidade da ferramenta, testes com arqui-
vos de larga escala e uma análise mais aprofundada são necessários. Até agora obteve-se
resultados satisfatórios para arquivos de pequeno e médio porte.

6. Conclusão
Para a estratégia de alinhamento de sequências conclui-se que, para os casos testados,
uma métrica para indicar os deslocamentos temporais é imperativa. Todavia, mais testes
são desejáveis. Diferente de trabalhos anteriores, concluiu-se que o alinhamento em si
não parece providenciar informação suficiente ao analista em todos os casos, podendo
causar confusão sobre o significado de eventos deslocados no tempo.

Como sugestão de aprimoramento da técnica implementou-se outro tipo de alinha-
mento, a saber um alinhamento semi-global [Eddy 2008]. Porém, até que os problemas
de visualização dos resultados sejam resolvidos, testes com esse novo método terão que
esperar. Trabalha-se ainda em uma abordagem hı́brida utilizando MPI e OpenMP, e os
experimentos realizados com técnicas de agregação de dados permitem pensar na união
dessas técnicas ao algoritmo de alinhamento. Concorrentemente pesquisa-se uma linha
diferente, sobre a intrusão de aplicações de rastreamento.

Em relação ao desempenho e escalabilidade do algoritmo, os testes realizados
indicam tempos de execução razoáveis para rastros de médio porte. O fato dos tempos
de execução crescerem de forma menor que quadrática torna plausı́vel pensar sobre uma
solução escalável utilizando essa estratégia.
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Abstract. This paper analyses the scalability of a Genetic Algorithm, paralle-
lized using OpenMP, applied to the Vehicle Routing Problem. When using a
multicore architecture with 16 physical cores it was sought to verify the per-
formance of the application and the quality of the solutions found when the
explored degree of parallelism increases. It was observed on these analyses that
the eficiency dropped with the increase of the number of threads and that the
Speedup was suboptimal, showing a limitation of the implementation used.

Resumo. Este artigo analisa a escalabilidade de um Algoritmo Genético, pa-
ralelizado usando OpenMP, aplicado ao Problema de Roteamento de Veı́culos.
Ao utilizar-se uma arquitetura multicore com 16 núcleos fı́sicos buscou-se ve-
rificar o desempenho da aplicação e a qualidade das soluções encontradas ao
aumentar-se o grau de paralelismo explorado. Observou-se que a eficiência
caiu à medida que aumentou-se o número de threads e que o Speedup ficou
abaixo do ideal, mostrando uma limitação da implementação utilizada.

1. Introdução
Este artigo visa analisar a escalabilidade da paralelização com OpenMP (Open Multi
Processing) [Chapman et al. 2008] da meta-heurı́stica Algoritmo Genético (AG) apli-
cado na solução do Problema de Roteamento de Veı́culos (PRV). Ele consiste de uma
variação do Problema do Caixeiro Viajante (PCV), onde um caixeiro necessita atender a
um certo número de cidades, percorrendo a menor distância possı́vel sem repeti-las. En-
tretanto, no PRV, o veı́culo possui capacidade limitada, precisando retornar a um depósito
para reabastecer-se e continuar o atendimento às cidades. Este trabalho dá sequência a
pesquisa iniciada em [Gressler and Cera 2014] e estende as comparações realizadas em
[da Rosa and Cera 2014] e [da Rosa and Cera 2015].

Para solucionar o PRV foi escolhida a meta-heurı́stica AG pois, segundo
[Linden 2012], ela possui uma aplicabilidade quase infinita, encontra soluções próximas
da solução ótima e se adequa bem à paralelização. Neste trabalho, a paralelização do
AG utilizou o OpenMP, uma API (Application Programming Interface) largamente di-
fundida para programação em arquiteturas multicore. Ele provê diretivas com as quais o
programador pode informar ao compilador como será feito o processo de paralelização
do algoritmo e como a carga de trabalho será distribuı́da entre as threads.

Nossos testes foram executados numa arquitetura paralela com 2 processadores,
cada um com 8 núcleos e tecnologia Hyper-Threading. A análise dos dados coletados
verificou tanto a qualidade das soluções quanto os ganhos de desempenho em função da
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Figura 1. Fluxograma do AG implementado.

paralelização. As soluções obtidas nos testes propriamente ditos foram comparadas com
as obtidas por [Gressler and Cera 2014] e com as melhores soluções conhecidas para o
problema alvo [Taillard 2015]. Após, realizou-se uma análise da eficiência com o ob-
jetivo de verificar os impactos de comunicação/sincronização entre threads e da própria
estrutura do programa paralelo.

2. Algoritmo Genético

AGs consistem de um nicho de meta-heurı́sticas, cujo objetivo é simular a teoria evolu-
tiva concebida por Charles Darwin [Linden 2012]. Neste ramo de algoritmos, o conjunto
das possı́veis soluções do problema são populações. Cada população é composta por
indı́viduos, onde cada indivı́duo representa uma solução. Cada indivı́duo possui cromos-
somos, que constituem uma solução no espaço de busca do problema e computacional-
mente são uma estrutura de dados. Aplicando as nomenclaturas do AG ao PRV, obtemos:
população como o conjunto de soluções do PRV; indivı́duos como um percurso que en-
volve todas as cidades do PRV e cromossomos como a representação computacional dos
percursos entre as cidades que compõem cada solução. A implementação do AG utilizada
é demonstrada no fluxograma da Figura 1, sendo seus principais procedimentos:

Inicializa População: compõem a primeira população ou o conjunto inicial de in-
divı́duos do AG;

Avalia População: avalia a qualidade dos indivı́duos gerados calculando a distância per-
corrida de cada indivı́duo, onde distâncias menores indicam melhores soluções;

Nova Geração: gera uma próxima geração através do uso dos operadores genéticos;
Perpetua 20% da População: por ser um algoritmo elitista, copia 10% dos indivı́duos

mais aptos e 10% de indivı́duos aleatórios para a nova população;
Cruzamento: operador genético responsável pelo cruzamento de seções dos cromosso-

mos genitores, originando novos indivı́duos;
Mutação: operador genético responsável pela alteração de cromossomos de um in-

divı́duo, o qual ocorre em apenas uma certa porcentagem de indivı́duos.
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3. Paralelização do AG com OpenMP
A paralelização do AG baseou-se numa análise do perfil de execução do programa sequen-
cial, onde [Gressler and Cera 2014] indentificaram duas regiões de maior processamento.
A primeira ocorre na etapa de perpetuação dos indivı́duos (no fluxograma representado
por Perpetua 20% da população), a qual recebeu a cláusula section/sections do
OpenMP. A outra região ocorre nas chamadas as funções cruzamento e mutação no laço
que realiza a concepção da nova geração, onde utilizou-se a cláusula parallel for.

4. Metodologia
As instâncias do PRV utilizadas neste trabalho fazem parte do benchmark de Christofides
et al. [Taillard 2015]. Utilizou-se as instâncias c50, c100, c120 e c150, que consistem em
percursos com 50, 100, 120 e 150 cidades, respectivamente.

Os testes utilizaram uma Workstation Dell Precision T7600 da Universidade Fede-
ral do Pampa (UNIPAMPA) - Campus Alegrete. Ela possui 2 processadores Intel R� Xeon
E5-2650 com frequência de 2.80 GHz, cada um com 8 núcleos e tecnologia Hyper-
Threading. Em função desta configuração, cada instância foi executada com 2, 4, 8,
16, 32 e 64 threads. Cada combinação de instância e número de threads foi repetida 30
vezes e os resultados apresentados neste artigo são a média destas execuções, sendo que
buscou-se manter o desvio padrão menor que 1%.

Optou-se pela polı́tica de escalonamento de iterações static do OpenMP, por
esta ter se mostrado mais eficiente em trabalhos anteriores [da Rosa and Cera 2015].
Nesta polı́tica, as iterações de laços for são distribuı́das entre as threads em tempo de
compilação, de maneira que iterações contı́guas sejam alocadas as threads. Baseando-se
em [Gressler and Cera 2014], foram definidos os seguintes parâmetros do AG: Tamanho
da População: N x 10, onde N é o número de cidades envolvidas; Número de Evoluções:
N x N x 10 evoluções; Técnica de Cruzamento: Cruzamento de 1 ponto – escolhe 1
ponto em dois cromossomos, intercala as seções de genes resultantes gerando 2 novos
indivı́duos; Probabilidade de Mutação: ocorre em 20% das vezes; Taxa de Mutação:
variável entre 4 a 10% dos genes dos cromossomos; Técnica de Mutação: Randômica
– aplica sobre um cromossomo a técnica sorteada entre: troca (troca um gene de lugar);
troca bloco (troca um bloco de genes); inserção (remove uma seção de genes e a insere em
outro lugar do mesmo cromossomo) e inversão (seleciona e inverte uma seção de genes).

5. Análise dos Resultados
5.1. Desempenho do AG Paralelo
A Figura 2 apresenta os gráficos de tempo de execução e Speedups das execuções parale-
las para as instâncias alvo. O Speedup representa o ganho de desempenho obtido com a
paralelização uma vez que é a razão entre o tempo de execução sequencial e o paralelo.

Na Figura 2(a) é possı́vel observar que, para a instância c50, o menor tempo foi
obtido com 8 threads, levando apenas 2,6 segundos para executar, o que representa um
Speedup de 2,04 conforme pode ser observado na Figura 2(b). Em outras palavras, a
instância atingiu o melhor desempenho apenas quando suas threads executaram sobre os
8 núcleos fı́sicos de um dos processadores disponı́veis. Isto acontece pois esta instância
possui uma baixa carga computacional, sendo o tempo de execução sequencial de apenas
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(a) Tempo de execução (s) das instâncias analisadas. (b) Speedup ao executar as instâncias.

Figura 2. Gráficos de desempenho do AG paralelo.

5,3 segundos. Logo, as tarefas geradas possuem uma granularidade pequena sofrendo
com o overhead da geração e comunicação entre as threads. Em consequência, esta
instância obteve os menores Speedups quando comparada as demais.

Pode-se observar na Figura 2(a) que o menor tempo de execução para as instâncias
c100, 121 segundos, e c120, 350 segundos, ocorreu com 16 threads. Por consequência,
esta configuração também levou aos melhores Speedups, 2,6 e 2,76, respectivamente (Fi-
gura 2(b)). Isto significa que estas instâncias conseguiram seu máximo desempenho uti-
lizando todos os núcleos fı́sicos disponı́veis em ambos os processadores. Elas possuem
uma carga computacional maior que a instância c50 (tempo de execução sequencial de
320 e 968 segundos, respectivamente), reduzindo os efeitos do overhead da paralelização
(comunicação e geração das threads) com tarefas de maior granularidade. Adicional-
mente, pode-se verificar que a utilização do Hyper-threading não conseguiu melhorar o
desempenho, conforme pode ser observado nas instâncias c100 e c120 com 32 threads.

Já para a instância c150, o menor tempo de execução foi obtido com 32 threads
gastando 1242 segundos e representando um Speedup de 3,1. Para esta instância, o uso do
Hyper-Threading mostrou-se eficiente, uma vez que a utilização das threads suplementa-
res favoreceram a distribuição da carga computacional. Como esta instância possui uma
carga maior que as demais (tempo sequencial de 3821 segundos), o aumento no número
de threads levou a geração de tarefas com granularidade mais adequada.

Para todas as instâncias, os piores tempos de execução e Speedups foram obtidos
com 64 threads. Este comportamento é causado pela criação de um número maior de
threads do que a capacidade de processamento em paralelo da arquitetura, indo além
inclusive dos próprios benefı́cios que o Hyper-threading pode trazer.

Em seu trabalho [Gressler and Cera 2014] realizaram testes com as instâncias c50,
c100 e c120 explorando a escalabilidade até 4 threads em uma arquitetura com 4 núcleos.
Nestas condições, [Gressler and Cera 2014] obtiveram Speedups de 1,74 para a instância
c50, 2,26 para a c100 e 2,48 para a c120, sempre com 4 threads. Logo, pode-se observar
que o Speedup aumentava conforme executava-se instâncias com maiores cargas com-
putacionais. Nesse artigo foi possı́vel confirmar esta tendência e ainda identificar que o
aumento do número de threads, associado ao uso de uma arquitetura multicore com mais
núcleos fı́sicos, conseguiu uma ligeira melhora no desempenho, embora ainda permaneça
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Tabela 1. Demonstração da qualidade das soluções (em Km).
Instância Melhor solução por

Gressler
Nossa melhor solução Melhor solução

conhecida
c50 543,19 543,19 524,61
c100 891,57 876,19 826,14
c120 1066,92 1068,18 1042,11
c150 Não Testado 1100,15 1028,42

abaixo do Speedup ideal.

5.2. Qualidade da Solução

A Tabela 1 monstra as melhores soluções do AG paralelo com uma maior escalabilidade
(3a coluna), as melhores soluções encontradas por [Gressler and Cera 2014] (2a coluna)
e as melhores soluções conhecidas para as instâncias [Taillard 2015] (4a coluna). Nela,
é possı́vel ver que o AG paralelo quando aplicado a uma arquitetura multicore com um
número maior de núcleos conseguiu soluções de melhor qualidade que as encontradas
por [Gressler and Cera 2014] para a instância c100. Esta melhora reduziu a diferença
para a melhor solução conhecida de 65,43 para 50,05 Km. Isto deve-se ao suporte pela
arquitetura de um maior número de threads desempenhando simultaneamente funções do
AG. Já para a instância c50, obteve-se a mesma qualidade de solução. Isto deve-se a
instância processar muito rapidamente, sendo que o uso de um número maior de threads
simultâneas não conseguiu melhorar a qualidade das soluções nesta implementação do
AG. Para a instância c120 houve uma pequena piora na qualidade da solução encontrada
– aumento de 1,26 Km. Embora esta instância tenha atingido um Speedup maior que a
instância c100, o mesmo não aconteceu com a qualidade das soluções encontradas. Por
fim, a melhor solução encontrada para a instância c150 está a 71,73 Km da melhor solução
conhecida, não havendo resultados a comparar em [Gressler and Cera 2014].

5.3. Eficiência do AG

A eficiência de um algoritmo indica o quanto dos recursos computacionais ao qual foi
aplicado, o algoritmo realmente usa com eficácia. Ela é razão entre Speedup e o número
de threads utilizado. A Figura 3 apresenta a eficiência do AG paralelo para as instâncias
c50 e c100 (Figura 3(a)) e c100 e c120 (Figura 3(b)), pelo número de threads. Pode-
se idenficar que quanto maior o número de threads, menor a eficiência obtida pelo AG
paralelo. Isto ocorre pelo impacto das operações de criação, comunicação, sincronização
e distribuição da carga de trabalho entre as threads, as quais reduzem a eficiência do
algoritmo. Adicionalmente, o AG possui uma parcela de computação serial a qual impede
que se obtenha uma eficiência de 100%. Isso é evidenciado nas Figuras 3(a) e 3(b),
onde a porcentagem de eficiência do AG com 2 threads começa abaixo de 100% e cai
conforme mais threads são utilizadas. Como a eficiência é calculada a partir do Speedup,
ela acompanha a tendência descrita na Seção 5.1: a pior eficiência foi com a instância c50
e a melhor com a instância c150 – quanto maior a carga de trabalho menor o impacto do
overhead da paralelização. De forma geral, a eficiência do AG foi baixa, não utilizando
completamente os recursos computacionais.
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(a) Eficiência das instâncias c50 e c100. (b) Eficiência das instâncias c120 e c150.

Figura 3. Gráficos de Eficiência do AG paralelo.

6. Conclusão
Este artigo mostrou o ganho de desempenho obtido com o AG paralelo ao aumentar-se
o número de threads. O maior Speedup foi de 3,1 para a instância c150 com 32 thre-
ads, uma vez que esta instância possui a maior carga computacional. Embora nossos
resultados sejam melhores que os de [Gressler and Cera 2014], os Speedups ainda estão
muito longe do ideal. Em relação a qualidade das soluções, houve uma melhoria para a
instância c100 quando comparada aos resultados de [Gressler and Cera 2014]. Porém, as
soluções encontradas ainda estão longe das melhores conhecidas [Taillard 2015]. Adicio-
nalmente, identificou-se que conforme aumenta-se o número de threads a eficiência sofre
o impacto do overhead da paralelização. Assim, trabalhos futuros prevêem uma nova
implementação do AG Paralelo baseada no Modelo de Ilhas [Ochi et al. 1998] buscando
tanto melhorar a qualidade das soluções quanto o desempenho.
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Abstract. The energy consumption problem is becoming every time more impor-
tant in high-performance computing centers. More efficient computers, as the
Raspberry Pi, have been increasingly more frequent. However, it is important
to evaluate this type of computer in order to understand its speedup with the
execution of parallel applications. Thus, this paper evaluates the performance
of a cluster that consists of 12 Raspberry Pi Model B V1.1’s. This cluster achi-
eved a speedup of 23.39 times with an efficiency of 48.7%. As a way of better
understanding the cluster results, a conventional octa-core computer was also
evaluated. It achieved a speedup of 7.64 with efficiency of 95.5%.

Resumo. O consumo de energia tem se tornado um problema cada vez maior
em centros de computação de alto desempenho. Propostas de computadores
mais eficientes, tal como o Raspberry Pi, têm sido cada vez mais frequentes. No
entanto, é importante avaliar o desempenho desse tipo de computador com o
objetivo de entender o speedup alcançado com a execução de aplicações para-
lelas. Nesse sentido, esse artigo avalia o desempenho de um cluster composto
de 12 Raspberry Pi Model B V1.1’s. O cluster obteve um speedup máximo de
23,39 vezes apresentando uma eficiência de 48,7%. Como forma de entender
melhor os resultados do cluster, um computador convencional octa-core também
foi avaliado. Os resultados mostraram um speedup máximo de 7,64 vezes com
uma eficiência de 95,5%.

1. Introdução
O consumo de energia é um item de projeto perturbador para sistemas como o IBM Blu-
eGene /L. Se a tendência atual continuar, sistemas petaflop necessitarão de centenas de
megawatts de energia para manter o alto desempenho [Feng et al. 2005]. Isso indica que
cada vez mais é necessária a utilização de nós computacionais energicamente eficientes.

Tendo essa preocupação, esse artigo tem por objetivo avaliar o desempenho de
um cluster de baixo consumo energético formado por 12 Raspberry Pi Model B V1.1 (so-
mando 48 núcleos). Foram utilizadas algumas das cargas (descritas na Seção 3) do NPB
(NAS - Numerical Aerodynamic Simulation Parallel Benchmarks) [Bailey et al. 1991].
As mesmas cargas foram executadas em um computador convencional octa-core para
o melhor entendimento do desempenho do cluster. Neste artigo não foram realizadas
medições do consumo de energia. Embora seja uma medida relevante dentro do contexto
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abordado, esta etapa está descrita como trabalho futuro dentro das atividades de iniciação
cientı́fica do primeiro autor.

De acordo com os resultados, o cluster obteve um speedup máximo de 23,39 apre-
sentando uma eficiência de 48,7%. Apesar da escalabilidade, a eficiência é baixa, o que
indica a necessidade de novos experimentos.

O artigo está organizado da seguinte forma: Na Seção 2 são apresentados os tra-
balhos correlatos. Na Seção 3 são apresentados e detalhados os métodos e ferramentas
usados na elaboração do trabalho. Na Seção 4 são apresentados e discutidos os resultados
obtidos e então na Seção 5 é feita uma conclusão acerca dos resultados apresentados.

2. Trabalhos Correlatos
Em [Cox et al. 2014], um cluster constituı́do de 64 Raspberry Pi Model B foi avaliado
com o intuito de demonstração e ensino. Balakrishnan [Balakrishnan 2012] elaborou um
benchmarking aprofundado de um cluster constituı́do por processadores ARM, 2 Rasp-
berry Pi Model B e 6 Pandaboard ES. Em [Kiepert 2013], um cluster constituı́do de 32
Raspberry Pi Model B, foi projetado com o intuito de auxiliar nos estudos relacionados a
uma tese de doutorado.

Em todos os artigos citados foi usado uma versão obsoleta de Raspberry Pi. Cada
nó possui apenas 1 núcleo do Raspberry Pi, podendo tornar o cluster consideravelmente
mais lento. Este artigo difere-se dos demais trabalhos correlatos pela avaliação de um
cluster de Raspberry Pi formado por 12 nós quad-core com o uso de aplicações paralelas.
Parte-se do presuposto de sua eficiência energética para um escopo de trabalho focado
apenas na avaliação de desempenho e escalabilidade das aplicações.

3. Materiais e Método
Para o cluster de Raspberries (memória distribuı́da) utilizou-se de uma distribuição do
Debian 7.8 voltada para Raspberries, o Raspbian. Para a máquina convencional (memória
compartilhada) foi usado o Ubuntu 14.04.2. Esta máquina é utilizada para outras ativida-
des com restrições para instalação de outro sistema operacional. Por isso não foi possı́vel
realizar os testes com o mesmo sistema operacional nas duas arquiteturas. De toda forma,
o objetivo é realizar uma avaliação de escalabilidade de execução das cargas no cluster
de Raspberries sem entrar no mérito de uma comparação que afirme categoricamente que
uma arquitetura ou sistema computacional é melhor do que o outro.

3.1. NPB 3.3
Para avaliação do desempenho, foi escolhido um conjunto de benchmarks que oferece
suporte a sistemas computacionais que diferem entre si em poder de processamento, mo-
delo de comunicação e arquitetura. O NPB foi criado pela Divisão de Supercomputação
Avançada da NASA (National Aeronautic and Space Administration). É um conjunto de
benchmarks para a avaliação do desempenho de supercomputadores altamente paralelos.
Esses benchmarks são dedicados a computação e movimento de dados de aplicações de
dinâmica dos fluidos computacional em larga escala [Bailey et al. 1991]. As seguintes
cargas do NPB foram escolhidas:

• Embarrassingly Parallel (EP): Gera pares de desvios aleatórios gaussianos de
acordo com um esquema especı́fico e tabula o número de pares quadrados em
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Tabela 1. Especificações
Raspberry Bulldozer Cluster

Sistema Operacional Debian 7.8 Ubuntu 14.04.2 Debian 7.8
Núcleos 4 8 48
Frequência (MHz) 900 3100 900
Cache L1 (kB) 32 48 32
Cache L2 (kB) 512 1024 512
Cache L3 (kB) - 8192 -
Tam. Memória(GB) 1 32 12
Freq. Memória (MHz) 450 1066 450

sucessivos cı́rculos. A única necessidade de comunicação é para combinação da
computação de vários processos no final.

• Conjugate Gradient (CG): Usa o método da potência inversa para achar uma
estimação do maior auto valor de uma matriz esparsa definida positiva simétrica
com um padrão aleatório de não zeros. O CG possui acesso irregular a memória e
comunicação.

• Block Tri-Diagonal Solver (BT): É uma parte essencial da dinâmica dos fluidos
computacional, resolvendo um sistema sintético de equações diferenciais parciais
não lineares, o que envolve dependências de dados globais.

Para as implementações em OpenMP utilizou-se o compilador gfortran com ape-
nas um parâmetro “-fopenmp”, e para as implementações utilizando MPI utilizou-se o
compilador mpif77 (OpenMPI) sem nenhum parâmetro adicional.

3.2. Computador Convencional

Um computador convencional com considerável poder computacional também foi avali-
ado. Suas especificações aparecem na Tabela 1. Para facilitar futuras referências a esse
sistema computacional, é utilizado ao longo do artigo o termo Bulldozer.

3.3. Raspberry Pi

Em 2006, Upton iniciou a ideia de um computador de baixo custo e com baixo consumo
energético. Em 2009, a Raspberry Pi Foundation foi constituı́da como uma organização
sem fins lucrativos. Em 2011 foi projetada uma placa que transformou uma Broad-
com BCM 2835 System-on-Chip em um computador miniatura com uma única placa
[Severance 2013].

As especificações relevantes do Raspberry Pi 2 Model B V1.1 (usado no projeto),
aparecem na Tabela 1. Para facilitar futuras referências a esse sistema computacional é
utilizado o termo Raspberry.

3.4. Cluster

O cluster é formado por 12 Raspberry Pi detalhados na Seção 3.3, interligados por um
switch Gigabit Ethernet que funcionou em 100BASE-TX devido a limitação da interface
de rede dos Raspberries. As especificações finais do cluster aparecem na Tabela 1. Para
facilitar futuras referências a esse sistema computacional é utilizado o termo Cluster.
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3.5. Método de Avaliação dos Resultados

Para a avaliação dos sistemas computacionais utilizou-se a técnica de benchmarking que
consiste em executar cargas iguais em sistemas diferentes no intuito de avaliar seus de-
sempenhos. Cada carga foi executada 10 vezes. O tempo decorrido em segundos para
execução é expresso como a média aritmética dos tempos decorridos de cada execução,
juntamente com o intervalo de confiança (Ci).

Também foi avaliado o speedup, que indica o quanto uma carga escalou de acordo
com o número de threads sendo executadas, mostrando assim a escalabilidade do sistema
computacional sendo avaliado. O speedup do Cluster assim como do Raspberry foi cal-
culado tendo o tempo base como o tempo decorrido para execução no Raspberry com 1
thread utilizando OpenMP. O speedup do Bulldozer foi calculado tendo como tempo base
o tempo decorrido para execução com 1 thread no Bulldozer. Durante o texto também é
citada a eficiência dos sistemas computacionais, o que é calculado com o speedup dividido
pelo número de núcleos usados.

Cada uma dessas cargas possui um parâmetro classe, que define o tamanho da
entrada que será usada para a execução. As possı́veis classes são W, S, A, B, C, D e
E, em ordem crescente de tamanho. Cada classe foi escolhida com o intuito de se obter
escalabilidade. A carga EP por exemplo, foi executada com as classes B e C, pois os
resultados indicaram que a classe B estava impedindo a carga de escalar para 64 threads.
Como demonstrado na Seção 4, a classe C escalou melhor, mas ainda assim não continuou
com o comportamento de sua respectiva curva de speedup.

Algumas das cargas executam apenas com um número bem definido de threads,
normalmente potências de dois ou raı́zes quadradas perfeitas. Foram escolhidas as cargas
com um número potência de dois de threads até ultrapassar o maior número de núcleos
dos sistemas computacionais. Assim foi escolhido executar as cargas com 1, 2, 4, 8, 16, 32
e 64 threads. Apenas com a exceção da carga BT usando MPI, que suporta apenas raı́zes
quadradas perfeitas como número de threads. Assim para 8 threads o BT foi executado
com 9 e para 32 threads foi executado com 36. Isso é indicado nos gráficos da Seção 4
por “⇠”, separando o número original de threads a esquerda e o número especı́fico do BT
a direita.

Para os sistemas computacionais com memória compartilhada (Bulldozer e Rasp-
berry) , foi escolhida a implementação em OpenMP e para o sistema de memória dis-
tribuı́da (Cluster) escolheu-se a implementação das cargas que utiliza MPI.

4. Resultados
Na Tabela 2 percebe-se que o Bulldozer conseguiu tempos (apresentados em segundos)
consideravelmente menores em relação ao Raspberry e ao Cluster. Estes resultados não
invalidam o uso de um cluster de Raspberries, apenas ressaltam a diferença de recursos
e poder computacional entre as arquiteturas. Importante ressaltar, embora não explorado
neste artigo, que a arquitetura Raspberry foi inicialmente projetada para ser mais eficiente
em consumo de energia.

Na Figura 1, é apresentado o speedup de cada carga e sua respectiva classe execu-
tada. Cada curva representa um dos sistemas computacionais avaliados. Para o Cluster,
as cargas foram executadas a partir de 8 threads, pois com 4 threads ou menos a execução
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foi feita com a implementação em OpenMP. O Cluster obteve um speedup máximo de
23,39 vezes apresentando uma eficiência de 48,7%. Os resultados do Bulldozer mostram
um speedup máximo de 7,64 vezes apresentando uma eficiência de 95,5%.

Tabela 2. Tempos e intervalos de confiança (Ci)

Carga-Classe Threads Raspberry Bulldozer Cluster
Tempo (s) Ci Tempo (s) Ci Tempo (s) Ci

EP-C

1 2762,49 6,74 337,21 0,47 - -
8 700,73 0,35 43,83 0,02 476,51 1,76

32 700,22 0,12 44,31 0,03 120,43 0,96
64 700,28 0,04 44,54 0,05 118,1 0,81

CG-B

1 4199,8 9,57 62,42 0,07 - -
8 860,7 14,19 21,37 0,04 690,84 12,97

32 846,98 13,91 26,08 0,06 345,05 1,64
64 823,55 5,76 27,17 0,06 823,55 5,76

BT-A

1 1305,83 4,04 65,07 0,05 - -
8 376,86 2,72 13,19 0,01 343,23 1,57

32 376,76 4,91 15,62 0,39 144,15 0,52
64 379,12 1,61 17,7 0,8 253,79 1,48

Figura 1. Gráficos de speedup
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Percebe-se que acima de 32 threads o Cluster aumentou o tempo de execução,
influenciado, pelas comunicações entre as threads na rede Fast Ethernet. Conforme ilus-
trado pela Figura 1, a aplicação CG obteve um superlinear speedup usando OpenMP no
Raspberry com 2 e 4 threads. Como forma de entender e aproveitar melhor os recur-
sos disponı́veis para uma maior escalabilidade de execução das aplicações paralelas (e.g.
superlinear speedup), planeja-se realizar uma caracterização de cargas de trabalho em
relação a arquitetura do Raspberry Pi, conforme descrito na Seção 5 em trabalhos futuros.

5. Conclusão
Os nós computacionais constituı́dos por Raspberries não apresentaram bom desempenho
computacional com pouca escalabilidade das aplicações executadas, principalmente as
que demandaram mais comunicação. Alguns motivos são: a interface de rede que não
suporta 1000BASE-T, a latência da memória mais alta que os padrões do mercado, e
possuir pouca cache.

Como trabalhos futuros, os experimentos podem ser refeitos para uma futura
versão de Raspberry Pi com interface de rede Gigabit Ethernet, mapeamento de threads,
caracterização de cargas de trabalho e adaptação de benchmarks para as restrições da ar-
quitetura do Raspberry Pi, tal como tamanho de memória, além da avaliação do consumo
energético.
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Abstract. The dynamic process creation, avaliable on MPI from the MPI-2 stan-
dard specification, adds flexibility to parallel applications. This feature allows
MPI applications to adapts themselves to changes in the processors set at run-
time. However, this adds an extra cost to the applications. This paper studies
the impact of this extra cost in the memory usage. For this, we used a multicore
environment where we could isolate, for the two applications tested, aspects of
RAM memory, cache levels and buffers usage. We verify an incrase in memory
consumption even though we could not connect with the performance gain.

Resumo. A criação dinâmica de processos, disponı́vel no MPI a partir da
especificação do padrão MPI-2, adiciona flexibilidade às aplicações parale-
las. Esta caracterı́stica permite que aplicações MPI se adaptem a mudanças
no conjunto de processadores em tempo de execução. Porém, isto agrega um
sobre custo às aplicações. Este trabalho estuda o impacto deste sobre custo no
consumo de memória. Para isso, usamos um ambiente multicore onde pudemos
isolar, para as duas aplicações testadas, aspectos de uso da memória RAM,
nı́veis de cache e buffers. Verificamos um aumento do consumo de memória
embora ainda não conseguimos relacioná-lo com os ganhos de desempenho.

1. Introdução
O MPI (Message-Passing Interface) [Gropp et al. 1999] é o padrão para troca de mensa-
gens em arquiteturas de memória distribuı́da. A norma MPI-1 é caracterizada por criar
processos de forma estática, ocorrendo quando a execução da aplicação é iniciada. Já a
norma MPI-2 é caracterizada por criar os processos de forma dinâmica, ocorrendo em
tempo de execução. Entretanto um custo extra é agregado à aplicação, o qual pode ter
o seu impacto reduzido através de técnicas eficientes de programação, além de carac-
terı́sticas avançadas oriundas do próprio MPI [Lorenzon 2012].

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto na utilização de memória ao
fazer-se uso da criação dinâmica de processos do MPI-2. Serão utilizadas duas aplicações
da suı́te de problemas Cowichan Problems [Wilson 1994] para realizar um comparativo
entre as variações no consumo de memória da versões sequencial, MPI-1 e MPI-2.

2. Problemas Alvo
2.1. Jogo da Vida
O Jogo da Vida tem como objetivo simular através de regras determinı́sticas, a evolução
de uma determinada população, onde não há ação de jogadores externos. De maneira
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Figura 1. Exemplificação dos problemas alvo.

geral, a sociedade é organizada como um conjunto formado por células, as quais podem
estar vivas ou mortas. As leis genéticas responsáveis pela evolução são: (1) Uma célula
morta somente se torna viva quando possuir exatamente três vizinhos vivos; (2) Células
morrem quando possuı́rem mais de três vizinhos (superpopulação); (3) Células morrem
quando possuı́rem menos de dois vizinhos (solidão) e (4) Qualquer situação diferente das
regras anteriores as células seguem inalteradas. A Figura 1(a) exemplifica a evolução,
onde as leis são aplicadas analisando os vizinhos de cada célula em todos os sentidos
(esquerda, direita, em cima, em baixo, e nas diagonais).

Esta aplicação é utilizada para avaliações em sistemas de programação com
distribuição de dados e comunicação constante entre os processos. Ela possui carga de
trabalho regular, logo o tempo de computação para os processos é semelhante. A versão
sequencial recebe como entrada uma matriz M de tamanho N x N, com a sociedade pre-
viamente alocada. Um laço de repetição for é responsável por controlar a quantidade
de evoluções, logo após outros dois laços aninhados percorrem a matriz, aplicando as leis
genéticas, e assim definindo o estado de cada célula no ciclo posterior.

As implementações de [Lorenzon 2012] com MPI-1 e MPI-2 do Jogo da Vida
utilizam o particionamento de dados, onde a matriz de entrada é dividida e sua borda in-
corporada no particionamento inicial. Neste trabalho utilizaremos as configurações que
proporcionaram o melhor desempenho para o Jogo da Vida. Utilizou-se o Algoritmo de
Divisão Igualitária de Linhas (ADIL), no qual cargas de trabalho equivalentes são dis-
tribuı́das entre os processos no inı́cio da execução. As implementações seguem o modelo
de programa Mestre/Trabalhador, onde há um processo principal (Mestre) responsável por
controlar os demais processos (Trabalhadores). Nas versões MPI-1 e MPI-2, o processo
Mestre comunica-se com todos os Trabalhadores através de um intercomunicador, já os
Trabalhadores comunicam-se entre si através de outro intercomunicador (atualização das
bordas das matrizes). A versão MPI-1 segue o modelo SPMD (Single Program Multiple
Data), onde os processos executam partes distintas do mesmo problema. A versão MPI-2
segue o modelo MPMD (Multiple Program Multiple Data), onde o Mestre cria apenas
um Trabalhador a cada chamada MPI Comm Spawn() e envia os dados de entrada, logo
este processo inicia a computação sem aguardar os demais [Lorenzon et al. 2012].

2.2. Skyline Matrix Solver

O Skyline Matrix Solver realiza a decomposição LU (Lower-Upper) de matrizes Skyline.
Este tipo de matriz N x N, tem como principal caracterı́stica um grande número de elemen-
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tos nulos localizados nas extremidades superior e esquerda, exceto para a diagonal princi-
pal. O problema é utilizado para verificar a facilidade de um sistema de programação em
representar estruturas matriciais irregulares, logo possui carga de trabalho irregular e forte
dependência de dados. A decomposição LU foi resolvida através do Método Doolittle, o
qual armazena as posições dos primeiros elementos não nulos evitando acessa-los desne-
cessariamente. A Figura 1(b) apresenta um exemplo de matriz Skyline com os vetores de
ı́ndices auxiliares indicando os primeiros elementos não nulos nas linhas e colunas.

A versão sequencial implementa um laço de repetição (for) externo que percorre
a diagonal principal da matriz da posição 1 até N calculando seus elementos (Uii). Logo
após, um outro laço percorre as posições correspondentes a linha Uii+1 até a posição
UiN�1, calculando os elementos acima da diagonal principal. Um terceiro laço calcula os
elementos abaixo da diagonal principal entre as posições Li+1i e LN�1i.

Em ambas paralelizações de [Lorenzon 2012], foi realizado o particionamento da
matriz de entrada M em blocos, os quais foram mapeados para uma matriz de blocos,
reduzindo assim a quantidade de comunicações. Novamente foram consideradas apenas
as configurações de melhor desempenho. O modelo de programa Mestre/Trabalhador foi
utilizado onde o Mestre responsabiliza-se pelo cálculo dos blocos diagonais e os Traba-
lhadores pelo cálculo dos blocos acima e abaixo da diagonal principal. Os Trabalhado-
res também computam somatórios preliminares dos dados com a finalidade de reduzir o
tempo de computação dos blocos diagonais. As versões MPI-1 e MPI-2 também segui-
ram os modelos SPMD e MPMD, respectivamente, e o processo Mestre cria um processo
Trabalhador a cada MPI Comm Spawn().

3. Metodologia
3.1. Ambiente de Execução
Utilizou-se um processador Intel Core i5 com frequência 3.20 Ghz composto por 2
núcleos fı́sicos e tecnologia Hyper-Threading, memória RAM de 4 GB e cache comparti-
lhada de 3 nı́veis de 4 MB. Com o Sistema Operacional Ubuntu versão 14.04 LTS, tendo
instaladas as versões do compilador GCC 4.8.2 e OpenMPI 1.6.5. Destaca-se que nossos
testes foram conduzidos sobre um processador multicore num contexto de memória com-
partilhada. Embora o MPI seja voltado a ambientes de memória distribuı́da, utilizando
esta arquitetura foi possı́vel isolar os aspectos de consumo de memória.

3.2. Método de Coleta de Dados
Para a coleta de dados de tempo de execução foi utilizada a biblioteca time.h. Ambas as
aplicações tiveram suas versões sequenciais executadas, além das versões MPI-1 e MPI-
2 utilizando de 2 a 8 processos. Foram realizadas 30 repetições para cada configuração
de teste (Versão ⇥ número de processos), o que possibilitou a aplicação de métodos es-
tatı́sticos para obtenção das médias e um desvio padrão, o qual sempre esteve abaixo de
1,8%. A partir dos tempos de execução, foram calculados os Speedups que representam
o quanto a versão paralela foi mais rápida que a sequencial (Speedup = Tseq/Tpar).

Para coletar os dados referentes a utilização de memória foi usado um script
[Neves 2015] baseado na ferramenta Dstat, a qual fornece estatı́sticas de utilização dos
recursos computacionais em sistemas Linux. Com relação ao sistema de memória, ele re-
torna dados sobre o total de memória RAM utilizada durante a execução das aplicações,
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Figura 2. Speedups obtidos com o Jogo da Vida nas versões MPI-1 e MPI-2.

o que precisa ser armazenado nos buffers e o quanto de cache é utilizado. Os valores
apresentados nos gráficos representam a média do consumo expressa em MBytes.

4. Análise de Desempenho e uso de Memória

A aplicação Jogo da Vida foi executada com matrizes de entrada de tamanho 1024 x 1024,
2048 x 2048, 4096 x 4096 e 6144 x 6144. Já o Skyline Matrix Solver com matrizes de
entrada de 1024 x 1024, 2048 x 2048.

4.1. Jogo da Vida

Na Figura 2 pode-se observar o impacto do tamanho das entradas no ganho de desem-
penho. Nos testes com a matriz de menor tamanho (ordem 1024), notamos que, exceto
para a execução com 2 processos, o MPI-1 mostrou-se sempre mais eficiente. Isto deve-se
ao fato de que a carga de trabalho dos Trabalhadores era baixa, sendo que a sobrecarga
(overhead) da criação dinâmica de processos do MPI-2 resultou na perda de desempe-
nho. Já ao aumentar o tamanho da matriz de entrada, percebemos que o cenário se re-
verte. Com a maior carga de trabalho (matriz de ordem 6144) os efeitos da sobrecarga da
criação dinâmica de processos não é mais tão evidente, sendo que o melhor desempenho
foi obtido pelo MPI-2. Conforme aumenta-se o tamanho da entrada, aumenta o valor do
melhor speedup encontrado: na faixa 2,7 a 3,8.

A Figura 3 mostra o consumo de memória das versões sequencial, MPI-1 e MPI-2
do Jogo da Vida dividido em: consumo da RAM (RAM), dos buffers (buffers) e dos nı́veis
de cache (cache). Nela, podemos notar que ambas as versões paralelas consomem mais
memória que a versão sequencial e que conforme aumenta-se a dimensão da matriz este
consumo também aumenta – em especial observado no consumo da RAM. Este compor-
tamento era esperado já que a execução com múltiplos processos requer mais memória.
O consumo dos nı́veis da cache aumenta conforme o aumento do tamanho da entrada até
atingir um limiar próximo a 2,5 GB. Adicionalmente, se observarmos de 2 a 8 processos,
o consumo da cache não se altera, o que também representa a saturação de uso da hierar-
quia. Já o consumo dos buffers altera-se pouco independente do tamanho da entrado ou
número de processos utilizados.
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Figura 3. Consumo de memória do Jogo da Vida: sequencial, MPI-1 e MPI-2.

4.2. Skyline Matrix Solver

Observando os speedups na Figura 4 é possı́vel notar que o Skyline Matrix Solver leva
a um desempenho irregular. Para as execuções com MPI-1 e entrada na ordem de 1024
constatou-se uma ineficiência com 4, 5, 6 processos. Acreditamos que isto seja decorrente
de uma má distribuição da carga de trabalho, mas iremos investigar em trabalhos futuros.
Já aumentando a dimensão da entrada, 2048, todas as execuções conseguiram speedup,
embora, de modo geral, todas as execuções com MPI-1 tiveram speedups abaixo do ideal.

Os gráficos da Figura 4 mostram que para o MPI-2, foram obtidos pequenos ga-
nhos de desempenho em relação a versão sequencial. Além disso, pudemos notar que con-
forme aumentado o tamanho da entrada e o número de processos, o tempo de execução
vai sendo reduzido. Para entradas de tamanho 2048 x 2048 foram obtidos os maiores
ganhos de desempenho, chegando ao speedup de 2,5.

A Figura 5 mostra o consumo de memória do Skyline Matrix Solver. À esquerda,
temos os gráficos com MPI-1 onde o uso da RAM, cache e buffers, para ambos os ta-
manhos de matriz entrada, foram sutilmente aumentados, mas ficando próximos ao se-
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Figura 4. Speedups do Skyline Matrix Solver nas versões MPI-1 e MPI-2.
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Figura 5. Uso de memória do Skyline Matrix Solver: sequencial, MPI-1 e MPI-2.

quencial. As versões MPI-2 cujos gráficos estão a direita, fizeram uso de memória RAM,
buffers e cache inferior ao sequencial, todavia foi possı́vel notar que conforme aumen-
tado o tamanho das matrizes de entrada e o número de processos, foram obtidos ganhos
gradativamente. Acreditamos que isto se deve pela baixa carga da aplicação.

5. Conclusão
A paralelização reduziu o tempo médio de execução e aumentou o uso dos recursos com-
putacionais, como a memória RAM, nı́veis de memória cache e dos buffers na maioria dos
casos. O Jogo da Vida aumentou ligeiramente a utilização de memória cache e buffers,
comparando ao sequencial. Já para o Skyline Matrix Solver apenas as versões MPI-1 au-
mentaram utilização dos recursos de memória comparando ao sequencial, mas com MPI-2
a utilização dos recursos foi inferior devido as caracterı́sticas do problema. Pretende-se
estender este trabalho aprofundando nossa análise para poder relacionar o consumo de
memória com os ganhos de desempenho obtidos. Também será utilizada um arquitetura
com um número maior de núcleos e verificadas questões de consumo energético.
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Abstract. Software dynamic translation is a technique that allows code modifi-
cation and monitoring of the execution of program instructions at runtime. This
paper addresses some applications of software dynamic translation and the por-
ting of fastBT—a dynamic translator for the IA32 architecture—to the ARM ar-
chitecture. The result is a dynamic translator called Fbt that works for the ARM
and IA32 architectures.

Resumo. Tradução dinâmica de software é uma técnica que permite
modificação de código e monitoramento da execução das instruções de um pro-
grama em tempo de execução. Este trabalho aborda algumas aplicações da
tradução dinâmica de software e o processo de adaptação para a arquitetura
ARM do fastBT—um tradutor dinâmico para a arquitetura IA32. O resultado é
um tradutor dinâmico chamado Fbt que funciona para as arquiteturas ARM e
IA32.

1. Introdução
Tradução dinâmica de software (Software Dynamic Translation – SDT) é uma técnica
que permite modificação de código e monitoramento da execução das instruções de um
programa em tempo de execução. Nos últimos anos, SDT tem sido aplicada popular-
mente nas áreas de virtualização, instrumentação e emulação [Wirth 2008]. SDT pode ser
aplicado de diversas formas: otimização dinâmica de código, simulação de arquiteturas
de hardware, virtualização de sistemas, tradução de conjunto de instruções, profilers, de-
buggers, checagem de restrições de segurança em tempo de execução, máquinas virtuais
co-projetadas etc.

Na implementação de um sistema SDT, uma camada de software age como uma
máquina virtual que gerencia a execução examinando e traduzindo dinamicamente to-
das ou parte das instruções de um programa antes que elas sejam executadas pela CPU
hospedeira.

Como resultado deste trabalho, apresentamos um tradutor dinâmico para a arqui-
tetura ARM que chamamos de Fbt. O tradutor pode ser usado para instrumentação de
programas para dispositivos embarcados baseados em processadores ARM. O projetista
de um produto de instrumentação teria que fornecer uma tabela de tradução própria. Essa
tabela (ver seção 4.1) contém as rotinas que ele deseja executar para traduzir as instruções
do executável que se deseja instrumentar. Tal ferramenta pode ser usada para analisar o
comportamento de um software durante o perı́odo de desenvolvimento (procura de bugs,
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análise de desempenho, exploração de ideias de extensão da arquitetura ARM. . . ) ou até
mesmo para executar o programa em ambiente de produção sobre o tradutor dinâmico
(exemplos: implementação de uma camada de segurança que impede que um programa
execute certas funções em um servidor, execução de um binário que faz uso de instruções
não-padrão da arquitetura implementadas em software, implementação de um sistema de
memória transacional baseado em software. . . ).

2. Aplicações de sistemas de tradução dinâmica de software

• Virtualização: SDT é uma das abordagens de virtualização de sistemas x86 de 32
bits implementadas pela VMware [Adams and Agesen 2006] em todas as versões
do VMware ESX até a versão 4.0.

• Instrumentação: Instrumentação é uma técnica que consiste na inserção de
código em um programa para coleta de informações e/ou análise do mesmo.
Uma das técnicas de instrumentação—Instrumentação Dinâmica de Binário—
usa SDT para executar o código de instrumentação durante a execução do pro-
grama. Um exemplo do uso dessa técnica é o conjunto de ferramentas Val-
grind [Nethercote and Seward 2007].

• Emulação: Sistemas de SDT são usados para implementar emuladores de con-
juntos de instruções. O QEMU é um exemplo de emulador de arquiteturas
que permite, por exemplo, a execução de programas ARM em processadores
x86 [Bellard 2005].

3. O tradutor dinâmico fastBT

fastBT é um tradutor dinâmico de baixo overhead, baixo consumo de memória, baseado
em tabela com otimizações eficientes para todas as formas de transferência de controle
dinâmicas. Ele apresenta uma técnica nova de previsão de endereço alvo traduzido para
instruções de controle dinâmicas combinada a esquemas que se adaptam para selecionar
a melhor configuração para cada transferência indireta de controle. Estas otimizações
resultam em uma tradução ótima dependendo da localização da instrução no programa e
não somente na classe de instruções da qual ela faz parte [Payer and Gross 2010].

3.1. Implementação

O projeto e implementação do fastBT é neutro quanto à arquitetura do processador, mas a
implementação disponı́vel como código aberto é compatı́vel apenas com IA-32 e sistema
Linux. A implementação atual provê uma tabela para as instruções da arquitetura IA-32
e usa um cache de código traduzido por cada thread [Payer and Gross 2010]. Embora
isso aumente o consumo de memória, evita a necessidade de um complicado esquema
de travas muito propenso a erros no processo de tradução e execução de programas com
múltiplas threads. Além disso, os autores do fastBT afirmam que na prática, pouco código
é compartilhado entre threads durante a execução de programas, tornando a redundância
dos caches de código entre threads um problema ainda menor.

As tabelas de tradução são geradas a partir de uma descrição de alto nı́vel e são
ligadas estaticamente ao programa tradutor durante a compilação. Uma flexibilidade que
não é oferecida por outros tradutores.
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4. Fbt: adaptação do fastBT para a arquitetura ARM
4.1. A tabela de instruções
Para entender as instruções (qual operação, argumentos. . . ) e decidir como traduzir cada
instrução o tradutor acessa uma tabela contendo informações sobre cada instrução. Essa
tabela é gerada a partir de tabelas com uma descrição de mais alto nı́vel. O Fbt suporta
apenas o conjunto de instruções ARM de 32 bits o que torna mais simples a decodificação
das instruções baseada em tabela.

As tabelas de alto nı́vel em arm table generator/arm opcode.map.h
partem da observação de que é possı́vel definir do que se trata cada instrução analisando
os bits [27:20] e [7:4]. Por exemplo, quando os 32 bits de uma instrução ARM
seguem o formato 0x 08 1 já é possı́vel dizer que se trata de um ADD e que o segundo
operando passa por um shift lógico para a esquerda de comprimento especificado em um
registrador. 0x 08 1 é a codificação binária de add{<c>} <Rd>, <Rn>, <Rm>,
lsl <Rs> em linguagem assembly.

Existe uma tabela de 16 entradas para cada configuração dos bits [27:20]. O
ı́ndice de cada entrada é a configuração dos bits [7:4].

Essas tabelas são analisadas pelo gerador de tabela ARM para a geração au-
tomática de uma tabela com 4096 (212) entradas. O ı́ndice dessa tabela é a concatenação
dos 8 bits [27:20] com os 4 bits [7:4].

As tabelas com a descrição de alto nı́vel das instruções ARM para o Fbt foram
construı́das a partir da leitura e interpretação do manual de referência da arquitetura.

4.2. O disassembler de instruções ARM
Para testar a tabela de instruções e entender o que é necessário adicionar às tabelas
para tornar possı́vel a decodificação desenvolvemos um disassembler de instruções ARM
(src/arm/fbt disassemble.c).

A Tabela 1 mostra a saı́da produzida pelo disassembler de ARM do Fbt e a saı́da
do comando objdump -d que faz parte do pacote de software GNU binutils. Com a
opção --sugar, o Fbt traduz algumas instruções para pseudo-instruções quando apro-
priado. Instruções de load como LDR e LDMIA são traduzidas para a pseudo-instrução
POP quando o endereço de memória do load é o registrador que armazena o ponteiro para
a base da pilha—SP—e a configuração dos operandos torna a instrução semanticamente
equivalente a uma operação de desempilhamento. Analogamente, instruções de store
podem ser traduzidas para PUSH e MOVs com aplicação de shifts no segundo operando
podem ser traduzidos para pseudo-instruções de shift.

4.3. Traduzindo um programa simples
O Código 1 mostra o código ARM do programa que vamos traduzir usando o Fbt. Esse
programa soma os dois números de 1 dı́gito passados como argumentos na linha de
comando (./prog 3 7) e termina com um código de saı́da igual à soma dos dois
números. É um exemplo simples sem saltos de forma que temos apenas um bloco de
tradução.

O Código 2 mostra a execução do programa. Note que o código de saı́da do
programa (variável $? no shell do Linux) é de fato a soma dos dois argumentos.
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Tabela 1. Comparação da saı́da do disassembler de ARM do Fbt com o disas-
sembler do objdump.
0x Fbt Fbt (--sugar) objdump -d

e52de004 str lr, [sp, #-4]! push {lr} push {lr} ; (str lr, [sp, #-4]!)
e92d4008 stmdb sp!, {r3, lr} push {r3, lr} push {r3, lr}
e59fe004 ldr lr, [pc, #4] ldr lr, [pc, #4] ldr lr, [pc, #4] ; 83d4
e8bd8008 ldmia sp!, {r3, pc} pop {r3, pc} pop {r3, pc}
eb00002c bl 8474 bl 8474 bl 8474
012fff1e bxeq lr bxeq lr bxeq lr
e12fff33 blx r3 blx r3 blx r3
e1b010a1 movs r1, r1, lsr #1 lsrs r1, r1, lsr #1 lsrs r1, r1, #1
e1a0c06c mov ip, ip, rrx rrx ip, ip rrx ip, ip
01b0c0a0 movseq ip, r0, r0, lsr #1 lsrseq ip, r0, #1 lsrseq ip, r0, #1
e2844001 add r4, r4, #1 ; 0x1 add r4, r4, #1 add r4, r4, #1
e0a11a04 adc r1, r1, r4, lsl #20 adc r1, r1, r4, lsl #20 adc r1, r1, r4, lsl #20

Código 1. Código principal do programa a ser traduzido
bl fbt_start_transaction
// int a = argv[1][0] - ’0’;

ldr r3, [fp, #-20] // r3 = argv (argv armazenado na pilha)

add r3, r3, #4 // r3 = argv + 1

ldr r3, [r3] // r3 =

*

(argv + 1) ou r3 = argv[1]

ldrb r3, [r3] // r3 =

*

(argv[1]) ou r3 = argv[1][0]

sub r3, r3, #48 // r3 = argv[1][0] - ’0’

str r3, [fp, #-8] // armazena a na pilha

// int b = argv[2][0] - ’0’;

ldr r3, [fp, #-20] // r3 = argv (argv armazenado na pilha)

add r3, r3, #8 // r3 = argv + 2

ldr r3, [r3] // r3 =

*

(argv + 2) ou r3 = argv[2]

ldrb r3, [r3] // r3 =

*

(argv[2]) ou r3 = argv[2][0]

sub r3, r3, #48 // r3 = argv[2][0] - ’0’

str r3, [fp, #-12] // armazena b na pilha

// a + b

ldr r2, [fp, #-8] // r2 = a

ldr r3, [fp, #-12] // r3 = b

add r3, r2, r3 // r3 = a + b

// exit(a + b)

mov r0, r3 // primeiro argumento (a + b)

mov r7, #1 // SYS_exit (syscall code)

swi 0 // solicita tratamento da chamada de sistema pelo kernel

bl fbt_commit_transaction

O Código 3 mostra trechos do arquivo com a saı́da de debug (debug.txt) pro-
duzida pelo Fbt durante a execução dinâmica do programa.

O fragmento da saı́da de debug produzida pelo Fbt mostra a tradução de cada
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Código 2. Execução dinâmica do programa simples
$ ./prog 2 3
Starting BT
Stopping BT
$ echo $?
5
$ ./prog 8 7
Starting BT
Stopping BT
$ echo $?
15

Código 3. Saı́da de debug produzida pelo Fbt.
fbt_start_transaction(commit_function = 0x0000dcb8) {

translate_noexecute(*tld=0xb6f2e000, *orig_address=0x0000885c) {
fbt_ccache_find(*tld=0xb6f2e000, *orig_address=0x0000885c) {
}-> 0x00000000
tld->ts.transl_instr: 0xb5cd6000
fbt_ccache_add_entry(*tld=0xb6f2e000, *orig_address=0x0000885c,

*transl_address=0xb5cd6000) {}
fbt_disasm_instr(*ts=0xb6f2e458) { Disassembling 0xe51b3014 }
translating a ’ldr’
action_copy(*addr=0x0000885c, *transl_addr=0xb5cd6000) {}-> NEUTRAL
...
fbt_disasm_instr(*ts=0xb6f2e458) { Disassembling 0xef000000 }
translating a ’swi’
action_copy(*addr=0x000088a0, *transl_addr=0xb5cd6000) {
Encountered an interrupt - closing TU with some glue code

}-> CLOSE_GLUE

closing TU upon request, invoking translation function on 0
x000088a4

allocated trampolines: 0xb5ccf000, target: 0x000088a4, origin: 0
xb5cd6004

}-> 0xb5cd6000, next_tu=0x000088a4 (len: 0)
starting transaction at 0xb5cd6000 (orig. addr: 0x0000885c)

}

instrução até a SWI que quando encontrada pelo tradutor leva ao fechamento do
bloco de tradução (closing TU upon request, invoking translation
function on 0x000088a4). É após todo o processo de tradução do bloco
que o controle de execução é então passado para o código traduzido (starting
transaction at 0xb5cd6000 (orig. addr: 0x0000885c)). O
código original do programa encontra-se no endereço 0x0000885c enquanto o
código traduzido que é o código que de fato será executado encontra-se no endereço
0xb5cd6000.
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5. Conclusão
Para a realização desse trabalho foi necessário analisar soluções de tradução dinâmica e
as técnicas de implementação utilizadas. O principal alvo de análise foi o fastBT cujo
código foi adaptado para tornar possı́vel a implementação de um tradutor dinâmico para
a arquitetura ARM—o Fbt. O código do Fbt contém tabelas descrevendo as instruções de
32 bits da arquitetura ARMv6 e rotinas para a decodificação de instruções necessárias na
tradução. Para demonstrar o uso das tabelas de instruções implementamos um disassem-
bler que produz saı́da idêntica à saı́da de disassemblers usados em produção (objdump
-d) para a maioria das instruções. Embora o Fbt ainda não seja capaz de traduzir pro-
gramas completos, toda a infraestrutura do fastBT foi portada e funciona na arquitetura
ARM.

O código do Fbt é aberto e é disponibilizado em https://github.com/
philix/Fbt. Por ser um tradutor baseado em tabela que geralmente tem um desem-
penho melhor que tradutores baseados em interpretação intermediária, existem muitas
possibilidades de uso do Fbt. Sua implementação pode ser estendida no desenvolvimento
de diversas ferramentas que se beneficiam da tradução dinâmica de software como anali-
sadores de uso de memória, análise de programas em geral, implementação de ambientes
de execução seguros etc.
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Abstract. Association rules are specific techniques to find simultaneous occur-
rence of frequent items in a non-numeric database. Among the most widespread
techniques, Apriori algorithm stands out for being used for market basket
analysis as well as the prediction of scheduling policies on parallel architec-
tures. However, Apriori demands high computational cost. In this paper
we developed and evaluated a parallel version of the Apriori algorithm in
OpenMP exploring the computational power of multicore and manycore archi-
tectures. The experimental results show that the parallel Apriori achieves a
performance gain of up to 10x on a multicore also on a manycore.

Resumo. Regras de associação são técnicas específicas para encontrar ocor-
rências simultâneas de itens frequentes em uma base de dados não-numéricos.
Dentre as técnicas mais difundidas, o algoritmo Apriori se destaca por ser
utilizado tanto para a análise de cesta de compras como também para a pre-
dição de políticas de escalonamento em arquiteturas paralelas. Contudo, o
Apriori demanda alto custo computacional. Neste artigo é desenvolvida e
avaliada uma versão paralela do algoritmo Apriori em OpenMP que explora
o poder computacional das arquiteturas multicore e manycore. Os resultados
experimentais mostram que o Apriori paralelo alcança um ganho de desem-
penho de até 10x em uma arquitetura multicore e também em um manycore.

1. Introdução
O Apriori [Rao and Gupta 2012] é um algoritmo de regras de associação amplamente
utilizado para encontrar padrões frequentes em grandes bases de dados não numéricas.
Ele vem sendo utilizado em diversas áreas tais como bioinformática, diagnóstico médico,
análise de dados científicos e até em escalonamento de processos em máquinas paralelas
[Castro et al. 2014]. Esse algoritmo demanda alto desempenho computacional, devido ao
seu grande espaço de busca envolvendo a geração dos candidatos de conjuntos de itens
frequentes.

Com o advento de arquiteturas multicore e manycore [Borkar 2007,
Hill and Marty 2008], aplicações que executam sobre grandes quantidades de da-
dos, como o Apriori, devem ser implementadas por meio de ferramentas de
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programação paralela para alcançarem alto desempenho computacional. O OpenMP é
uma destas ferramentas que provê diretivas de compilação que auxiliam o compilador na
paralelização de um código sequencial [Klemm and Terboven 2013]. Além de simplificar
a programação paralela, o código OpenMP pode ser executado tanto em arquiteturas
multicore quanto em arquiteturas manycore como o Intel Xeon Phi.

O objetivo deste trabalho é a implementação paralela e avaliação de desempenho
do algoritmo Apriori para arquiteturas multicore e manycore. Os resultados experi-
mentais mostram que o Apriori paralelo alcança um ganho de desempenho de até 10x
em uma arquitetura multicore e uma manycore.

O restante deste trabalho está dividido em 5 seções, incluindo esta introdução.
A seção 2 apresenta o algoritmo Apriori Paralelo. A seção 3 apresenta a configura-
ção dos experimentos e os resultados experimentais. A seção 4 apresenta os trabalhos
relacionados e a seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Apriori Paralelo
Dada uma lista de conjunto de itens, o algoritmo Apriori identifica as regras de
associação entre estes itens baseado em suas frequências. Essas regras revelam os
subgrupos de itens que ocorrem juntos em um mesmo conjunto de itens frequentes
[Rao and Gupta 2012]. O algoritmo segue a regra: para todo conjunto de itens não vazio
seus subconjuntos de itens devem ser frequentes também. Essa regra permite que o al-
goritmo elimine todo conjunto de itens que não é composto por um subconjunto de itens
frequentes, reduzindo significativamente o espaço de busca.

Para cada regra de associação A ! B, onde A e B são subconjuntos dos itens
de um conjunto de itens frequentes, o algoritmo Apriori calcula a confiança (Conf),
apresentada na equação 1, sendo o suporte, o número mínimo de ocorrências de um sub-
conjunto de itens para que ele seja considerado frequente. Quanto maior o nível de con-
fiança, significa que: com a presença de um subconjunto de itens A em um conjunto de
itens frequentes, maior é a probabilidade do subconjunto de itens B também estar pre-
sente.

Conf(A,B) =

suporte(A ^B)

suporte(A)
(1)

Para a implementação paralela deste algoritmo, foi utilizado o padrão MapReduce,
que se comporta igualmente idependente da arquitetura utilizada. Desta forma o algoritmo
é dividido em 2 etapas, a etapa de mapeamento, que consiste basicamente em dividir o
trabalho entre um conjunto de tarefas independentes, e a etapa de redução, que é a junção
dos resultados das tarefas independentes.

O algoritmo 1 apresenta a versão paralela do algoritmo Apriori implementado.
Primeiramente, deve-se obter todos os subconjuntos de tamanho igual a 1 de todos os
elementos da sua base de dados (S). Então executa-se pela primeira vez a etapa de ma-
peamento do padrão, onde os elementos de S são divididos entre as threads utilizadas,
representado pelo comando parallel foreach, e cada uma contará a ocorrência destes ele-
mentos na base de dados. Com as frequências já descobertas, reagrupa-se os subgru-
pos de S, originalmente divididos entre as threads, fazendo-se assim a etapa de redução.
Dos elementos contidos em S remove-se aqueles com suporte inferior ao determinado
e calcula-se a confiança. Com os elementos de tamanho K já definidos, deve-se inserir
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A! B em R com Conf(A,B), formando assim as regras de associação que serão dadas
na saída do algoritmo. Por fim realiza-se mais uma fase de mapeamento, dividindo-se
novamente os elementos de S entre as threads, mas desta vez para descobrir os elementos
de tamanho k + 1, realiza-se então uma redução para reagrupar estes elementos em S.

Algorithm 1: Apriori Paralelo(I,M)

input : Dados de entrada I , suporte mínimo M
output: regras de associação R

begin
S  Conjunto de itens de tamanho K = 1 itens de I;
while S não é vazio do

parallel foreach ei 2 S
Contar a ocorrência de cada conjunto de itens ei 2 S;
Reagrupar os elementos de cada ei em S;

end

Remover o conjunto de itens Si com suporte(Si) < M ;
foreach Conjunto de itens Si 2 S do

Inserir A! B em R com Conf(A,B);
end
parallel foreach ei 2 S

Inserir as permutações de tamanho K + 1 itens nos conjuntos de
itens restantes ei 2 S;

end

end
end

Este processo é realizado até que não hajam mais itens de tamanho K +1 na base
de dados. Neste ponto são obtidos todos os elementos com frequência maiores que o
suporte determinado e suas associações. O Apriori foi implementado em C++, para
paralelizar foi utilizada a ferramenta OpenMP. Para coverter o algoritmo 1 para a im-
plementação em C++ foi necessário substituir as estruturas de repetição parallel foreach
pelas respectivas diretivas utilizadas no OpenMP.

3. Resultados Experimentais
Na implementação paralela foram realizados testes de escalabilidade, utilizando-se como
métricas o speedup da aplicação, eficiência, tempo de execução e a taxa de falta de cache
nas mémorias cache L2 e L3 da arquitetura multicore. Os testes foram realizados em
uma arquitetura composta de dois processadores multicore Intel Xeon E5-2620 2.1GHz,
com 6 núcleos cada um, cache L3 com 15 MB e memória principal de 64GB, e uma
arquitetura Intel Xeon Phi Coprocessor 7120A 1.238GHz, com 61 núcleos, cache L3 com
30.5 MB e memória principal de 16GB. As métricas de falta de cache foram obtidas
através da biblioteca PAPI [McCraw et al. 2014]. O particionamento do algoritmo foi
feito automaticamente pelo OpenMP.

Apesar da existência de repositórios com bases de dados para testar algoritmos
de Aprendizado de Máquina, como o UCI [Lichman 2013], a base de dados para teste
de desempenho do Apriori foi criada para a previsão de combinações de cartas de um
jogo digital de cartas chamado Hearthstone. A base é composta por 5 mil combinações de
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cartas, extraídas de logs do jogo. O algoritmo Apriori foi executado 5 vezes para cada
variação da quantidade de núcleos (1 até 12) na arquitetura multicore e 5 vezes, variando
a quantidade de núcleos (10 até 50), na arquitetura manycore. A média geométrica e o
desvio padrão foram calculados, garantindo-se um grau de confiança de 95%. A corretude
da implementação paralela foi verificada comparando-se a sua saída com a do software
WEKA [Hall et al. 2009]. O baseline utilizado para o cálculo do speedup nas duas arqui-
teturas foi a versão sequencial do Apriori executada na arquitetura multicore.

Figura 1. Speedup, tempo de execução e eficiência em multicore.

De acordo com a Figura 1, o resultado se mostrou linear em uma arquitetura many-
core, conforme vai se aumentando o número de núcleos de processamento, o speedup
também aumenta. É importante notar que o speedup máximo obtido foi de 10, usando
12 núcleos, se comparado com a implementação sequencial. O tempo de execução da
aplicação, conforme se aumenta o número de núcleos de processamento, como esperado,
vai decaindo de forma logarítmica decrescente. Também percebe-se que a aplicação atin-
giu 85% de eficiência utilizando-se os 12 núcleos (a eficiência é calculada, dividindo-se
o speedup pelo número de núcleos utilizados para se obter aquele speedup).

Figura 2. Taxa de falta de cache L2 e L3 variando-se a quantidade de threads.

A Figura 2 mostra as taxas de falta de cache em L2 e L3. Ressalta-se que a taxa de
falta de cache em L2 e L3 foi crescendo conforme aumenta-se o número de núcleos, isso
se deve por causa do aumento do número de threads, que causa um maior uso da cache
de cada processador, o que aumenta a probabilidade de ocorrer uma falta de cache.

Figura 3. Speedup, tempo de execução e eficiência por número de threads em
manycore.

A Figura 3 mostra os resultados na arquitetura manycore. A aplicação, neste am-
biente, também mostrou-se linear e escalável, porém menos eficiente, devido as carac-
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terísticas do manycore, que apresenta maior número de núcleos, mas com desempenho
inferior se comparados aos núcleos do multicore, levando a uma baixa eficiência.

Além disso, a capacidade de vetorização do manycore não foi totalmente explo-
rada, pois a implementação paralela do Apriori faz uso de estruturas de dados dinâmi-
cas padrão do C++ que não necessariamente alocam os dados alinhados com a memória
cache, impedindo a vetorização automática de partes específicas do código. Apesar disso,
a execução do Apriori paralelo na arquitetura manycore obteve speedup de até 10 tal
como a arquitetura multicore.

4. Trabalhos Relacionados
O Apriori é comumente implementado de forma paralela usando o padrão MapRe-
duce [Yang et al. 2010, Li et al. 2012, Singh et al. 2014, Dasgupta 2015], principalmente
para a plataforma Hadoop. Essas abordagens consistem basicamente de múltiplas itera-
ções MapReduce, onde na fase de mapeamento realiza-se a contagem da frequência dos
itens no conjunto de candidatos e na fase de redução realiza-se a agregação global das
frequências, mantendo-se apenas o conjunto dos itens considerados frequentes.

As principais abordagens utilizadas para paralelizar o algoritmo Apriori em
arquiteturas de memória compartilhada envolvem particionar a coleção dos candidatos
gerados entre os processadores, de maneira que a contagem da frequência dos candidatos
seja realizada em paralelo [Jin et al. 2005, Parthasarathy et al. 2001]. Nestes dois casos o
Apriori é implementado em clusters SMP.

Alguns trabalhos propõem uma implementação paralela para arquiteturas de me-
mória compartilhada de variações do algoritmo FP-Growth para mineração de padrões
frequentes [Zaiane et al. 2001, Chen et al. 2006]. A paralelização do FP-Growth possui
uma complexidade em gerenciar o acesso compartilhado à FP-Tree, uma solução geral-
mente adotada envolve gerar partições da FP-Tree que serão processadas em paralelo.

O Algoritmo DMTA (Distributed Miltithread Apriori), proposto
por [Bolina and Pereira 2013], é uma proposta de um novo método de balancea-
mento de carga do Apriori, baseado no DPA (Distributed Parallel Apriori). O DMTA
é implementado neste trabalho usando um sistema híbrido com OpenMP e MPI.

Este trabalho se difere de todos os outros citados anteriormente, por apresentar
uma implementação do algoritmo Apriori no padrão MapReduce utilizando OpenMP
avaliada em arquiteturas multicore e manycore.

5. Conclusões
Este trabalho apresentou uma implementação paralela do algoritmo de regras de associ-
ação Apriori em OpenMP. Os resultados mostraram que a aplicação é escalável tanto
em uma arquitetura manycore quanto em multicore.

Como trabalho futuro, podemos otimizar o Apriori Paralelo utilizando-se da
técnica de cache blocking para melhor exploração dos mecanismos automáticos de veto-
rização tanto da arquitetura multicore quanto do manycore. Pode-se testar o Apriori
em bases de dados maiores e implementar outros algoritmos de regras de associação de
forma paralela. Adaptar a aplicação para GPU e para ambientes distribuidos.

Referências
Bolina, A. C., P. D. A. E. A. A. A. and Pereira, M. R. (2013). Uma nova proposta de

paralelismo e balanceamento de carga para o algoritmo apriori. Revista de Sistemas de
Informação da FSMA, (11):33–41.

João de Rezende (PUC-MG), Rodrigo Caetano Rocha (UFMG) e Luís Fabrício Wanderley Góes (PUC-MG) 81

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



Borkar, S. (2007). Thousand core chips: a technology perspective. In Proceedings of the
44th annual Design Automation Conference, pages 746–749.

Castro, M., Góes, L. F. W., and Méhaut, J.-F. (2014). Adaptive thread mapping strategies
for transactional memory applications. Journal of Parallel and Distributed Computing,
74(9):2845–2859.

Chen, D., Lai, C., Hu, W., Chen, W., Zhang, Y., and Zheng, W. (2006). Tree partition
based parallel frequent pattern mining on shared memory systems. In Parallel and
Distributed Processing Symposium, 2006, pages 8–pp.

Dasgupta, S. (2015). Study of various parallel implementations of association rule mining
algorithm. American Journal Of Advanced Computing, 2(1):12—16.

Hall, M., Frank, E., Holmes, G., Pfahringer, B., Reutemann, P., and Witten, I. H. (2009).
The WEKA data mining software: an update. SIGKDD Explorations, 11(1):10–18.

Hill, M. D. and Marty, M. R. (2008). Amdahl’s law in the multicore era. Computer,
(7):33–38.

Jin, R., Yang, G., and Agrawal, G. (2005). Shared memory parallelization of data mining
algorithms: techniques, programming interface, and performance. Knowledge and
Data Engineering, IEEE Transactions on, 17(1):71–89.

Klemm, M. and Terboven, C. (2013). Full throttle: Openmp 4.0. The Parallel Universe,
16:6–16.

Li, N., Zeng, L., He, Q., and Shi, Z. (2012). Parallel implementation of apriori algorithm
based on mapreduce. In Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and
Parallel Distributed Computing (SNPD), 13th ACIS International Conference on, pa-
ges 236–241.

Lichman, M. (2013). UCI machine learning repository.

McCraw, H., Ralph, J., Danalis, A., and Dongarra, J. (2014). Power monitoring with papi
for extreme scale architectures and dataflow-based programming models. In Clus-
ter Computing (CLUSTER), 2014 IEEE International Conference on, pages 385–391.
IEEE.

Parthasarathy, S., Zaki, M. J., Ogihara, M., and Li, W. (2001). Parallel data mining for
association rules on shared-memory systems. Knowledge and Information Systems,
3(1):1–29.

Rao, S. and Gupta, P. (2012). Implementing improved algorithm over apriori data mining
association rule algorithm. proceeding of IJCST, ISSN, page 489–493.

Singh, S., Garg, R., and Mishra, P. K. (2014). Review of apriori based algorithms on ma-
preduce framework. In International Conference on Communication and Computing
(ICC), pages 593–604.

Yang, X. Y., Liu, Z., and Fu, Y. (2010). Mapreduce as a programming model for asso-
ciation rules algorithm on hadoop. In Information Sciences and Interaction Sciences
(ICIS), 3rd International Conference on, pages 99–102.

Zaiane, O., El-Hajj, M., and Lu, P. (2001). Fast parallel association rule mining without
candidacy generation. In Data Mining, Proceedings IEEE International Conference
on, pages 665–668.

82 Algoritmo de Regras de Associação Paralelo para Arquiteturas Multicore e Manycore

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



  

Análises de Sistemas Operacionais Linux usando Plataforma 
Embarcada 

Victor Gutemberg Santos Lima1, Wanderson Roger Azevedo Dias1, José Damião de Melo1         
Edward David Moreno2 

1Coordenadoria de Informática (COINF) – Instituto Federal de Sergipe (IFS) 
Itabaiana – SE – Brasil 

2Departamento de Computação (DComp) – Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
Aracaju – SE – Brasil 

{victorgutembergg, wradias, damiaomelo, edwdavid}@gmail.com 

Abstract. The Raspberry Pi (RPI) is a computing device running embedded operating 
systems. RPI platform is developed by the Raspberry Pi Foundation and was chosen to be 
used in this project because it is a low financial cost platform, meaning around US$ 35 
(circa July 2015). Thus, this article aims to present the results of executions that measured 
computing power (performance) of RPI platform through a comparative analysis of 
performance carried out with the use of benchmarks and performed in two different 
distributions of Linux operating systems (Raspbian and Pidora). The version of RPI 
platform used in this project was the B+ model. In experiments, it was found that the 
operating system distribution Raspbian showed better computational performance at RPI 
for the applications of benchmarks used in the project. 

Resumo. A Raspberry Pi (RPi) é um dispositivo computacional que executa sistemas 
operacionais embarcados. A plataforma RPi é desenvolvida pela Fundação Raspberry Pi e 
foi escolhida para ser usada nesse projeto por se tratar de uma plataforma de baixo custo 
financeiro, ou seja, em torno de US$ 35 (circa julho de 2015). Assim, este artigo tem como 
principal objetivo apresentar os resultados das execuções que mensuraram o poder 
computacional (performance) da plataforma RPi por meio de uma análise comparativa de 
desempenho realizada com o uso de benchmarks e executada em duas distribuições 
distintas de sistemas operacionais Linux (Raspbian e Pidora). A versão da plataforma RPi 
usada nesse projeto, foi o modelo B+. Nos experimentos, constatou-se que a distribuição 
do sistema operacional Raspbian apresentou melhor desempenho computacional na RPi 
para as aplicações dos benchmarks usadas no projeto. 

1. Introdução 
A Raspberry Pi (RPi) (ver Figura 1), atualmente é uma plataforma em ascensão no mercado mundial, 
conforme [Upton & Halfacree, 2013], deste modo, a plataforma já ultrapassou a impressionante 
quantidade de 5 milhões de unidades vendidas (circa fevereiro de 2015) no mundo inteiro, conforme 
[Agrela, 2015]. É possível ressaltar que de acordo com os seus idealizadores (Pete Lomas, Eben 
Upton e outros) a proposta inicial do projeto era produzir e comercializar apenas algumas centenas de 
placas da plataforma RPi para auxiliar estudantes de computação do Reino Unido que não possuíam 
condições financeiras o suficiente para adquirir um computador. No entanto, além do seu baixo custo, 
ou seja, ultimamente em torno de US$ 35 [FRpi, 2015], outras características que também se 
destacam nesta plataforma é o seu poder de processamento, podendo assim executar diversas 
aplicações que são destinadas especificamente para desktops, servidores e outras plataformas 
computacionais, além do seu reduzido consumo de energia elétrica. 
 Os vários modelos existentes da plataforma RPi, tem dimensões próximas a de um cartão de 
crédito (8,5 x 5,6 x 1,7 cm, sendo: comprimento, largura e altura respectivamente), segundo [Merces, 
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2013]. Entretanto, para o seu funcionamento é necessário o uso de um sistema operacional embarcado 
no qual é responsável por todo o gerenciamento da plataforma e de seus recursos, sendo o Linux, o 
sistema operacional adotado pelos criadores da Fundação Raspberry Pi para ser usado nas RPi. 

 
Figura 1. Raspberry Pi modelo B+ 

  Então, devido ao crescente uso e popularização dessa plataforma, surgiram diversas 
distribuições de SO's Linux (https://www.raspberrypi.org/downloads/) específicos para o 
gerenciamento da RPi. Também é importante destacar que em fevereiro de 2015 foi lançado o mais 
novo modelo da plataforma RPi, chamado de RaspberryPi 2B, pois, de acordo com especificações 
fornecidas pela Fundação Raspberry Pi é possível executar nesse novo modelo, uma versão específica 
do sistema operacional Microsoft Windows, denominada de Windows 10 IoT Core Insider Preview, 
lançado recentemente pela Microsoft para ser usado em dispositivos como Raspberry Pi, Arduino e o 
Minnow Board, conforme divulgações feitas pela própria Microsoft [Microsoft, 2015]. 
 A Fundação Raspberry Pi responsável pela criação da plataforma RPi, não visa lucros e por 
esse motivo vem mantendo uma política de preço igualitário quando lançado novos modelos da 
plataforma, mesmo sempre havendo melhorias de hardware nova plataforma. Mesmo assim, as vendas 
da RPi crescem cada vez mais em torno do mundo, ano após ano, conforme [FRpi, 2015], isso devido 
as suas características atraentes de custo/benefício, poder de processamento, aplicabilidade, facilidade 
de uso e popularização. Portanto, um dos principais objetivos dos criadores da RPi é incentivar a 
pesquisa, o aprendizado das linguagens de programação e principalmente a aproximação das pessoas 
sem poder aquisitivo com as tecnologias, em especial o computador. 
 Então, mediante ao que já foi mencionado anteriormente, ainda surge um questionamento que 
impulsiona na realização de uma investigação mais detalhada a respeito da plataforma RPi, sendo: 
será que realmente é possível obter desempenho computacional usando plataformas de Raspberry Pi? 
 Assim, sabe-se que no decorrer do tempo, a plataforma RPi desde sua criação e lançamento 
(29 de fevereiro de 2012) vem ganhando cada vez mais espaço no mundo computacional [Merces, 
2013]. Portanto, por esse e outros motivos, foi escolhida esta plataforma como objeto central de 
pesquisa neste artigo e seu foco será a realização de execuções usando benchmarks (GTKPerf e 
HardInfo) no qual é possível extrair informações que permitem realizar uma análise comparativa do 
desempenho computacional de diversos sistemas operacionais Linux executados na RPi. 
 O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma breve 
contextualização, afim, de ambientar o estudo corrente, nesta seção também é apresentado alguns 
trabalhos correlatos desenvolvidos recentemente e que usaram a RPi; A Seção 3 apresenta as 
execuções e análises de desempenho da RPi e a Seção 4 finaliza com as conclusões e ideias para 
trabalhos futuros. 

2. Contextualização 

2.1. Plataforma Raspberry Pi 
A Raspberry Pi é um microcomputador desenvolvido pela Fundação Raspberry Pi juntamente com 
pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Quando a RPi foi proposto e 
desenvolvido, um dos seus maiores objetivo era promover uma aproximação das crianças e dos jovens 
para as áreas de Ciência da Computação, Engenharia da Computação e outras, além de despertar a 
curiosidade e habilidades em programação [Richardson & Wallace, 2013]. 
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 Atualmente a plataforma RPi está disponível em quatro modelos, são eles: (i) A; (ii) B; (iii) 
B+ e (iv) 2B, sendo o último lançado em fevereiro de 2015, conforme [FRpi, 2015]. A diferença 
existente entre os modelos da RPi, está em sua capacidade computacional (quantidade de memória 
interna, quantidade de portas USB e Ethernet, tipos de processador single-core ou multi-core, 
velocidade de clock entre outras), ainda assim, todos os modelos são baseados em arquitetura SoC 
(System on Chip) de 32 bits. A Tabela 1 apresenta algumas características inerentes a esses modelos. 

Tabela 1. Conjunto de instruções hipotético 

Modelo Processador RAM Ethernet USB Alimentação Custo Lançamento 
        

A 700 MHz 256 MB Não 1 5V - 500mA US$ 25 2012 
B 700 MHz 512 MB Sim 2 5V - 1A US$ 35 2013 

B+ 700 MHz 512 MB Sim 4 5V - 2A US$ 35 2014 
2B* 900 MHz 1 GB Sim 4 5V - 2A US$ 35 2015 

 *quad-core 
 No entanto, especificando com mais detalhes a RPi modelo B+, sendo este o modelo usado 
nesse artigo, é possível destacar que a mesma é composto por: um processador de arquitetura ARM 
(Advanced Risc Machine) modelo ARM1176JZF-S (conjunto de instruções ARMv6) de 700 MHz 
produzido pela Broadcom BCM2835; uma unidade de processamento gráfico, ou seja, GPU 
(Graphics Processing Unit) modelo Video Core IV @ 250 MHz; memória RAM de 512 MBytes 
(compartilhada com a GPU); quatro portas USB 2.0; uma porta Ethernet 10/100; uma saída de vídeo 
HDMI (revisão 1.4); uma saída de áudio Jack de 3.5 mm (AV port); um slot para cartão de memória 
microSD; 40 pinos de I/O; conectores para câmera e display, conforme [Upton & Halfacree, 2013]. A 
Figura 2 mostra a disposição física dos componentes na placa principal da RPi modelo B+. 

 
Figura 2. Disposição físicas dos componentes na RPi modelo B+ 

2.2. Sistemas Operacionais para Raspberry Pi 
A Fundação Raspberry Pi oferece diversos tipos de sistemas operacionais (Ubuntu Mate, Snappy 
Ubuntu Core, RISC OS entre outros) que podem ser usados na RPi. Assim, nesta seção é apresentado 
de forma resumida os dois sistemas operacionais Linux, distribuições Raspbian e Pidora, que são os 
sistemas operacionais alvos centrais de análises neste artigo. 

x Raspbian: é uma derivação do sistema operacional Linux distribuição Debian, que foi 
projetado e compilado para a plataforma Raspberry Pi [FRPi, 2015]. O Raspbian oferece 
mais de 35.000 pacotes deb de software, que estão pré-compilados para serem facilmente 
instalados nesta distribuição de sistema operacional. O Raspbian também é otimizado para 
obter o desempenho máximo da RPi. Então, o Raspbian basicamente contém o ambiente de 
desktop LXDE, o gerenciador de janelas OpenBox, o navegador Midori, ferramentas para 
desenvolvimento de software e código fonte de exemplo de funções multimídia; 

x Pidora: é oriundo da distribuição Linux Fedora [FRPi, 2015]. O Pidora foi desenvolvido 
com o intuito de aproveitar ao máximo o hardware da RPi. Esse sistema operacional é 
compilado especificadamente para a RPi, o mesmo também visa manter as mesmas 
experiências de utilização do Fedora. Mas, ao invés de trazer o GNOME como ambiente 
gráfico, o Pidora trás como parte gráfica o XFCE que é um ambiente semelhante ao 
GNOME, mas que não exige tanto do hardware da plataforma, já que se trata de um 
ambiente mais simples e sem muitos recursos gráficos como efeitos e animações. 

Victor Gutemberg Santos Lima (IFS), Wanderson Roger Azevedo Dias (IFS), José Damião de Melo (IFS) e Edward
Moreno (UFS) 85

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



  

2.3. Trabalhos Correlatos 
A Raspberry Pi, é uma plataforma interessante para ser usada em diversos tipos de projetos 
computacionais, sendo que a mesma se destaca pelo seu baixo custo e seu significativo poder de 
processamento comparado ao seu tamanho. Assim, a RPi apresenta um desempenho considerável em 
diversas tarefas executadas, como por exemplo, na implantação de um servidor para monitoramento 
de redes IPv6 com Zabbix, conforme projeto desenvolvido por [Lemes, 2013]. 
 Em outro projeto foi usado a RPi juntamente com RFID (Radio Frequency Identification), 
onde o autor [Raulino, 2013] desenvolveu um sistema computacional que faz monitoramento 
constante de atividades para natação, a RPi foi responsável por calcular e disponibilizar a quantidade 
de voltas percorridas, o tempo e a velocidade na piscina para apenas um ou diversos nadadores ao 
mesmo tempo, gerando assim dados para análises do desempenho físico dos atletas. 
 Os autores [Braga et al, 2014], desenvolveram um projeto no qual foi executado em uma RPi 
modelo B, onde o objetivo principal do projeto foi fazer o planejamento de rotas alternativas usando o 
algoritmo Anytime em redes veiculares, assim foram mapeadas as cidades de Manaus-AM e Rio de 
Janeiro-RJ com as possíveis rotas alternativas encontradas. Devido a complexidade e a exigência de 
poder computacional requerido pelo algoritmo, os autores destacaram que a plataforma RPi satisfez 
todas as necessidades computacionais e se mostrou como sendo uma boa opção (devido ao seu 
custo/desempenho, versatilidade) para ser adota em um projeto mais amplo. 
 Um dos trabalhos que se assimila com o que está sendo apresentado neste artigo é intitulado 
de "Raspberry Pi model B 512MB Linux Test Suite Benchmarks" [Kennedy, 2013], onde o autor 
simulou e analisou, mediante ao uso de diversos benchmark, o desempenho de várias arquiteturas 
computacionais em relação a plataforma Raspberry Pi modelo B instalado o sistema operacional 
Linux distribuição Raspbian. O autor destacou que por meio das execuções realizadas foi possível 
verificar que o desempenho da CPU ARM1176JZF-S contida na RPi modelo B, se comportou de 
forma semelhante, para algumas tarefas, com o processador Intel Atom S1260. Portanto, o autor 
conclui que a RPi apesar de ser uma plataforma que não visa o alto desempenho, nas execuções 
comprovou que consegue alcançar desempenho semelhante a de outras plataformas que foram 
projetadas para este fim. Assim, este artigo diferencia-se do artigo apresentado por Kennedy (2013) 
no fato de que, o foco é analisar o desempenho computacional da plataforma Raspberry Pi modelo B+ 
executando benchmarks (GTKPerf e HardInfo) nos sistemas operacionais Linux (Raspbian e Pidora) e 
não de analisar diversas tipos de plataformas computacionais e benchmarks executando apenas na 
distribuição Linux Raspbian.   

3. Execuções e Análises de Desempenho 
Foram preparados dois cartões de memória microSD Ultra de 16GB classe 10 (idênticos), para 
instalação dos sistemas operacionais (Raspbian e Pidora) e dos benchmarks (GTKPerf e HardInfo) 
utilizados nas execuções. Para esta atividade foi utilizada a ferramenta SDFormatter na qual é 
responsável por formatar e preparar o cartão de memória que serve como o disco rígido da RPi. 
 Em seguida foram instalados os sistemas operacionais utilizando a ferramenta NOOBS como 
auxílio para esta etapa. A ferramenta NOOBS foi desenvolvida e é fornecida gratuitamente pela 
Fundação Raspberry Pi [FRPi, 2015], pois ela já possui de forma pré-instalada, algumas distribuições 
de sistemas operacionais e outras ferramentas utilizadas pela RPi. Prosseguindo, foram instalados e 
executados os benchmarks nos sistemas operacionais Raspbian e Pidora ambos na RPi modelo B+. 
Portanto, assim foi possível extrair resultados que possibilitaram a realização de uma análise 
comparativa e detalhada entre o desempenho computacional da plataforma Raspberry Pi modelo B+ 
executando aplicações de benchmarks entre distribuições diferentes do sistema operacional Linux. 
 Contudo, para a análise, foi levado em consideração os cenários de aplicações que envolvem: 
desenvolvimento gráfico (vídeo), análise de gerencia de memória, velocidade de escrita e leitura na 
memória, desempenho no gerenciamento de processos e atividades do dia a dia de um usuário comum 
como abertura rápida de janelas, cliques, criação textos e etc. Então, o foco deste artigo é de observar 
como a CPU da RPi modelo B+ se desempenha diante da execução de programas que efetuam os 
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respectivos testes de desempenho, estressando assim a CPU da RPi e obtendo dados do seu máximo 
desempenho, por meio dos testes executados com o auxílio dos benchmarks. 

3.1. Análises de Desempenho 
Analisando primeiramente o benchmark GTKPerf, conforme os resultados apresentados por meio dos 
gráficos, tem-se o tempo (em segundos) em que cada sistema operacional levou para finalizar cada um 
dos programas deste benchmark. Assim, foi possível efetuar um comparativo apresentando qual dos 
dois sistemas operacionais se destacou nas execuções realizadas na RPi. Conforme a Figura 3 é 
possível visualizar por meio das colunas na cor azul que o sistema operacional Raspbian gastou 
menos tempo de execução para finalizar aproximadamente 86% de todos os programas (12 programas 
do total de 14) deste benchmark. 
 

 
Figura 3. Tempo de execução do benchmark GTKPerf 

 Foi notório observar o quanto a distribuição Pidora se tornou lenta durante a execução desse 
processamento, impossibilitando assim a interação com outras aplicações, algo que já não foi tão 
sentido com o uso do sistema operacional Raspbian. Para as execuções do benchmark GTKPerf foi 
realizado 10 iterações de execuções, e depois calculada a média do tempo gasto nessas execuções. 
Também é importante destacar que a distribuição Raspbian, todas as dez execuções, se mantiveram 
com o tempo de execução praticamente constante, algo que já não ocorreu com a distribuição Pidora, 
tendo oscilações bem perceptíveis nos tempos de execuções em iterações diferentes, exemplos: o 
programa GtkComboBoxEntry o tempo de execução desse programa variou entre ≈18 a ≈32 segundos, 
já para o programa GtkDrawingArea - Circles essa variação foi de ≈40 até ≈61 segundos. 
 Já analisando o benchmark HardInfo, também tem-se o tempo (em segundos) no qual cada 
sistema operacional gastou para finalizar a execução de cada um dos programas pertencentes ao 
HardInfo. Semelhantemente ao benchmark GTKPerf, também foi realizado uma iteração de 10 (dez) 
execuções do HardInfo para assim obter uma média do tempo de execução. A Figura 4 apresenta a 
média dos tempos de execução dos benchmarks obtida pelas distribuições Raspbian e Pidora. É 
possível notar que a distribuição Raspbian consumiu menos tempo de execução quando comparado 
com a distribuição Pidora, exceto para os programas CPU CryptoMath e CPU Fibonacci. 
 Observando a Figura 4 é possível constatar que o tempo total de execução dos programas do 
benchmark HardInfo na distribuição Raspbian executam 25% mais rápido, quando comparado com a 
mesma execução na distribuição Pidora. 

4. Conclusões e Trabalhos Futuros 
Mediante as execuções realizadas com os benchmarks GTKPerf e HardInfo usando os sistemas 
operacionais Linux distribuição Raspbian e Pidora, ambos executados na mesma plataforma 
Raspberry Pi modelo B+, foi constatado e apresentado neste artigo que a distribuição do Linux 
Raspbian apresentou melhor desempenho computacional comparado com a distribuição Pidora. Sendo 
os ambientes gráficos (LXDE no Raspbian e XFCE no Pidora), um dos possíveis motivos para esta 
diferença de desempenho computacional na RPi, uma vez que o hardware utilizado nas execuções foi  
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Figura 4. Tempo de execução do benchmark HardInfo 

o mesmo para as duas distribuições de sistemas operacionais, além de outros motivos para tal fato. 
 Portanto, é possível destacar que a RPi modelo B+, conseguiu executar os benchmarks 
GTKPerf e HardInfo, sendo eles de desempenho gráfico e de cálculos científicos, respectivamente, 
sem apresentar travamento total da plataforma RPi e interrupção na execução da aplicação, embora o 
fato da distribuição Pidora gastar mais tempo para conclusão na execução dos benchmarks. Ainda é 
importante ressaltar que a RPi modelo B+ possui uma CPU de apenas 700 MHz e 512 MB de 
memória RAM, sendo esta uma configuração na maioria das vezes, inferior há dos smartphones e 
tablets encontrados no mercado atualmente. 
 Como ideias para trabalhos futuros sugere-se: (i) análises de desempenho incluindo outros 
sistemas operacionais, como: Windows 10 IoT, a distribuição do Linux Ubuntu, RISC OS e outros; 
(ii) análises de desempenho entre modelos diferentes da RPi; (iii) análises de desempenho utilizando 
outras suítes de benchmarks. 
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Abstract. Transactional Memories are an alternative to synchronization
methods based on locks. This paper presents an adaptation of the new ver-
sion of the benchmark Lee-TM implementing a routing algorithm for TinySTM,
a software transactional memory library . Results include a comparison with
the old version of the benchmark Lee-TM for the TinySTM. This new adaptation
is useful for the research of Transactional Memories, since the old adaptation
is not compatible with the lastest version of TinySTM. Our results show that the
adaptation presents a performance gain of up to 84% when compared to the old
version.

Resumo. Memórias Transacionais é uma alternativa aos métodos de
sincronizações baseados em locks. Este trabalho apresenta uma adaptação
da nova versão do benchmark de algoritmo de roteamento Lee-TM para a
TinySTM, uma biblioteca de memória transacional em software. Os resulta-
dos incluem uma comparação com a versão antiga do benchmark Lee-TM para
a TinySTM. Esta nova adaptação é útil para pesquisa de memórias transacio-
nais, visto que a adaptação anterior não era compatı́vel com as últimas versões
da TinySTM. Os resultados mostraram que a adaptação teve um ganho de de-
sempenho de até 84% em comparação com a versão antiga.

1. Introdução
A programação concorrente tem ganhado importância na computação devido à evolução
dos computadores com múltiplos processadores. Entretanto, existe o problema da
condição de corrida quando se compartilha a memória, consistindo em várias threads
ou processos acessando e manipulando os mesmos dados concorrentemente com leituras
e escritas. Sem sincronização, os resultados destes acessos podem variar de execução para
execução, não havendo portanto determinismo.

As Memórias Transacionais, ou Software Transactional Memories (STM)
[Herlihy et al. 1993], são alternativas à sincronização com locks e monitores. As
Memórias Transacionais são baseadas em um conceito similar às transações de banco
de dados. O programador declara os acessos às variáveis compartilhadas em transações e
o sistema de execução é responsável por garantir a exclusão mútua. Suas vantagens são,
entre outras, a facilidade de programação e a inexistência de deadlock.

⇤Bolsista de Iniciação Ciêntifica da FAPERGS
†Bolsista de Mestrado da FAPERGS
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O Lee-TM é um dos benchmarks mais utilizados na pesquisa de Memórias
Transacionais. Este é um benchmark baseado no algoritmo de roteamento Lee
[Ansari et al. 2008]. O algoritmo funciona da seguinte forma: são recebidos dois pontos
por vez como entrada e o algoritmo encontra um caminho entre estes pontos, esse cami-
nho não pode ser interceptado por um caminho já existente. O Lee-TM trata cada tentativa
de estabelecer um caminho como uma transação que pode ou não ser confirmada.

A TinySTM [Felber et al. 2008] é uma implementação de STM para as lingua-
gens C e C++. Seu algoritmo é baseado em outros algoritmos de STM como o
TL2 [Dice et al. 2006]. Ela é uma biblioteca utilizada para escrever aplicativos que usam
Memórias Transacionais para sincronização em substituição aos tradicionais locks.

Neste artigo será apresentado uma nova adaptação do benchmark Lee-TM para
a atual versão da biblioteca de STM TinySTM 2014. Isso, visto que a adaptação antiga
não é compatı́vel com as versões mais recentes da TinySTM. Também será feita uma
comparação com a adaptação antiga do benchmark Lee-TM para TinySTM versão de 2007,
afim de avaliar as mudanças feitas na TinySTM assim como as da nova adaptação.

O artigo é dividido da seguinte forma: A Seção 2 apresenta as Memórias Tran-
sacionais. A Seção 3 discute o ambiente de simulação e as ferramentas utilizadas no
trabalho. A Seção 4 apresentam as adaptações realizadas no benchmark para a realização
do trabalho. A Seção 5 apresenta a metodologia utilizada. A Seção 6 mostra os resultados
obtidos. Por fim, a Seção 7 apresenta as conclusões e discute os trabalhos futuros.

2. Memórias Transacionais (TM)
Memórias Transacionais são mecanismos de sincronização que possuem execuções
atômicas e isoladas de partes compartilhadas do código. As TMs são estudadas para
no futuro substituı́rem as sincronizações baseadas em locks. As TMs podem ser imple-
mentadas em softwares (STM), hardware (HTM) ou em uma versão hı́brida dos dois
[Teixeira et al. 2014]. Neste artigo, focou-se em STM.

Em uma programação utilizando Software Transactional Memory (STM) todo
acesso a memória compartilhada é feito dentro de uma transação executada atomicamente.
A programação com STM permite que o programador não se preocupe com as aquisições
e liberações de locks, delimitando apenas as seções criticas, o que facilita a programação.

Transação é uma sequência finita de escrita e leitura na memória executada por
uma thread [Herlihy et al. 1993], e deve satisfazer as propriedades de isolamento e ato-
micidade.

3. Ambiente de Simulação

3.1. Lee-TM

O Lee-TM é um benchmark caracterizado por workloads extensos e realis-
tas [Dragojević et al. 2009] baseado no algoritmo de roteamento Lee. O algoritmo fun-
ciona da seguinte forma: são recebidos dois pontos por vez como entrada e o algoritmo
encontra um caminho entre estes pontos, esse caminho não pode interceptar um cami-
nho já existente. Cada rota encontrada é vista pelo benchmark como uma transação. Ao
estabelecer um caminho entre dois pontos, o Lee-TM tentara confirmar esta transação.
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Esta transação pode gerar abort caso outro caminho confirme a transação primeiro, ou o
caminho seja interceptado por outro [Ansari et al. 2008].

Lee-TM teve sua atualização para a TinySTM até a versão de 2007 TinySTM 0.7.3,
sendo adaptada neste trabalho para TinySTM 1.0.5 versão de 2014. No decorrer do artigo
será utilizado a nomenclatura de New Lee-TM, para a adaptação do benchmark Lee-TM
junto a versão mais recente da biblioteca TinySTM, apresentada neste artigo, e Old Lee-
TM para a adaptação do benchmark Lee-TM junto a versão antiga da biblioteca TinySTM.

3.2. TinySTM

A TinySTM [Felber et al. 2008], é uma implementação de TMs para as lingua-
gens C e C++. Seu algoritmo é baseado em outros algoritmos de TM como o
TL2 [Dice et al. 2006]. Ela é uma biblioteca utilizada para escrever aplicativos que usam
TMs para sincronização como substituição aos tradicionais locks. Neste artigo foi utili-
zada a versão 0.7.3 e versão 1.0.5 da TinySTM.

4. Adaptações
Foram realizadas mudanças no benchmark New Lee-TM para executar na TinySTM versão
atual, assim como uma mudança na compilação da biblioteca TinySTM.

Estas mudanças no benchmark New Lee-TM foram realizadas nos arquivos lee.cc,
lee.h e lee main.cc. Sendo adicionados ao arquivo lee.h novas chamadas de funções da
TinySTM e removido o arquivo tm spec.h, isso para simplificar a complexidade do código.
Também foram feitas alterações nas chamadas das transações, de forma que se adaptassem
as modificações da TinySTM, e foram retiradas funções e variáveis desnecessárias, que
passaram a ser de controle da TinySTM.

Na TinySTM atual, foi realizada uma adaptação no tamanho do conjunto de
leitura e escrita no momento da compilação, onde foi alterado no arquivo makefile
o RW SET SIZE. Esta alteração deveu-se ao fato que nos experimentos mainboard e mem-
board o tamanho do conjunto de leituras e escritas de uma transação não era suficiente, o
que ocasionava aborts desnecessários.

5. Metodologia
Para este trabalho, foram realizadas adaptações no benchmark Lee-TM para a versão mais
recente da biblioteca de TM TinySTM. O trabalho tem como objetivo apresentar uma
nova adaptação do benchmark Lee-TM para biblioteca TinySTM, assim como comparar o
desempenho de tempo do New Lee-TM com o Old Lee-TM.

Para isto, foram realizadas trinta execuções para cada um dos cinco testes do ben-
chmark, em cenários de 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 threads. Os testes foram realizados em
uma máquina com processador Opteron com 4 nodos de 16 cores cada, somando-se um
total de 64 cores. Esta máquina possui 128 GB de memória principal, sendo 32 GB por
nó separado em blocos de 16 GB. Os tempos das execuções foram medidos pelo próprio
benchmark Lee-TM. No melhor caso a variação dos resultados de tempo definida pelo
desvio-padrão dividido pela média dos resultados dos experimentos foi de aproximada-
mente 0,1%, que ocorreu no teste sparselong com 16 threads Old Lee-TM, e no pior caso,
25%, que ocorreu no testboard com 4 threads Old Lee-TM.
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6. Resultados
Os resultados apresentaram valores diferentes de tempo para cada teste do benchmark.
Como podemos verificar na Figura 1, todos os testes com o New Lee-TM mostraram um
melhor desempenho em relação aos testes do Old Lee-TM.

1 2 4 8 16 32 64
0

100

200

300

400

68

62

56

47

41

39

48

405

365

338

305

263

238

225

Te
m

po
(s

)

mainboard new mainboard old

(a) mainboard

1 2 4 8 16 32 64
0

50

100

150

200

250

300

350

53

38

30

25

22

19

22

305

241

187

165

132

108

99

Te
m

po
(s

)

memboard new memboard old

(b) memboard

1 2 4 8 16 32 64
0

10

20

30

40

50

60

70

80

12 12 12 12 12 12 12

72

71 71 71 71

72 72

Te
m

po
(s

)

sparselong new sparselong old

(c) sparselong

1 2 4 8 16 32 64
0

2

4

6

8

10

12

14

2.5

1.3
0.8

0.4
0.2 0.2 0.2

12

6

3

1

0.8
0.4

0.3

Te
m

po
(s

)

sparseshort new sparseshort old

(d) sparseshort

1 2 4 8 16 32 64
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2.9
1.8

1

0.8
0.7 0.7 0.8

16

11

6

4 4

3 3

Te
m

po
(s

)

testboard new testboard old

(e) testboard

Figura 1. Tempo de execução (s) do New Lee-Tm e Old Lee-TM variando o número
de threads.

O New Lee-TM apresenta uma diminuição no tempo de execução em relação ao
Old Lee-TM, no melhor caso, ocorrido no teste memboard Figura 1b com 4 threads de
aproximadamente 84%, e em seu pior caso, ocorrido no teste sparseshort Figura 1d com
64 threads, de aproximadamente 12%, este pior caso pode ser explicado devido ao tempo
de execução ser muito baixo nas duas versões do benchmark.

O ganho de desempenho apresentado no New Lee-TM está relacionado à Thread
Local Storage (TLS) que está implementada nas versões mais recentes da TinySTM. A
TLS armazena informações de threads em variáveis locais, evitando a contenção das
variáveis globais [Sade et al. 2005], assim proporcionando um ganho de desempenho.

Outra vantagem é que, ao armazenar as informações em variáveis locais, tende-se
a melhorar os padrões de acesso às caches e o custo de acesso a estes dados se tornam
menores que o custo de acesso com sincronização das threads as variáveis globais. Desta
forma, a TLS contribui com um tempo médio menor de acesso à memória na TinySTM.

Outro motivo do ganho de desempenho foi a simplificação feita no código, onde
foi retirado funções e variáveis que não se faziam mais necessárias. Um exemplo é a
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contagem do número de aborts, que antes era feita dentro do código do Lee-TM que foi
descartada no New Lee-TM, visto que a própria TinySTM faz essa contagem.

Podemos notar um maior tempo de execução nos testes mainboard e memboard
para as duas versões do benchmark, isto ocorre devido ao maior número de dados na
entrada destes testes.

A Figura 2 apresenta o percentual do desvio padrão para as execuções em relação
ao valor médio. Pode-se notar alguns casos com percentual do desvio padrão alto,
como o teste testeboard que foram os mais elevados na maioria das threads executa-
das, tanto no Old Lee-TM como no New Lee-TM. Estes resultados são explicados devido
aos testes terem sido executados em uma máquina com arquitetura Nom-Uniform Me-
mory Acess (NUMA). Assim, o tempo de execução do benchmark sofre a influência do
escalonamento de memória.
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Figura 2. Porcentagem do Desvio Padrão para o New Lee-TM e Old Lee-TM.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi implementado uma adaptação do benchmark Lee-TM para a versão
mais recente da biblioteca de Memórias Transacionais TinySTM. Assim contribuindo com
uma versão mais atual do benchmarck Lee-TM. Também foi analisado o desempenho
comparando-o com a versão mais antiga do benchmark Lee-TM utilizando a biblioteca
TinySTM. Os resultados mostraram um ganho de desempenho de até 84% para a adaptação
feita. Este ganho de desempenho ocorreu devido as simplificações feitas no código e pelo
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uso da TLS na versão mais recente da TinySTM. O uso da TLS substitui o armazena-
mento das informações de cada thread, antes armazenado em uma variável global para as
variáveis locais em cada thread, assim reduzindo seu tempo de execução por não precisar
sincronizar o acesso a variável global.

Para trabalhos futuros, pretende-se fazer uma análise do número de aborts e de
outras caracterı́sticas do benchmark New Lee-TM comparando com o Old Lee-TM, para
avaliar o comportamento do Lee-TM utilizado junto com a TinySTM. Também será feita
uma comparação entre a adaptação implementada neste artigo com outras bibliotecas de
Memórias Transacionais.

O código-fonte desenvolvido neste trabalho está disponı́vel em:
http://lups.inf.ufpel.edu.br/˜pilla/new-lee-tm.tgz.
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Abstract. This work describes a floating point arithmetic unit (FPU). The
FPU is modeled in VHDL and synthesized for an FPGA development board.
The floating point numbers are represented according to the 32 bits floating
point IEEE-754 standard. The unit works as a peripheral that is acessed
through the processor’s data bus. The addition and multiplication operations
implement the algorithms described in [Patterson and Hennessy 2009] and
were split into pipeline stages to yield one operation result per clock cycle
since floating point operations are expensive.

Resumo. Este trabalho descreve uma Unidade de Ponto Flutuante (UPF)
modelada em VHDL e sintetizada para um módulo de desenvolvimento com
FPGA. A representação de números reais no processador é feita segundo
o padrão IEEE-754 de ponto flutuante de 32 bits. A unidade é acessada
como um periférico no barramento de dados do processador, e as operações
de soma e multiplicação estão implementadas de acordo com os algoritmos
descritos em [Patterson and Hennessy 2009] e divididas em estágios de pi-
peline para possibilitar a conclusão de uma operação a cada ciclo de relógio,
uma vez que operações de ponto flutuante são custosas.

1. Introdução
Em 2012, no Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, foi
iniciado o desenvolvimento do cMIPS [Hexsel and Carmo 2013], um processador ba-
seado no design clássico de cinco estágios do processador MIPS de 32 bits descrito
em [Patterson and Hennessy 2009]. O modelo do processador caracteriza-se como
uma ferramenta de ensino e pesquisa de arquitetura de computadores. As unida-
des básicas do processador de 5 estágios foram implementadas e sintetizadas para
um módulo de desenvolvimento com um FPGA Altera. O cMIPS implementa so-
mente instruções com números inteiros. Para um projeto que se propõe a compor
um computador completo, é imprescind́ıvel suportar operações com números reais e
é importante que a execução e a representação se adequem ao padrão utilizado na
indústria. Este artigo apresenta a implementação das operações de soma e multi-
plicação de ponto flutuante de 32 bits.

O artigo apresenta brevemente o padrão IEEE-754 de representação de ponto
flutuante de 32 bits. São descritos os algoritmos das operações de multiplicação e
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adição, nas Seções 3 e 4. A Seção 5 descreve a interface da unidade com a CPU.
Na Seção 6 é detalhada a implementação das operações com adaptações para o
cMIPS, em especial a divisão de estágios de pipeline. As Seções 7 e 8 descrevem os
procedimentos de testes e as considerações finais, respectivamente.

2. Representação de Ponto Flutuante
Representar números reais com um número limitado de bits é uma tarefa complexa.
É imposśıvel, por exemplo, representar d́ızimas periódicas, números irracionais, e
sempre haverá um limite de precisão pois apenas um subconjunto pequeno dos reais
pode ser representado por aproximações em 32 bits.

Na representação em ponto flutuante de 32 bits, um número é representado
por três campos:

1 bit 8 bits 23 bits
sinal expoente mantissa

O valor real do expoente é o valor decimal do vetor de 8 bits subtráıdo de um
deslocamento (bias) de 127, que permite que sejam representados valores negativos.
O número representado pode ser computado pela Equação 1.

(≠1)s ú (1 + m/223) ú 2exp≠127 (1)

Dois expoentes são reservados:
• “1111111”: para infinito positivo e negativo, e números não definidos (i.e.

Not a Number ou NaN)
• “00000000”: zero e números denormalizados.

O valor de um número denormalizado é menor que o menor número repre-
sentável e é computado pela Equação 2.

(≠1)s ú (0 + m/223) ú 2exp≠127 (2)

No caso do ponto flutuante de 32 bits, podem ser representados 127 ú 225

números normalizados e 224 números denormalizados. As minúcias da representação
podem ser encontradas em [Kannan 2009].

3. Multiplicação de Ponto Flutuante
A implementação da multiplicação em ponto flutuante é baseada no algoritmo des-
crito em [Patterson and Hennessy 2009].

A mantissa tem um bit impĺıcito, totalizando 24 bits, e seu valor depende do
expoente. Se o expoente for diferente de 00000000 o bit impĺıcito é 1, caso contrario
(denormalizado ou zero), é 0.
O algoritmo para a multiplicação consiste dos seguintes passos:

• verificar o tipo das entradas (NaN, Inf,0 e denormal) e acionar flags caso o
resultado seja um padrão (±Œ ú ±0 = NaN , ...);

• calcular o expoente parcial somando os expoentes e subtraindo o desloca-
mento do resultado;
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• calcular o sinal resultante com um ou-exclusivo entre os sinais;
• prever se a operação gera resultado denormalizado e calcular previamente

o deslocamento necessário - quando o expoente parcial for menor do que
EXPmin-1 (00000000), seu valor absoluto é o número de casas que o signifi-
cando do resultado final deve ser deslocado para a direita;

• multiplicar as mantissas dos operandos;
• arredondar e normalizar o resultado.

Caso haja underflow, que ocorre quando o resultado parcial fica entre o me-
nor número positivo ou o maior número negativo representável, o resultado final é
forçado para zero, e é representado por:

sinal expoente mantissa
? 00000000 0.00000000000000000000000

Sendo o sinal o resultante da operação que causou o underflow.
Caso haja overflow, que ocorre quando o resultado parcial fica entre o menor

número negativo ou o maior número positivo representável, o resultado é forçado a
infinito, positivo ou negativo, dependendo do sinal resultante, e é representado por:

sinal expoente mantissa
? 11111111 1.00000000000000000000000

Sendo o sinal o resultante da operação que causou o overflow.
NaN (Not a Number) ocorre quando algum operando é NaN ou se ocorre a

multiplicação de ±0 por ±Œ, e é representado por:
sinal expoente mantissa

0 11111111 1.00000000000000000000000
Casos especiais são tratados conforme o definido na Tabela 1.

Tabela 1. Casos Especiais da Multiplicação

A \ B NaN +Œ ≠Œ +0 ≠0 +Num ≠Num
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
+Œ NaN +Œ ≠Œ NaN NaN +Œ ≠Œ
≠Œ NaN ≠Œ +Œ NaN NaN ≠Œ +Œ
+0 NaN NaN NaN +0 ≠0 +0 ≠0
≠0 NaN NaN NaN ≠0 +0 ≠0 +0

+Num NaN +Œ ≠Œ +0 ≠0 +Num ou +Œ ≠Num ou ≠Œ
≠Num NaN +Œ +Œ ≠0 +0 ≠Num ou ≠Œ +Num ou +Œ

4. Adição
A adição em ponto flutuante é efetuada sobre dois operandos de 32 bits A e B, e é
baseada no algoritmo descrito em [Patterson and Hennessy 2009].

Na adição devem ser utilizados os valores dos significandos, que são obtidos
a partir das mantissas m

A

e m

B

com:

A = 1 + m

A

/223
, . . . B = 1 + m

B

/223
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exceto para números denormalizados, que não têm o “1” impĺıcito. O número de bits
do significando totaliza 24. A implementação exige um bit a mais para comportar
a representação negativa em complemento de 2 de todos os valores posśıveis do
significando.
O algoritmo da adição consiste em:

• deslocar os bits de um dos significandos para a direita de acordo com a
diferença entre os expoentes dos operandos, de modo a que ambos estejam
no mesmo grau, que é o grau do maior expoente;

• efetuar a soma dos significandos e normalizar o resultado, levando em con-
sideração a ocorrência de overflow e garantindo que o bit mais significativo
da mantissa do resultado seja 1, exceto quando o resultado for 0, ±Œ ou
potências de 2;

• corrigir o expoente do resultado de acordo com os deslocamentos realizados
na normalização.
Na descrição do algoritmo do padrão IEEE-754, os operandos são “reposi-

cionados” de modo que o A é sempre o de menor expoente. Isso resulta em que,
caso haja diferença de expoentes, serão sempre os bits do significando A os bits
deslocados para a direita.

Caso o sinal dos operandos seja diferente, é utilizado o complemento de dois
do significando de A, independentemente de qual dos operandos é negativo, uma vez
que o valor absoluto da diferença é sempre o mesmo. O sinal do resultado é o sinal
do operando de maior expoente.

Caso os expoentes sejam iguais, os sinais sejam diferentes e o significando
A seja maior do que o significando B, o resultado da adição dos significandos será
negativo. Assim, será tomado o complemento de 2 deste resultado, para garantir
que seja positivo e, neste caso, o sinal do resultado final deve ser o do operando A.

Os casos de underflow e overflow são processados como na multiplicação e
os demais casos especiais são tratados como definido na Tabela 2.

Tabela 2. Casos Especiais da Adição

A \ B NaN +Œ ≠Œ +0 ≠0 +Num ≠Num
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
+Œ NaN +Œ NaN +Œ +Œ +Œ +Œ
≠Œ NaN NaN ≠Œ ≠Œ ≠Œ ≠Œ ≠Œ
+0 NaN +Œ ≠Œ +0 +0 +Num ≠Num
≠0 NaN +Œ ≠Œ +0 ≠0 +Num ≠Num

+Num NaN +Œ ≠Œ +Num +Num +Num ou +Œ ±Num ou +0
≠Num NaN +Œ ≠Œ ≠Num ≠Num ±Num ou +0 ≠Num ou ≠Œ

5. Interface com o processador
As duas unidades, de soma e de multiplicação, são utilizadas pelo processador como
periféricos, sendo acessadas por meio de endereços de 32 bits a partir do endereço
base da unidade de ponto flutuante (UPF). A CPU realiza dois stores nos endereços
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dos operandos, os resultados são guardados em bu�ers de sáıda com quatro regis-
tradores de 32 bits e são enviados ao barramento mediante requisição da CPU –
um load no endereço do primeiro operando, como mostram os trechos de programa
abaixo.

Multiplication Addition

sw r1 , 0( UPF) sw r1 , 8( UPF)

sw r2 , 4( UPF) sw r2 , 12( UPF)

lw r3 , 0( UPF) lw r3 , 8( UPF)

O bu�er de sáıda é usado para aumentar a concorrência entre a UPF e o
processador. Cada registrador é acompanhado um bit de validade que indica se o
resultado já foi enviado à CPU e portanto está obsoleto. Os dois bits menos signifi-
cativos do endereço são utilizados para identificar uma instrução – eles acompanham
os operandos pelo pipeline, indicam em que posição do bu�er de sáıda de cada uni-
dade um resultado deve ser guardado e qual resultado deve ser retornado para uma
requisição da CPU. São usados estes dois bits para evitar acréscimo de bits de con-
trole no barramento, enquanto oferece alguma flexibilidade ao programador para
reordenar as requisições de resultados.

6. Pipelining
Com o relógio de 50 MHz do módulo de desenvolvimento seria imposśıvel executar
uma operação de ponto flutuante em um ciclo. As unidades de adição e de mul-
tiplicação foram portanto segmentadas em cinco estágios. Os estágios do circuito
somador são:

• no primeiro, é recebido o primeiro operando, pelo endereço base + 8;
• no segundo estágio, é recebido o segundo operando, pelo endereço base + 12.

É feita a subtração dos expoentes e a “inversão” dos operandos se necessário,
liga-se os bits de status para entrada denormal, verifica-se se os sinais são
diferentes e complementa-se o significando A se necessário;

• no terceiro, realiza-se a adição dos significandos, o complemento de 2 do
resultado se necessário, quaisquer deslocamentos de bits necessários à nor-
malização, e o arredondamento do resultado;

• no quarto estágio, realiza-se a adição de 1 ao resultado se o arredondamento
assim determinar, desloca-se o resultado desta adição para a direita caso haja
overflow, e corrige-se o expoente de acordo com os deslocamentos realizados;

• no quinto e último estágio, o resultado é guardado em um bu�er de sáıda a
esperar pela requisição da CPU.

Os estágios do multiplicador são:

• no primeiro, é recebido o primeiro operando, pelo endereço base;
• no segundo estágio, é recebido o segundo operando, pelo endereço base + 4. É

feito o cálculo do expoente parcial, são ativadas as flags de resultados triviais
(eg.: ±0 ◊ x = ±0, x œ R), liga-se os bits de status para entrada denor-
mal (usados no estágio seguinte), e é calculado o número de deslocamentos
necessários caso se verifique que resultado será denormal;
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• no terceiro, realiza a multiplicação das mantissas, utilizando um multiplica-
dor de inteiros combinacional, e utiliza os bits de status de entrada denormal
do segundo estágio para adicionar ou não o ‘1’ impĺıcito a mantissa;

• no quarto estágio são feitos o arredondamento e normalização da mantissa.
O arredondamento utilizado foi o “Simple Round to Nearest/up Algorithm”
[Santoro et al. 1989]. São então feitas verificações finais, tais como se o
número é pequeno demais para representar (nem como denormal, sendo un-
derflow ou zero), ou se o número é grande demais para representar;

• no quinto estágio, o resultado é guardado em um bu�er de sáıda a esperar
pela requisição da CPU.

7. Testes
Diversos casos de testes foram elaborados manualmente com base no fluxo de
execução dos algoritmos. Efetuamos pelo menos um teste de cada fluxo de execução
posśıvel, e cada componente das unidades comportou-se como esperado. Comple-
mentarmente, foi escrito um programa de testes que gera dois números em ponto
flutuante aleatórios e executa a multiplicação ou adição desses. As sáıdas foram
comparadas com a ferramenta dispońıvel em [Schmidt 2015], as mesmas entradas
foram inseridas na unidade de ponto flutuante, e os resultados foram comparados.
Desse modo temos alguma certeza da corretude dos resultados.

8. Considerações Finais
As unidades foram analisadas e simuladas com o compilador GHDL [Gingold 2012],
e os resultados dos testes foram satisfatórios. Como trabalhos futuros serão exe-
cutados testes da UPF em FPGA – independentes do processador – para adequar
a distribuição de componentes nos estágios dos pipelines ao peŕıodo de clock do
processador. Em seguida, a UPF será acoplada ao cMIPS e embarcada em FPGA
juntamente com os outros periféricos. Futuramente será adicionada a operação de
divisão à UPF.
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Abstract. This article presents an analysis of Zorro algorithm in VHDL, 
which is a slight encryption designed to microcontrollers. In the analysis we 
present the definitions and origins of the algorithm as well as its theory. We 
have implemented all operations in VHDL and we make simulations of this 
circuit using Quartus II software version 13.0. Finally, we compare our results 
related to Zorro and AES algorithm. 

Resumo. Este artigo apresenta uma análise do algoritmo Zorro em VHDL, 
sendo uma criptografia leve destinada a micro-controladores. Na análise é 
possível compreender as definições e origens do algoritmo assim como sua 
teoria para a implementação de suas operações em código VHDL para 
execução de uma simulação de seu circuito no programa Quartus II. 

1. Introdução 

Antes mesmo da introdução à era da informática, matemáticos por todo o mundo 
desenvolviam técnicas de criptografia para armazenar informações de modo que somente 
quem conhecesse os segredos para desvendá-las seria capaz de entender. A única 
preocupação, até então, seria o quão invisível estaria o segredo para resolver os enigmas 
algébricos. 

No mundo digital, entretanto, há outras preocupações que refletem no desempenho, 
agilidade e na segurança da criptografia. Matematicamente as possibilidades são infinitas, 
mas é impossível basear-se no infinito em um espaço limitado. Por essa razão e pela 
necessidade de aplicar a criptografia em dispositivos pequenos ou em máquinas de pouco 
processamento, foi-se planejada a criptografia leve [1][3]. 

Um algoritmo leve pode ser considerado ideal se atender às menores proporções 
possíveis:  

•  Em hardware: consumir o mínimo de energia, ser extremamente rápido, muito 
pequeno e seguro o suficiente para que mesmo adversários com acesso à caixa 
preta não possam descobrir os segredos para revelar o(s) enigma(s); 

•  Em software: consumir o mínimo de processamento e memória RAM, ter pouco 
tamanho de código e uma ótima consistência. 

Dentre muitas criptografias leves existentes ao redor do mundo, como AES, DES, 
PRINCE e outras, para este artigo foi selecionada a criptografia Zorro, pois além de seu 
nome lembrar um herói lendário (Zorro, O Justiceiro Mascarado), sua principal 
funcionalidade é a sua flexibilidade para criar alterações e expansões. Entretanto, 
inicialmente atenderemos ao seu tamanho de bloco padrão para que toda a análise seja 
baseada nos números padrões do código original e não em adaptações [3].  
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 Neste artigo apresentamos detalhes da implementação do algoritmo criptográfico 
leve, chamado de Zorro, e o comparamos com o tradicional algoritmo AES. O Zorro 
requer menos espaço e oferece segurança compatível com o AES uma vez que diminui 
as operações realizadas, mas faz mais ciclos de operações, o que torna de grande 
utilidade para aplicações embarcadas. 

2. Conceitos de Criptografia 
 
Antes da análise do algoritmo Zorro é necessário um aprofundamento sobre o que é e como é 
feita, teoricamente, uma criptografia ao nível de bits [1]. Previsivelmente, é necessário conhecer 
muitas operações aritméticas e lógicas para construir um código ideal. 

A operação XOR, também conhecida como eXclusive OR (ou exclusivo) é um operador 
binário que é verdadeiro se, e somente se, um dos dois bits é verdadeiro. Ele também é conhecido 
como "inversor programável": um operando decide o que acontece com o outro. Isso fica 
evidente quando se observa a tabela da verdade entre dois operandos e o resultado. 

Logo é possível perceber que, se A for uma variável e B o controlador, para inverter o valor de 
A basta tornar B igual a 1 e para manter o valor original, B=0. 

Na matemática e em artigos de criptografia esta operação é simbolizada com o símbolo da 
soma (+) circulado: . Porém, adotaremos a simbologia do "Bitwise XOR" (que não será citado 
neste artigo por não existir em VHDL) utilizada na linguagem de programação Python que é o 
acento circunflexo (^). 

Para demonstrar a aplicabilidade da operação XOR na criptografia, denominaremos o dado a 
criptografar de P (do inglês, Plaintext), a chave secreta de K (Key) e o dado de saída de C 
(Ciphertext), onde o acesso aos dados pode ser feitas como um vetor comum:  dado = vetori 

Logo, se cada índice dos vetores representar um bit, apenas com o XOR é possível apropriar-
se da saída. Com esta operação é possível criar o esquema de criptografia chamado de One-Time 
Pad, que é bastante simples porém só é seguro se sua chave for utilizada uma única vez. Obtendo 
apenas um texto cifrado (Ciphertext) é impossível descobrir qual é a chave da criptografia, 
porém, ao obter vários C's é possível encontrar seus padrões.  

Se um invasor resgata somente o texto cifrado a única informação real que ele pode obter é o 
tamanho da mensagem. Ainda assim, é impossível resgatar seu conteúdo sem a chave pois a 
mesma é necessária para a decodificação. 

Entretanto, na prática, o One-Time Pad é utilizado incorretamente no mercado, criando, por 
exemplo, um canal para transferir a chave entre o remetente e o destinatário, logo é exposto ao 
invasor tanto o texto cifrado quanto o código para resolver a charada. Se for do conhecimento do 
invasor, saberá que basta aplicar o XOR e a mensagem será decodificada. 

Outra má prática existente é a reutilização de sua chave em mais de uma mensagem. Com 
apenas dois textos cifrados de uma mesma chave é possível chegar a uma variável X = P1 XOR 
P2 (onde P1 é o primeiro texto e P2 o segundo, já decodificados). Obviamente apenas com isso o 
invasor não conhecerá as mensagens, mas precisará somente desfazer o XOR para resolver o 
enigma sem conhecer a chave. 

Uma alternativa para a codificação dessas mensagens é tratá-las em pacotes ou blocos, onde é 
possível embaralhá-los como um cubo mágico, utilizando codificadores de blocos. 

 
Cifradores de blocos: Um cifrador de bloco é um algoritmo que nos permite criptografar blocos 
de tamanho fixo. Isso dá a possibilidade de criar uma função Enc que converte blocos de P (e não 
inteiramente P) em blocos de C com uma chave secreta K [2]. 

C = Enc(K, P)   and P = Denc(K, P) 

Cada bloco representa uma sequência de bytes onde tanto os blocos de C quanto os blocos de 
P possuem tamanhos iguais: essa propriedade é chamada de "tamanho de bloco" (block_size). 
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Havendo mais de uma, todas as chaves possíveis são armazenadas na propriedade chamada 
"keyspace" (ver Figura 1). Uma vez que os blocos de P são convertidos em C, é necessário uma 
outra função que decodifique C para resgatar P utilizando o mesmo keyspace. 

 

                                                       

                                                   Figura 1 – Cifragem  (Enc) e decifragem (Denc). 

Codificadores de blocos são um exemplo do esquema de criptografia de chaves simétricas 
(Symmetric-key Encryption, também conhecido como esquema de criptografia de chave secreta 
ou Secret-key Encryption), significando que a mesma chave secreta utilizada no processo de 
codificação é necessária para o processo de decodificação. 

Um cifrador de bloco processa permutações de chaves, isto é, ele permuta todos os blocos 
possíveis em novos e cada chave do keyspace determina exatamente quais serão permutados. 

Cada bloco é mapeado a um dígito hexadecimal baseado no tamanho do bloco que, neste caso, 
será de 4 bits (24 = 16 dígitos hexadecimais).  

Ao selecionar uma chave secreta, o cifrador de blocos irá utilizá-la para determinar qual a 
criptografia de um determinado bloco, podendo gerar ciclos combinatórios e até mesmo colisões. 
Os ciclos representam o percurso gerado pelo cifrador onde em determinados pontos um bloco 
permutado volta ao início da permutação (ex: 1-->2-->5-->8-->1). Já a colisão acontece quando 
um bloco permutado resulta nele mesmo (ex: A-->A) e não é considerado um erro por trabalhar 
com permutações aleatórias. 

A direção da seta, para nós, implica na função utilizada. Por exemplo, "-->" é a direção de 
codificação, isto é, a função Enc(). Já "<--" seria a decodificação, Denc(). E de acordo com os 
exemplos anteriores, com um ciclo de codificação (1-->2-->5-->8-->1, onde 1 vira 2 e assim por 
diante) é possível visualizar um ciclo de decodificação (1<--8<--5<--2<--1, onde 1 vira 8 e assim 
por diante). Já nas colisões, tanto a codificação quanto a decodificação resultam no mesmo bloco 
permutado (A-->A <=> A<--A). 

A única forma de aplicar a decodificação é conhecendo as chaves das permutações na ordem 
correta. Este é apenas um exemplo de um cifrador de blocos ideal cujo tamanho de bloco é de 4 
bits, representando apenas 16 possibilidades. Sua aplicação na realidade vai muito além, como 
um 128 bits (2128 possibilidades). Para reconhecer o grau de segurança desse tamanho de bloco 
basta lembrar que a matemática prova que existem N! (N fatorial) permutações possíveis para 
um grupo de N elementos, ou seja, 2128! possibilidades. O número a fatorar já é grande (39 
dígitos), então o resultado será ainda maior. Todavia, os tamanhos de blocos comuns variam de 
128 bits a 256 bits.  

 
3. Algoritmo Cifrador AES 

 
O cifrador mais utilizado no mundo atual é o Advanced Encryption Standard (AES), 

selecionado como padrão em um concurso público especializado seguido de um convite aberto à 
apresentação de propostas. O concurso envolveu várias rodadas, onde todos os competidores 
estavam presentes e sujeitos a uma extensa criptoanálise para serem votados. O AES foi bem 
recebido entre os criptógrafos. Concursos semelhantes são vistos, geralmente, como a melhor 
maneira para estabelecer padrões. 
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Antes de ser nomeado com Advanced Encryption Standard, este cifrador chamava-se 
Rijndael. O algoritmo definiu a família de cifradores de blocos, com tamanhos de blocos e/ou 
chaves sendo qualquer variação de 32 bits entre 128 e 256 bits. Quando o algoritmo se tornou 
AES pelo processo de padronização da FIPS (Federal Information Processing Standards) seus 
parâmetros foram restringidos a um tamanho de bloco de 128 bits e tamanhos de chaves de 128, 
192 e 256 bits.  

Não há nenhum ataque prático conhecido contra o AES. Embora existem vários 
desenvolvimentos sobre isso ao longo dos últimos anos os ataques mais eficazes envolvem 
ataques às chaves relacionadas (adivinhadas) e a maioria delas foram feitas para versões 
reduzidas. Neste cifrador, há novas operações a se aplicar em todos os blocos. São elas: 
SubBytes, ShiftRows, MixColumns e AddRoundKey [3]. A razão para que suas variações de 
tamanho respeitem a extensão de 32 bits é devido ao S-Box (Substitution Box, onde ocorrem as 
substituições numa matriz de 8 x 8 bits = 32 bits).  
SubBytes: Esta operação funciona tomando o inverso multiplicativo de Galois Field e aplicando 
transformações onde não existe nenhuma colisão, isto é, x jamais poderá se transformar em x. 
Isto faz com que o cifrador resista a mais ataques do que os cifradores padrões anteriores (como 
o DES).  

 
ShiftRows: Após aplicar o SubBytes em 16 bytes do bloco, o AES aplica rotações de graus 
progressivos em cada linha de um bloco de 4 x 4 bits (ver Tabela 1). 
 
MixColumns: Este processo multiplica cada coluna por um polinomial fixo (ver Tabela 2). 
 

Tabela 1 - Exemplo visual do ShiftRows 

Grau 0 1 2 3  0 1 2 3 
0 00 01 02 03  00 01 02 03 
1 10 11 12 13 = 13 10 11 12 
2 20 21 22 23  22 23 20 21 
3 30 31 32 33  31 32 33 30 

 
Tabela 2 - Exemplo visual do MixColumns 

Grau 0 1 2 3  0 1 2 3 
0 00 01 a02 03 *P 00 01 b02 03 
1 10 11 a12 13 = 13 10 b11 12 
2 20 21 a22 23  22 23 b20 21 
3 30 31 a32 33  31 32 b33 30 

 
AddRoundKeys: simplesmente aumenta os bytes da chave da rodada (round key), buscando 
uma outra chave no keyspace para a próxima ser aplicada nas codificações da  rodada seguinte. 
Estas operações formam uma segurança bastante eficiente. 

 
4. Algoritmo Cifrador Zorro 
 
Este é uma versão modificada do cifrador AES projetado para ser aplicado em 
microcontroladores, sendo fácil de se mascarar, como o Zorro, o herói mascarado - por isso o 
nome e também o motivo de escolha do algoritmo. 

Para ser executado em microcontroladores, o cifrador não pode nem ter muito tamanho, nem 
consumir muita energia, por isso espera-se que o tempo de processamento seja grande. Para sanar 
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isso a equipe do projeto reduziu tanto o número de chamadas ao S-Box, isto é, o número de 
substituições e do bloco do S-Box diminuíram [4]. 

Para compensar, o número de rodadas entre as operações é aumentada de 11 para 24. 
Algumas ideias também foram inspiradas no cifrador de blocos LED: o keyspace não é variado 
em cada rodada interna das funções e sim somado a uma constante antes da primeira e entre cada 
rodada. Sua execução é dividida em etapas de 4 rodadas onde uma chave é adicionada apenas ao 
final de cada etapa. Esta é a operação AddKey e consiste em um simples XOR com uma chave 
mestra. Até o momento nenhuma reivindicação foi feita sobre ataques. 

 As operações desse cifrador são: SB (a variação previamente explicada de SubBytes), AC 
(uma adição constante ao round key), ShiftRows e MixColumns, sendo as duas últimas sem 
alterações, isto é, perfeitamente iguais às originais do cifrador AES. 

Muito pensamento foi colocado no projeto da S-box: mantendo boas propriedades 
criptográficas e minimizando o número de multiplicações necessárias para calculá-lo. Ele baseia-
se num pequeno cifrador Feistel de 4 rodadas com camada de mistura em que a função Feistel é a 
monomial x3 em Galois Field (24) [3]. O tamanho dos blocos e da chave é de 128 bits.  

5. Simulações 
 
Para apresentar o resultado da implementação da criptografia Zorro (ver Apêndice B) foi 

necessário compilar também o algoritmo AES (ver Apêndice A) o qual a equipe propôs ser 
ligeiramente melhor. E de acordo com os resultados, de fato, o algoritmo Zorro consegue ser 
menor, mais rápido e igualmente seguro. Logo no resumo de fluxo oferecido pela Ferramenta 
Quartus, já é possível notar uma diferença drástica: enquanto no AES foram simulados 2984 
elementos lógicos em uso (ver Figura 2), no Zorro foi necessário somente 227 (ver Figura 3). 

 

     
           Figura 2 - Flow Summary do AES                                       Figura 3 - Flow Summary do Zorro 

Após o resultado anterior, é de se esperar que o RTL do Zorro (ver Apêndice C) seja muito menor ao 
comparar ao do AES (ver Apêndice D). Isso significa que, sendo mais compacto, o Zorro possui menos 
atrasos de um elemento lógico ao outro. Tendo poucos elementos lógicos significa que quaisquer ciclos 
também encerram mais rápido do que os ciclos do AES. 

Em relação ao número de clocks necessários para cumprir sua função - desconsiderando os atrasos 
dos pinos - o algoritmo AES vence custando somente 13 clocks para entregar o resultado final, enquanto 
o algoritmo Zorro requer 26. Isto acontece pelo fato da máquina de estado do AES contar com apenas 13 
estados, enquanto a máquina de estado do Zorro conta com 25. 

Ainda assim, os resultados do algoritmo demonstram uma maior rigidez na criptografia Zorro. 
Observe as figuras 4 e 5 seguidas das legendas dos números nelas inscritos. Nessas figuras, aparecem os 
passos numerados, conforme as seguintes legendas: 1- Dados de entrada; 2- clock de subida com sinal 
"encrypt" em "1",  inicializando os cifradores; 3- estado de inicialização de sinais internos 
 (data_reg_out recebe plaintext); 4- rodadas; 5- resultado final e 6- ação do reset. 
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Figura 4 - Formas de Onda (funcional) do algoritmo AES. 

 
Figura 5 - Formas de Onda (funcional) do algoritmo Zorro 

6. Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo a análise do algoritmo criptográfico Zorro, um 
cifrador de blocos baseado no cifrador AES e desenvolvido para microcontroladores. O 
circuito do cifrador original foi amplamente reduzido e sua maneira de executar foi 
minimizada sem perda de propriedades de segurança. Logo, o conceito de Criptografia 
Leve foi muito bem aplicado, pois o algoritmo diminuiu, seu custo de energia caiu e não 
perdeu qualidade de segurança. Também foi observado que apesar de ser um projeto 
pequeno seu poder de criptografia pode ser facilmente manipulado através das máscaras 
e adaptado para outros projetos maiores, onde com um pouco mais de poder de 
processamento pode resultar em uma segurança ainda mais rígida. 
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Abstract. This paper introduces the implementation of the extension of the
quantum simulator entitled qExVHDL, using VHDL as well as the libraries ne-
eded for its consolidation. In this research the following libraries were deve-
loped: floating point library, using IEEE regulation, complex numbers library,
matrix operators library and a library with quantum gates.

Resumo. Este artigo introduz a implementação da extensão do simulador
quântico qExVHDL, utilizando VHDL bem como as bibliotecas necessárias à
sua consolidação. Neste trabalho foram desenvolvidas: uma biblioteca de ponto
flutuante utilizando as normas da IEEE, uma biblioteca de números complexos,
uma biblioteca de operações com matrizes e portas quânticas.

1. Introdução
Este trabalho estende as atividades do Projeto qExVHDL [Monteiro et al. 2009], o qual
considera o uso da linguagem VHDL (VHSIC - Very High Speed Integrated Circuit
Hardware Description Language) [Pedroni 2004] para simulação de algoritmos quânticos
(AQs) e correspondente prototipação em FPGA (Field-Programmable Gate Array), ob-
jetivando uma descrição dos circuitos quânticos (CQs) a partir dos padrões estabelecidos
para os circuitos clássicos (CCs).

A simulação via hardware de AQs é uma área de grande interesse para a
computação quântica possibilitando análise das propriedades como paralelismo quântico,
emaranhamento e superposição de estados. Consolida-se como uma metodologia ampla-
mente usada para o desenvolvimento e depuração de CQs, mas que utiliza massivamente
operações de ponto flutuante. Nesta etapa do Projeto qExVHDL, não se aplicam as ro-
tinas em [Bishop 2007] para manipulação de ponto flutuante, e se propõe a simulação
de CQs através do desenvolvimento de um biblioteca em VHDL sintetizável, incluindo
as operações necessárias para o cálculo e simulação de dados clássicos e quânticos, pre-
servando o padrão IEEE. O objetivo da biblioteca é permitir a sı́ntese dos métodos em
FPGAs.

O artigo está organizado como segue. Na Seção 2, o modelo de CQs é brevemente
descrito; segue-se a Seçao 3, com os principais conceitos das linguagens HDLs e ênfase
em VHDL para modelagem de algoritmos quânticos. Os resultados parciais, incluindo
a implementação dos métodos aplicados, estão descritos na Seção 4 e alguns trabalhos
relacionados são discutidos na Seção 5. Por fim, tem-se as conclusões na Seção 6.

⇤Bolsista MCTI/CNPQ/Universal 14/2014
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2. Modelos Quânticos
O modelo de CQs constitui-se numa linguagem universal para descrição de computadores
quânticos em aplicações práticas para análise dos atuais algoritmos quânticos. Conside-
rando a notação de Dirac [Nielsen and Chuang 2000] do q-bit de coeficientes comple-
xos c0 e c1, | i = c0|0i + c1|1i, seguem-se as convenções usadas nos computadores
clássicos (CCs):

(i) entrada, indicada um registrador de múltipos q-bits (geralmente clássicos: |0i ou |1i);
(ii) linhas horizontais, representando a evolução temporal (da esquerda para a direita) do fluxo de

dados (q-bits) entre duas portas lógicas;
(iii) linhas verticais, mostrando a atuação sı́ncrona em dois ou mais q-bits;
(iv) controle, representado por um cı́rculo no q-bit controle;
(v) portas lógicas, indicadas por caixas com uma letra de identificação;
(vi) medida de um q-bit, geralmente ocorrendo na saı́da do circuito e alterando o estado do q-bit,

o qual retorna 0 e 1 com uma distribuição de probabilidade associada;
(vii) estados 'i como transformações em instantes de tempo (ti).

Se um bit de informação pode armazenar um dos dois valores 0 ou 1, um
registrador clássico de n bits pode armazenar um conjunto de n elementos por vez
({0, 1, ..., n�1}). No computador quântico, um q-bit de informação além de poder arma-
zenar 0 ou 1 também pode armazenar ambos 0 e 1, em superposição. Por conseqüência,
um registrador quântico de n q-bits pode armazenar 2n bits, simultaneamente, caracteri-
zando o paralelismo quântico.

A evolução dos CQs é modelada por transformações quânticas (TQs) sobre
possı́veis estados modelados por registradores quânticos, referidos com operadores
unitários (dispositivos que executam uma operação unitária fixada, sobre q-bits se-
lecionados, em perı́odo determinado no tempo). CQs são definidos considerando-
se apenas conjuntos finitos de portas quânticas elementares (portas quânticas de
um q-bit), neste caso, denominados conjuntos de transformações quânticas univer-
sais [Nielsen and Chuang 2000]. Além destas, CCs podem conter outras operações como,
por exemplo, operações de medida (neste caso, interpretadas por projeções do vetor cor-
respondente ao q-bit sobre um par de subespaços ortogonais) e operações de controle.

A TQ elementar Hadamard (H) quando aplicada no estado clássico |0i, gera a
superposição |�i = H|0i = 1p

2
(|0i+ |1i), cuja expressão matricial é dada por

| iH|0i = 1p
2

"
1 1
1 �1

# "
1
0

#

= 1p
2

"
1
1

#

,

A representação de portas lógicas quânticas atuando sobre n q-bits envolve matri-
zes de dimensão 2

n ⇥ 2

n obtido pelo produto tensor. Assim, a aplicação simultânea de
uma porta H⌦2 sobre o q-bit |�i ⌦ | i é indicada por H⌦2

(|�i ⌦ | i) = H|�i ⌦H| i.
Além destas operações, tem-se classe de portas lógicas que atuam sobre dois ou

mais q-bits sem serem fatoradas como produtos tensoriais. Casos particulares, de TQs
atuantes em dois q-bits são as portas controladas e os swaps [Nielsen and Chuang 2000].
CNOT, como também é chamado o não-controlado, recebe um q-bit de controle e um q-
bit alvo: se o q-bit de controle receber |1i, o estado do q-bit alvo é trocado, senão o q-bit
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alvo permanece inalterado. Genericamente, se U é um operador unitário de um q-bit, uma
operação U-controlada é uma operação a dois q-bits, sendo um q-bit de controle e o outro
o q-bit alvo recebendo a ação do operador U .

3. Modelagem de Circuitos Quânticos Utilizando VHDL
A técnica em PLDs (Programmable Logic Devices) provê uma metodologia para projeto e
descrição de circuitos digitais em HDL baseada na estrutura e no comportamento de seus
componentes, manipulando equações booleanas, tabelas-verdade e operações complexas
de maneira direta. Considerando esta técnica de projeto, as etapas de desenvolvimento
do projeto qExVHDL estão resumidas na Figura 1. Primeiro o circuito é descrito grafica-
mente e, a partir da descrição, um circuito é definido em VHDL. A ferramenta de sı́ntese
processa este VHDL, o qual é então simulado para verificar sua consistência. Finalmente,
o circuito validado é enviado ao FPGA e os resultados podem então ser obtidos.

Figura 1. Modelagem de CQ em VHDL.

Pela geração do código VHDL e aplicação de FPGAs, tem-se uma opção para
obter um incremento na velocidade e no número de q-bits quando da simulação quântica,
fornecendo uma alternativa de análise e desenvolvimento de algoritmos quânticos. Para
geração do código VHDL [Altera 2007, Pedroni 2004], utilizou-se a ferramenta Quartus
II, desenvolvida pela empresa Altera [Altera 2007], permitindo que sejam projetados e si-
mulados em um FPGA (EP4CGX150DF31C7N) capaz de validar o código desenvolvido
para simulação dos circuitos estudados.

A extensão da linguagem VHDL para aplicação na descrição do comportamento
e a estrutura de CQs inclui também o desenvolvimento de bibliotecas de portas quânticas
em VHDL. A modelagem contempla a construção, métodos, dados e componentes. Como
estas necessidades não são supridas pelas ferramentas utilizadas, foi necessária a criação
de uma série de bibliotecas. Parte destas é apresentada na Seção 4. A correção do circuito
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pode ser verificada ou por simulação via software ou por simulação em FPGA. A mode-
lagem de circuitos quânticos é descrita em VHDL e então sintetizada em hardware como
processo de validação. Aplicam-se tecnologias clássicas na construção de componentes
fundamentais dos CQs e nas regas que governam as computações quânticas.

4. Resultados
Na implementação das bibliotecas criadas neste trabalho, utilizou-se a ferramenta Quar-
tus II desenvolvida pela empresa Altera [1]. A partir da descrição de circuitos em
VHDL, pode-se estabelecer o fluxo de projeto para a prototipação em FPGA ou ASIC
(Application-Specific Integrated Circuit).

Neste trabalho, utiliza-se um FPGA (EP4CGX150DF31C7N, Famı́lia: Cyclone
IV) para a prototipação do circuito quântico, cujas bibliotecas agregam as seguintes
especificações: (i) dados do tipo complex32 de 64 bits, apresentando as partes reais e
imaginárias de cada número, e para tal utiliza-se um número de ponto flutuante de 32 bits
para cada uma delas; (ii) funções matemáticas especı́ficas providas pelas bibliotecas de
ponto flutuante, números complexos e matrizes desenvolvidas durante a realização deste
trabalho;

O tipo complex32, provê descrição para as amplitudes associadas a um q-
bit (c0|0i + c1|1i) definida por um par de números complexos normalizados (c0, c1),
e cada complexo com suas correspondentes partes real e imaginária (a, b) =

((c0.r, c0.i), (c1.r, c1.i)).

Sistemas uni-dimensionais, cujos estados são definidos por um q-bit, estão des-
critos pelo tipo complex32vector. E, sistemas bi-dimensionais são descritos pelo tipo
complex32matrix.

O FGPA empregado possui 150.000 Logic Elements e de acordo com as operações
realizadas, o uso variava entre 19774 e 67887, enquanto a freqüência de operação do
circuito variou entre 59.2943 Mhz e 10.17 Mhz.

Além disso, utiliza-se 225 multiplicadores embarcados de 9 bits cada. As etapas
desta implementação estão descritas abaixo.

Etapa 1: Foram fixadas entradas binárias obtidas por conversão dos resultados prévios e
algebricamente calculados em sistema de ponto flutuante.

Etapa 2: Ocorre a atribuição das portas que definem os estados do circuito.
Etapa 3: O circuito foi validado no software de desenvolvimento ModelSim da Altera

e os recursos desta ferramenta (waveforms e scripts)foram utilizados como fontes
de teste à validação do funcionamento do circuito, codificado na etapa (3).

A manipulação de dados complexos foi um dos principais focos desta etapa do
projeto qExVHDL. Na Figura 2 é mostrado o algoritmo para a implementação da soma
de números complexos de 32 bits. Além da modelagem de estados quânticos multido-
mensionais, também se trabalhou a implementação considerando a configuração com 64

bits para descrição de um número complexo, preservando os padrões estabelecidos pela
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers ).
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Figura 2. Adição de complexos

Figura 3. Transformação CNOT.

O conjunto universal de TQs já foi implementado, incluindo a TQ Hadamard. A
descrição de CQs não está restrita a TQs elementares, podendo envolver maior complexi-
dade, garantindo alta precisão e validação em FPGA.

5. Trabalhos Relacionados
Muitos dos projetos que colaboram com extensões de bibliotecas de HDLs permitem
a implementação de CCs e sua correspondente execução em dispositivos lógicos pro-
gramáveis [Gothandaramana et al. 2007]. Alguns facultam sua simulação em hardware
para posterior desenvolvimento via construção de circuitos integrados, citados a seguir.

(i) FPGA Emulation of Quantum Circuits [Khalid et al. 2004]: considerando o modelo
de CCs, este projeto introduz um emulador de algoritmos quânticos em FPGAs
incluindo o emaranhamento e a computação probabilı́stica, bem como as questões
crı́ticas de precisão exigidas na computação cientı́fica.

(ii) Design of reversible sequential circuits optimizing quantum cost, delay, and garbage
outputs [Thapliyal and Ranganathan 2010] propõe o projeto e sı́ntese de circuitos
lógicos reversı́veis eficientes, otimizados em termos de parâmetros como custo
quantum e atraso, introduzindo a concepção lógica reversı́vel do registo de des-
locamento universal. Os resultados são verificados através de simulações usando
Verilog HDL.

(iii) Synthesis and optimizations by quantum circuit description language
[Zomorodi-Moghadam et al. 2014] introduz a linguagem de descrição quântica
QCDL para sı́ntese de circuitos quânticos que considera transformações unitárias
e estruturas de alto nı́vel especificação de dados quânticos.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
A simulação de CQs via hardware integra conceitos e tecnologias da fı́sica quântica
e da fı́sica clássica, mas como exige uma amostra exponencial de recursos quando da
simulação via tecnologias clássicas, o gerenciamento de recursos torna-se uma estratégia
importante no projeto.
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Neste contexto, o qExVHDL vem colaborar com a discussão dos conceitos, tec-
nologias e aplicações da simulação quântica via hardware enquanto área estratégica
para o desenvolvimento cientı́fico e tecnológico. Busca-se difundir a metodologia da
programação quântica em sistemas digitais pelo estudo de casos, aplicados a algoritmos
básicos da computação quântica.

Este trabalho difere-se dos trabalhos relacionados pelo fato de as bibliotecas im-
plementadas possuirem um encapsulamento de modo que qualquer pessoa que necessite
das funções implementadas pode simplesmente incluir a biblioteca no seu arquivo VHDL
e utilizá-las. Além disso, todas as funções implementadas foram de acordo com as normas
da IEEE, otimizando ao máximo os algoritmos dentro do escopo de CQ.

Na continuidade, tem-se a implementação do processo probabilı́stico da operação
de medida, incluindo a otimização da implementação e análise de erros. A análise da me-
todologia da programação quântica em sistemas digitais e o processamento de sinais é ou-
tro grande desafio, com aplicações em sistemas de comunicação, incluindo as aplicações
especı́ficas de circuitos integrados na prototipação em ASICs.
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Abstract. The stencil pattern computes elements as a function of its neighbor-
hood. Currently, several frameworks support the stencil pattern for different
parallel architectures. Despite the diversity of real applications implemented for
these frameworks, they represent only a part of the space of stencil applications.
This paper proposes a synthetic benchmark called StencilBench for evaluation
of the stencil pattern frameworks for heterogeneous architectures. StencilBench
was implemented for the PSkel framework, but can be easily adapted to other
frameworks. The experimental results show that in addition to replicate the be-
havior of real applications, it explores a large space of stencil applications.

Resumo. O padrão estêncil permite a computação paralela de elementos em
função da sua vizinhança. Atualmente, diversos frameworks suportam este
padrão para diferentes arquiteturas paralelas. Apesar da diversidade de
aplicações reais implementadas para estes frameworks, elas representam ape-
nas uma parte das aplicações estêncil. Neste artigo é proposto um benchmark
sintético, chamado StencilBench, para avaliação de frameworks do padrão
estêncil para arquiteturas heterogêneas. O StencilBench foi implementado para
o framework PSkel, mas pode ser facilmente adaptado para outros frameworks.
Os resultados experimentais mostram que além de replicar o comportamento de
aplicações reais, ele explora um amplo espaço de aplicações estêncil.

1. Introdução
Padrões de programação paralela capturam o comportamento de comunicação e
computação de aplicações paralelas, permitindo que o programador concentre-se ape-
nas na programação dos detalhes do contexto especı́fico da aplicação. Estes padrões são
implementados geralmente em frameworks que podem ser executados em diferentes ar-
quiteturas paralelas [Lutz et al. 2013, Enmyren and Kessler 2010].

Dentre os padrões de programação paralela mais utilizados, pode-se destacar o
padrão estêncil, que permite a computação paralela de elementos em função da sua
vizinhança. Atualmente, diversos frameworks suportam o padrão estêncil para difer-
entes arquiteturas paralelas, tais como PSkel, PARTANS, Physis [Pereira et al. 2015,
Lutz et al. 2013, Maruyama et al. 2011]. Aplicações no padrão estêncil são importantes
por serem amplamente utilizadas na indústria e academia, em aplicações como simulação
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de fı́sica de partı́culas, previsão meteorológica, termodinâmica, resolução de funções
diferenciais, manipulação de imagens, entre outras [Rahman et al. 2011].

Para a avaliação de desempenho destes frameworks em diversas arquite-
turas faz-se necessário o uso de benchmarks [Bailey et al. 1991, Danalis et al. 2010,
Pennycook et al. 2011]. Apesar da diversidade de aplicações reais implementadas para
o padrão estêncil, elas não permitem a exploração de todo o espaço de aplicações do
padrão, variando-se parâmetros tais como o tamanho da vizinhança, balanceamento da
carga, variedade e intensidade computacional. Além do mais, avaliar o desempenho de
diferentes aspectos de arquiteturas paralelas é uma tarefa complexa, sendo difı́cil para
qualquer conjunto de benchmarks serem capazes de avaliar por completo todas as carac-
terı́sticas do hardware.

Neste artigo é proposto um benchmark sintético, chamado StencilBench, para
avaliação de frameworks do padrão estêncil para arquiteturas heterogêneas. Bench-
marks sintéticos parametrizáveis permitem realizar experimentos simulando diversos
aspectos de aplicações reais [Bailey et al. 1991], apresentando grande flexibilidade na
configuração da intensidade da computação realizada. O StencilBench foi implemen-
tado para o framework PSkel, mas pode ser facilmente adaptado para outros frameworks
existentes. Os resultados experimentais mostram que além de replicar o comportamento
de aplicações reais, ele explora um amplo espaço de aplicações estêncil.

Este texto está estruturado da seguinte forma. Na Seção 2 é apresentado o bench-
mark StencilBench. Na Seção 3 é apresentada a metodologia de avaliação do benchmark
e os resultados obtidos. A Seção 4 apresenta os trabalhos relacionados e a Seção 5 a
conclusão e trabalhos futuros.

2. StencilBench
O StencilBench é um benchmark sintético do padrão estêncil desenvolvido utilizando-
se o framework PSkel [Pereira et al. 2015]. O benchmark é parametrizável dinâmica e
estaticamente, podendo configurar caracterı́sticas da computação que será realizada pelo
kernel estêncil. A principal configuração estática realizada está relacionada à escolha do
tipo de dados da matriz de entrada, isto é, inteiro ou de ponto flutuante. Os parâmetros de
configuração dinâmica são: tipo e tamanho da máscara de vizinhança; grau de balancea-
mento da carga e quantidade de operações por elemento. As operações podem ser dos
seguintes tipos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.

O PSkel é um framework de programação do padrão estêncil, escrito em C++ com
suporte para geração de código executável para plataformas paralelas, incluindo CPU e
GPU. Utilizando uma abstração de alto nı́vel, o usuário define o kernel da computação
estêncil, enquanto o framework se encarrega de executar a computação em CPU ou
GPU, auxiliando no gerenciamento de memória e transferência de dados entre disposi-
tivos [Pereira et al. 2015].

O kernel estêncil da aplicação sintética recebe matrizes 2D de entrada e saı́da, a
máscara de vizinhança e o conjunto de operações aritméticas a serem realizadas. Para
cada tipo de operação, o conjunto de vizinhos é percorrido e a operação é realizada com
cada vizinho de acordo com a configuração utilizada. A vizinhança percorrida, definida
pela máscara de vizinhança, e a quantidade que cada operação será realizada sobre os
vizinhos são especificadas pelos parâmetros de configuração da aplicação sintética. Ao
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final da execução do kernel, um resultado é produzido e armazenado na matriz de saı́da.
O Algoritmo 1 apresenta um trecho de código que computa as operações de adição na
vizinhança a partir de um determinado ponto da matriz de entrada. As demais operações
seguem o mesmo formato como exemplificado no código a seguir.

1 int loopCtrl = args.nAdd > 0 ? (args.nAdd-1)/mask.size + 1 : 0;
2 int opCtrl = args.nAdd > mask.size ? mask.size : args.nAdd;
3 for(int i = 0; i < loopCtrl; i++)
4 for(int j = 0; j < opCtrl; j++)
5 returnValue = returnValue + mask.getWeight(j);

Algoritmo 1: Trecho do kernel do StencilBench que realiza as operações de adição.

Inicialmente, o StencilBench particiona a quantidade de cada operação em blocos
no mesmo tamanho da vizinhança (linhas 1 e 2). O laço mais externo (linha 3) controla o
número de blocos de execução enquanto o mais interno (linha 4) percorre os elementos da
vizinhança do elemento atual, utilizando o peso de cada vizinho na máscara como termo
da operação (linha 5).

3. Avaliação Experimental

O StencilBench foi avaliado através do profiling de 3 execuções parametrizadas em
comparação com o profiling de três aplicações no padrão estêncil iterativo: CloudSim,
Game of Life e o método de Jacobi. A plataforma computacional utilizada consiste de
dois processadores Intel Xeon E5-2620 de 6 núcleos fı́sicos e 12 núcleos lógicos com
clock de 2.10 GHz e memória cache de 15MiB, 64 GiB de memória RAM e proces-
sador gráfico NVidia Tesla K20 de 2496 núcleos com clock de 706 MHz. O profiling das
aplicações foi realizado utilizando a ferramenta nvprof da NVidia.

A aplicação CloudSim [da Silva and Gouvêa 2010] simula a dinâmica de nuvens
através de autômatos celulares. O modelo matemático utiliza a vizinhança de Von Neu-
mann de cinco células, cada uma com propriedades climáticas como: partı́culas conden-
sadas de água, temperatura e vento. Ele é um estêncil iterativo onde a cada iteração o valor
de temperatura de todas as células são atualizadas segundo princı́pios de termodinâmica.

O Game of Life (GoL) [Gardner 1970] é um autômato celular implementado em
uma matriz onde cada célula representa um indivı́duo vivo ou morto. Ao decorrer de
um número definido de iterações (ou gerações) cada indivı́duo analisa o estado de seus
vizinhos para definir o seu próprio estado para a próxima iteração.

O método de Jacobi [Demmel 1997] é utilizado na resolução de sistemas de
equações lineares. A conversão do método iterativo para a solução é garantida se a matriz
de entrada é estritamente ou irredutivelmente dominante em diagonal.

3.1. Representatividade do benchmark sintético

Nesta seção, a representatividade do StencilBench é medida através da capacidade
do benchmark sintético em simular aspectos computacionais de aplicações estêncil
reais. Para simular estas aplicações, os parâmetros do benchmark referentes ao tipo de
vizinhança e quantidade de vizinhos foram extraı́dos das caracterı́sticas de cada aplicação
real. Para os parâmetros referentes à quantidade de operações aritméticas, seus valores
foram obtidos a partir do profilling da execução das aplicações reais em GPU.
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Os valores utilizados para simular cada aplicação são apresentados na Tabela 1.
Além disso, a tabela mostra uma comparação entre o benchmark sintético e suas res-
pectivas aplicações reais. A comparação é feita com base no erro percentual entre as
métricas do profiling da execução em GPU das aplicações reais e sua equivalência pelo
StencilBench. Foram utilizadas entradas de 1000 x 1000 em 10 iterações estêncil em cada
aplicação.

Parâmetros Aplicações
CloudSim Jacobi GoL

Tipo de vizinhança Von Neumann Von Neumann Moore
Raio da máscara 1 1 1
Quantidade de vizinhos 4 4 8
Operações de adição 11 4 5
Operações de multiplicação 3 2 0
Operações de divisão 1 0 0
Métricas CloudSim Jacobi GoL
Controle de fluxos 21,13% 170,27% 3,45%
FLOPs 3,33% 14,29% 0%
Load/Store 9,07% 38,44% 45,80%
Operações inteiras 4,47% 87,61% 16,15%
Médias 18,26% 62,31% 13,41%

Tabela 1. Parâmetros do benchmark sintético para cada aplicação real (cima) e
erro percentual entre o benchmark sintético e aplicações reais (baixo).

Como descrito anteriormente, apesar das aplicações CloudSim e GoL serem con-
sideravelmente distintas, com uma configuração adequada, o StencilBench é capaz de
simular o padrão computacional de ambas as aplicações com um baixo erro percentual,
18,26% e 13,41% respectivamente. Destacamos a precisão do StencilBench em aproxi-
mar as operações inteiras e de ponto flutuante (FLOP) de ambas as aplicações, pois en-
quanto a aplicação CloudSim é intensa em operações de ponto flutuante, a aplicação do
GoL possui apenas operações inteiras.

A aplicação Jacobi possui um kernel estêncil consideravelmente simples, resul-
tando em um código com poucas instruções de controle de fluxo. Por outro lado, o kernel
do StencilBench depende de condicionais para controlar o número de execuções para cada
operação aritmética, resultando em um alto número de instruções de controle de fluxo.
Além disso, o controle da quantidade de execução de cada operação aritmética, por meio
da contagem de iterações, provoca uma grande diferença também no número de operações
inteiras entre as duas aplicações. Essa diferença inerente de ambas as aplicações faz com
que o StencilBench apresente um alto nı́vel de erro percentual em relação ao Jacobi. Ape-
sar disso, o StencilBech apresentou bons resultados em relação às aplicações reais GoL e
CloudSim, que possuem caracterı́sticas bem distintas quanto ao tipo do dado e quantidade
de operações, possibilitados pelo grau de parametrização disponı́vel no kernel.

3.2. Exploração do espaço de aplicações estêncil
A Figura 1 representa os parâmetros configuráveis no kernel do StencilBench e seu res-
pectivo impacto no tempo de execução. Como medida do impacto de cada parâmetro,
consideramos o desvio padrão entre as médias dos tempos de execução com cada valor
do parâmetro fixado. O gráfico foi gerado considerando a utilização de operações de
adição e multiplicação em ponto flutuante.
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Figura 1. Avaliação do impacto de cada parâmetro no tempo de execução.

Como esperado, o número de iterações apresenta grande variação no tempo de
execução do benchmark estêncil. Vale observar que, para os valores utilizados, o tamanho
da máscara e o tamanho da matriz apresentaram impactos semelhantes no tempo de
execução do benchmark, enquanto o tipo da máscara apresentou a menor variação, emb-
ora significativa. Contudo, todos os parâmetros variados, apresentaram pelo menos desvio
padrão maior que 1, ou seja, a variação de cada parâmetro é importante para a simulação
de um amplo espaço de aplicações estêncil.

4. Trabalhos Relacionados

Recentemente, com o advento da utilização de placas gráficas (GPUs) em
computações de propósito geral, benchmarks dedicados à essas arquiteturas massiva-
mente paralelas têm sido amplamente desenvolvidos [Che et al. 2009, Danalis et al. 2010,
Pennycook et al. 2011, Wang et al. 2011]. Ambos os benchmarks Rodinia e SHOC apre-
sentam uma aplicação que utiliza o padrão estêncil com entradas 2D.

Benchmarks sintéticos especı́ficos têm sido utilizados em pesquisas com o padrão
estêncil. Em [Strzodka et al. 2011] os autores utilizaram um benchmark sintético para
avaliar o desempenho de um mecanismo de otimização em cache para computações de
estêncil iterativas. O benchmark sintético realiza diretamente em registradores todas
as operações do estêncil iterativo, simulando um caso ótimo da computação utilizando
cache. Em seus resultados, verificou-se que o mecanismo desenvolvido resulta em 52%
do desempenho obtido pelo benchmark sintético.

Em [Lutz et al. 2013], os autores apresentaram um framework que distribui entre
múltiplas GPUs, de maneira otimizada, aplicações que seguem padrão de computação
estêncil. Para avaliação dos resultados, eles utilizaram uma variedade de aplicações reais
bem como uma aplicação sintética que permite maior controle sobre a granularidade de
processamento realizada pelas GPUs. Com base em uma avaliação exaustiva do espaço
de otimização, [Lutz et al. 2013] propuseram uma heurı́stica de autotuning para múltiplas
GPUs. A exploração exaustiva do espaço de otimização foi realizada com auxı́lio de uma
aplicação sintética de um kernel altamente parametrizável.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou o StencilBench, um benchmark sintético desenvolvido para
aplicações paralelas no padrão estêncil. Os resultados mostram que com a parametrização
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adequada do kernel, o benchmark consegue simular com baixa margem de erro aplicações
reais com diferentes caracterı́sticas de computação.

A principal contribuição da pesquisa foi desenvolver uma aplicação adaptável a
outros frameworks além do PSkel, com grau de confiança satisfatório em relação à capaci-
dade de simulação de aplicações estêncil distintas. O StencilBench poderá ser utilizado
em trabalhos futuros para comparação entre diferentes frameworks estêncil.
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da Silva, A. R. and Gouvêa, Jr., M. M. (2010). Cloud Dynamics Simulation with Cellular
Automata. In SCSC, pages 278–283.

Danalis, A., Marin, G., McCurdy, C., Meredith, J. S., Roth, P. C., Spafford, K., Tipparaju,
V., and Vetter, J. S. (2010). The scalable heterogeneous computing (shoc) benchmark
suite. In GPGPU-3, pages 63–74.

Demmel, J. W. (1997). Applied numerical linear algebra. Soc. for Industrial and Applied
Math., Philadelphia, PA, USA.

Enmyren, J. and Kessler, C. W. (2010). Skepu: A multi-backend skeleton programming
library for multi-gpu systems. In HLPP, pages 5–14.

Gardner, M. (1970). Mathematical Games - The Fantastic Combinations of John Con-
way’s New Solitaire Game ’Life’. Scientific American, 223(3):120–123.

Lutz, T., Fensch, C., and Cole, M. (2013). PARTANS: An Autotuning Framework
for Stencil Computation on Multi-GPU Systems. ACM Trans. Archit. Code Optim.,
9(4):59:1–59:24.

Maruyama, N., Nomura, T., Sato, K., and Matsuoka, S. (2011). Physis: An Implicitly Par-
allel Programming Model for Stencil Computations on Large-Scale GPU-Accelerated
Supercomputers. In ACM/IEEE SC, pages 11:1–11:12.

Pennycook, S. J., Hammond, S. D., Jarvis, S. A., and Mudalige, G. R. (2011). Perfor-
mance analysis of a hybrid mpi/cuda implementation of the naslu benchmark. SIG-
METRICS Perform. Eval. Rev., 38(4):23–29.
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Abstract. The Needleman-Wunsch Algorithm for global alignment is used to
compare DNA sequences. However, depending of input sequence size, its se-
quencial execution can take many hours, making the research advances more
difficult and motivating its parallelization. The graphics processing units have
thousands of cores and allows developing parallel applications using a pro-
gramming environment such as CUDA. This paper presents the results of our
implementation of the Needleman-Wunsch algorithm on GPU/CUDA platform
with three different approaches to allocate data in the GPU memory, showing
that the way in which data are stored and traversed interfere in the results sig-
nificantly. In the experiments performed here, the diagonal-after-diagonal ap-
proach provides up to 81% runtime reduction over the line-after-line approach.

Resumo. O algoritmo de alinhamento global de Needleman-Wunsch é us-
ado para comparar sequências de DNA. Entretanto, conforme o tamanho das
sequências de entrada, sua execução sequencial pode levar muitas horas, difi-
cultando o avanço das pesquisas e motivando a sua paralelização.As unidades
de processamento gráfico dispõem de milhares de núcleos e permitem desen-
volver aplicações paralelas usando um ambiente de programação tal como
CUDA. O presente artigo apresenta resultados da nossa implementação do al-
goritmo de Needleman-Wunsch para a plataforma GPU/CUDA. Utilizando três
diferentes abordagens de alocação dos dados na memória da GPU, mostrando
que a maneira pela qual os dados são armazenados e percorridos interfere
significativamente nos resultados. Nos experimentos realizados, a abordagem
diagonal-após-diagonal provê até 81% de redução no tempo de execução sobre
a abordagem linha-após-linha.

1. Introdução
Desde o lançamento de CUDA (Compute Unified Device Architecture) em 2007, tornou-
se mais simples o desenvolvimento de aplicações paralelas com GPU. Assim, tarefas
como busca e ordenação em conjuntos, operações vetoriais e matriciais, soluções de sis-
temas de equações, tiveram maior facilidade em desenvolvimento por parte dos progra-
madores [Nickolls et al. 2008].

O algoritmo de alinhamento global de Needleman-Wunsch, utilizado para com-
parar sequências de DNA, constrói uma matriz de similaridade e ao final da construção
retorna o grau de similaridade entre duas sequências genômicas. Este algoritmo requer
um alto tempo de resposta, dependendo das sequências de entrada [Martins et al. 2001].
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Este artigo apresenta uma implementação do algoritmo de Needleman-Wunsch
na plataforma GPU/CUDA com três diferentes abordagens de alocação dos dados na
memória da GPU, a saber: alocação linha-após-linha, alocação coluna-após-coluna e
alocação diagonal-após-diagonal. Com isto se tem por objetivo encontrar o modelo de
alocação dos dados na memória da GPU que melhor se adeque a tal algoritmo para a
redução de seu tempo de execução.

Os resultados obtidos indicam que a abordagem mais eficiente é a diagonal-após-
diagonal. Este modelo alcança um speedup de 3,31 sobre a abordagem de coluna-após-
coluna e 5,21 sobre a abordagem de linha-após-linha.

O restante deste artigo está organizado da forma como segue. A Seção 2 descreve
os trabalhos relacionados. A Seção 3 descreve o algoritmo de alinhamento global de
Needleman-Wunsch. A Seção 4 descreve a paralelização do algoritmo de alinhamento
global de Needleman-Wunsch. A Seção 5 apresenta os resultados experimentas. E final-
mente, a Seção 6 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Alguns trabalhos propuseram algoritmos para serem executados sobre arquiteturas GPU.
Tais trabalhos possuem o objetivo de aumentar o desempenho na execução de aplicações
cientı́ficas, na área da biogenética e especificamente no alinhamento de cadeias genéticas.

No trabalho desenvolvido por Sandes e outros [Sandes and de Melo 2010], os au-
tores propuseram e avaliaram o algoritmo CUDAlign, uma variação do algoritmo de
Smith-Watterman, capaz de comparar sequencias biológicas Megabase, desenvolvido
para GPU. CUDAlign foi implementado em CUDA e avaliado na comparação do cro-
mossomo 21 de humanos com o cromossomo 22 de chipanzés. A comparação alcançou
um pico de desempenho de 20,37 gcups (giga células atualizadas por segundo).

CUSHAW [Liu et al. 2012] é um alinhador short-read para genoma humano
baseado em CUDA. O algoritmo utiliza uma abordagem de busca baseada na
transformação Burrows-Wheeler (BWT) e no ı́ndice Ferragina-Manzini. O algoritmo foi
comparado com 3 alinhadores baseados em BWT, e se mostrou equivalente ou melhor na
redução de tempo de execução. Os autores concluı́ram que o maior desafio neste tipo de
alinhamento é lidar com os frequentes acessos a memória global, quando o alinhamento
segue caminhos divergentes, incorrendo no aumento de falhas na cache.

O trabalho desenvolvido por Junior et al. [Junior et al. 2013] mostra uma
comparação entre a paralelização do algoritmo de Needleman-Wunsch em CUDA e uma
versão sequencial, onde o speedup da versão em cuda alcança ate 1,63x o da versão se-
quencial. Porem, com o aumento do tamanho do problema esse speedup se reduz até
0,98x.

3. Algortimo de Alinhamento Global de Needleman Wunsch
O algoritmo de alinhamento global de Needleman-Wunsch
[Needleman and Wunsch 1970] tenta encontrar segmentos similares entre duas
sequências biológicas, pontuando-os com um escore que mede o grau de similari-
dade entre eles. O algoritmo analisa todos os possı́veis segmentos existentes dentro das
duas sequências comparadas [Martins et al. 2001].
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A partir de duas sequências A e B que serão comparadas, o algoritmo utiliza uma
matriz de similaridade. As linhas da matriz são associadas à sequência A e as colunas à
sequência B, assim, a quantidade de elementos da matriz é dada pelo produto dos tama-
nhos das sequências comparadas.

As primeira linha e a primeira coluna da matriz são inicializadas com valores
inteiros decrescentes. Os demais elementos da matriz são calculados. O cálculo de cada
elemento (i,j) envolve três outros elementos: o elemento ”acima” (i-1,j), o elemento à
”esquerda” (i,j-1) e o elemento no canto superior esquerdo (i-1,j-1).

São também utilizados valores que representam a penalidade de buracos (GP), ou
seja, uma falha na correspondência dos segmentos, e também um escore de substituição
(SS). O valor de SS depende da comparação entre A(i) e B(j) [Martins et al. 2001]. Sendo
M a matriz de similaridade, a Equação 1 mostra como preenchê-la.

M [i, j] = max

8
><

>:

M [i, j � 1] +GP

M [i� 1, j � 1] + SS

M [i� 1, j] +GP

(1)

4. Paralelização do Algoritmo de Needleman-Wunsch
O modelo de paralelização desenvolvido faz o preenchimento da matriz em partes (fa-
tias), pois a matriz não cabe completamente memória da GPU. Desta forma, cada fatia é
tratada por uma chamada da função de núcleo para um bloco de threads. Pela natureza
da aplicação, a execução da próxima fatia depende do término da fatia anterior. Assim,
existe uma barreira de sincronização no final de cada fatia.

Em CUDA, o sincronismo entre threads só é possı́vel dentro de um mesmo bloco
ou entre blocos. Devido a estas limitações de sincronismo, escolheu-se disparar um
núcleo para atuar sobre os cálculos dos valores de uma mesma linha.

A matriz de similaridade é carregada na memória global da GPU, na forma de
um vetor previamente preenchido no hospedeiro. As threads, executadas nos núcleos da
GPU, podem então acessá-la concorrentemente. Devido a esta concorrência, a forma de
alocação da matriz na memória da GPU implica em dinâmicas diferentes de execução, e
consequentemente em desempenhos diferentes. As três diferentes abordagens de alocação
na memória global da GPU são apresentadas a seguir.

4.1. Alocação Linha-após-Linha

Trata-se da forma mais convencional de alocação, tı́pica de compiladores, na qual para
uma matriz S de M linhas e N colunas, e uma memória da GPU G de MxN posições
lineares, a primeira linha (S[1,1..n]) será armazenada nas posições G[1..n], a segunda
linha (S[2,1..n]) nas posições G[n+1..2n], e assim por diante. Tal abordagem é represen-
tada na Figura 1(a).

Pelo fato da matriz ser alocada linearmente, torna-se necessário uma função para
mapear as posições bidimensionais da matriz nas posições lineares da memória da GPU.
Como a thread Ti avança na linha i, ou seja, no subconjunto S[i,1..n], na memória GPU
ela avançará no subconjunto G[(i-1)*n+1 .. i*n].
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4.2. Alocação Coluna-após-Coluna

Nessa abordagem, para uma matriz S de M linhas e N colunas, e uma memória de GPU
G de MxN posições lineares, a primeira coluna (S[1..m,1]) será armazenada nas posições
G[1..m], a segunda coluna (S[1..m,2]) nas posições M[m+1..2m], e assim por diante. Tal
abordagem é representada na Figura 1(b).

Nesse caso, o mapeamento de posições é diferente. Como a thread Ti avança na
linha i, ou seja, no subconjunto S[1..m,i], na memória GPU ela avançará no subconjunto
G[(i-1)*m+1 .. i*m].

4.3. Alocação Diagonal-após-Diagonal

Nessa abordagem, para uma matriz S de M linhas e N colunas, a primeira diago-
nal (S[1,1]) será armazenada na primeira posição da memória, a segunda diagonal
(S[1,2],S[2,1]) nas próximas duas posições, a terceira diagonal (S[1,3], S[2,2], S[3,1])
nas próximas 3 posições e assim por diante. Tal abordagem é representada na Figura 1(c).

O cálculo da posição do elemento em diagonal depende de um deslocamento. Esse
deslocamento pode ser calculado conforme o número de linhas da matriz. Porém, ele é
diferente para o procedimento de inicialização da matriz, o procedimento de cálculo em
paralelo e o procedimento da finalização da matriz.

Para a inicialização da matriz, esse deslocamento é variável conforme a diagonal
que está sendo preenchida. Assim tem-se que o deslocamento na n-ésima diagonal será o
valor obtido pelo resultado da Equação 2.

D =

n(n+ 1)

2

(2)

O cálculo para inicialização deve conhecer a diagonal que está sendo processada,
para identificar qual a base, ou seja, qual o total de elementos.

(a) Alocação linha-após-linha (b) Alocação coluna-após-
coluna

(c) Alocação coluna-após-
coluna

Figure 1. Diferentes tipos de alocação de memória.

O cálculo da posição no centro da matriz, além de envolver esse deslocamento,
envolve também as variáveis i e j, considerando que esses ı́ndices se iniciam no valor 0,
que são as posições abstratas na matriz. Numa matriz de L linhas a posição no vetor para
os ı́ndices i e j é dada pela Equação 3.

P (i, j) =
L(L+ 1)

2

+ [j � (L� i)] ⇤ L+ i (3)
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Para a finalização da matriz, os cálculos seguem a mesma lógica da inicialização.
Porém a base é incrementada de maneira decrescente, ou seja, a primeira iteração sera
incrementada em L, a segunda em L� 1 e assim por diante.

5. Resultados

5.1. Ambiente Experimental

Os experimentos foram executados em um computador com dois processadores Intel(R)
Xeon(R) CPU E5-2630 com 32 GB de memória RAM, uma placa GPU GeForce GTX
680 e o sistema operacional Linux Ubuntu 11.10. Para compilação foi utilizado o CUDA
SDK (kit de desenvolvimento de software) 5.0.

Três tamanhos das sequências de DNA foram avaliados, gerando três tamanhos
de matrizes de similaridades, a saber: matrizes pequenas (dimensões de 1000 a 9000
elementos), médias (dimensões de 10000 a 90000 elementos) e grandes (dimensões de
100000 a 500000 elementos), fixando o número de threads em 1024 (tamanho máximo
do bloco na GPU utilizada).

Cada experimento foi executado 5 vezes, sendo apresentado a média entre as
5 execuções. As execuções não apresentaram variações significativas, sendo o desvio
padrão insignificante.

5.2. Desempenho dos Modelos de Alocação

Os resultados para os diferentes modelos de alocação são apresentados na Figura 2.
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Figure 2. Tempo de Execução do Algoritmo.

Pode-se observar nas figuras desta seção que o modelo de alocação diagonal-após-
diagonal foi o mais eficiente em todos os experimentos. Para matrizes pequenas e médias
não houve diferença significativa no tempo de execução das abordagens linha-após-linha
e coluna-após-coluna. Para tais matrizes, a melhor abordagem é utilizar uma alocação
diagonal-após-diagonal.

Para matrizes de similaridade maiores ocorre um cenário diferente, em relação
as abordagens linha-após-linha e coluna-após-coluna, onde é atingido um pico de 1,57
de speedup. Ja a abordagem de diagonal-após-diagonal atingiu um topo de 5,21 sobre a
abordagem de linha-após-linha. Em termos de redução de tempo de execução, o melhor
caso alcançou uma redução de 81%.

Pelo fato da carga de trabalho ser igual para os núcleos da GPU, certamente tais
diferenças de desempenho ocorrem devido ao modelo de alocação na memória da GPU.
Quando é feito o acesso a uma posição da matriz, em caso de falha na cache, não é
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somente armazenado o elemento da falha, mas também os elementos próximos. Assim,
se todas as threads utilizarem os dados que uma trouxe, será realizado um numero menor
de busca, e consequentemente o desempenho será melhor.

Outra observação importante é que as matrizes maiores não cabem por completo
na memória da GPU e nesse caso a matriz é trabalhada em fatias de 1024 linhas, cor-
respondentes a 1024 threads concorrentes. Nesse caso, como as colunas e as diagonais
são menores que as linhas, cada fatia conterá um número maior de colunas ou diago-
nais completas, do que linhas completas. Isto tende a facilitar o avanço das threads, com
o aproveitamento maior do espaço útil da memória, quando comparada com a alocação
linha-após-linha.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste trabalho apresentamos e avaliamos três abordagens de alocação em memória da
GPU para o algoritmo de alinhamento global de Needleman-Wunsch. Com base em
experimentos realizados, a abordagem mais eficiente foi a diagonal-após-diagonal con-
seguindo um speedup de 5,21 sobre a abordagem de linha-após-linha e 3,31 sobre a abor-
dagem coluna-após-coluna.

Como visto, o posicionamento dos dados traz grandes interferências no tempo de
execução, assim vê-se que algo importante a ser analisado na implementação de um novo
algoritmo paralelo em CUDA é o posicionamento dos dados. Se este feito de maneira
eficiente pode-se então ter ganhos significativos em desempenho dentro da arquitetura.

Como trabalhos futuros pode ser feita uma análise mais profunda do comporta-
mento da memória cache por meio de preformance counters, além da implementação de
outros algoritmos, tais como o algoritmo de Smith-Waterman com as 3 abordagens de
armazenamento aqui apresentadas.
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Abstract. An alternative to accelerate the performance of a variety of algo-
rithms consists in a concurrent execution of the code. The Intel Xeon Phi is
a new way to fulfill these requirements and can be programmed with standard
techniques like Intel Cilk Plus, OpenMP, POSIX Threads and MPI. Other ap-
proach frequently in HPC is GPU Computing with OpenCL and CUDA. In this
paper we evaluate the performance of two accelerators: a GPU Tesla C2075,
based on Fermi architecture developed by NVIDIA and Intel Xeon Phi coproces-
sor, the first generally version of the Many Integrated Core architecture. We con-
sider as a state-of-the-art for evaluation the Lattice Boltzmann Method, used for
the computational simulation of fluid dynamics. The regular structure of Lattice
Boltzmann algorithms makes relatively easy to identify a large degree of avai-
lable parallelism. We measure performance, and present a comparison with the
results obtained by previous implementations developed on classic multi-core
and many-core accelerators. The results demonstrate that programming for a
GPU and Xeon Phi required similar efforts, but the results were better on a
GPU.

Resumo. Uma alternativa para acelerar o desempenho de uma variedade de
algoritmos consiste na execução paralela do código. O Xeon Phi é uma nova
maneira de atender a esses requisitos e pode ser programado com técnicas
convencionais como Intel Cilk Plus, OpenMP, POSIX Threads e MPI. Outra
abordagem frequentemente utilizada em HPC é a Computação em GPUs com
OpenCL e CUDA. Neste artigo nós avaliamos o desempenho de dois acele-
radores: uma GPU Tesla C2075, baseada na arquitetura Fermi desenvolvida
pela NVIDIA e o coprocessador Intel Xeon Phi, primeira versão da arquitetura
Many Integrated Core. Consideramos como estado da arte o Método de Lattice
Boltzmann, usado para a simulação da dinâmica de fluidos. A estrutura regu-
lar do algoritmo de Lattice Boltzmann torna fácil de identificar o alto grau de
paralelismo. Medimos o desempenho e apresentamos uma comparação com re-
sultados obtidos por implementações anteriores desenvolvidas para multi-core
e many-core. Os resultados mostram que programação para GPU e Xeon Phi
requerem um esforço semelhante, mas geralmente os resultados são melhores
em uma GPU.
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1. Introdução

A Ciência tem avançado graças a teoria e a experimentação, sendo um ponto im-
portante, os conhecimentos baseados em simulações numéricas. Simulações são uti-
lizadas para determinar diferentes tipos de fenômenos fı́sicos, tais como: furacões,
previsão de tempo, aerodinâmica, aeroacústica, gerenciamento térmico, dentre ou-
tros [Batchelor 2000]. Aplicações desenvolvidas a partir de modelos matemáticos exigem
cada vez mais recursos computacionais, pois, quanto mais pontos são utilizados para sua
solução, mais precisas serão suas previsões.

Arquiteturas paralelas são uma alternativa para acelerar aplicações cientı́ficas,
tornando possı́vel a simulação de problemas maiores em tempo de execução aceitável.
A tendência atual são os sistemas heterogêneos compostos de processadores multi-core
(CPUs) e aceleradores many-core como as Graphics Processing Units (GPUs) e os copro-
cessadores Intel Xeon Phi. Como consequência dessa heterogeneidade, desenvolvedores
podem utilizar ambos processadores e aceleradores para executar uma aplicação.

Todavia, desenvolver aplicações para estes sistemas é um desafio, uma vez que, os
programadores têm que identificar e reescrever potenciais trechos de código, adequando-
os a cada modelo de programação e arquitetura. Diversos aspectos da arquitetura como
conjunto de instruções, hierarquia de threads e memória devem ser considerados. Cada
Interface de Programação Paralela (IPP) possui sua particularidade, sendo que OpenMP
é uma ferramenta alto nı́vel e CUDA é baixo nı́vel, podendo-se fazer um programa mais
otimizado.

Neste trabalho, investigamos qual tipo de arquitetura apresenta melhor desempe-
nho entre multi-core e many-core em modelos de simulação de fluxo de fluidos. Para
tanto, utilizamos o Método de Lattice Boltzmann (MLB) para simular fenômenos fı́sicos.
Este método torna possı́vel modelar computacionalmente uma vasta variedade de pro-
blemas, permitindo simular fluxos com uma ou várias fases em geometrias complexas e
diferentes condições de contorno [Schepke et al. 2009].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
os trabalhos relacionados com o MLB e avaliações anteriores de diversas arquiteturas
paralelas. Os resultados experimentais são mostrados na Seção 3. Finalmente, a Seção 4
e a Seção 5 respectivamente, apresentam a discussão e conclusão deste trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Diversos experimentos têm sido feitos sobre a avaliação comparativa do co-
processador Xeon Phi. A maioria desses trabalhos relatam resultados em aplicações
numéricas usando execuções em offload ou em modo nativo [Pennycook et al. 2013,
Vaidyanathan et al. 2014, Winter et al. 2014]. Por outro lado, alguns autores relatam cus-
tos de diretivas offload [Misra et al. 2013] ou ferramentas de execução nativa em tempo
de execução [Lima et al. 2013].

Além disso, o MLB tem sido uma referência para avaliações paralelas, por ser uma
aplicação real, na qual problemas relevantes podem ser modelados, os quais exigem altos
custos computacionais. Os resultados de desempenho são relatados para o modelo D2Q9
(duas dimensões e nove opções de deslocamento) em uma GPU [Tölke 2010] e o modelo
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D3Q19 para uma e muitas GPUs [Robertsen et al. 2015]. Outros trabalhos avaliam o mo-
delo D3Q19 [Habich et al. 2013, Wang et al. 2014] e o modelo D3Q15 [Nita et al. 2013].

No entanto, há poucos trabalhos sobre o MLB para o coprocessador Xeon Phi.
Crimi et al [Crimi et al. 2013] descreve resultados de experimentos iniciais no protótipo
MIC Knights Corner (KNC). Heybrock et al [Heybrock et al. 2014] apresenta o desem-
penho de outra abordagem, a decomposição de domı́nios no Lattice Quantum Chromody-
namics (QCD).

3. Resultados Experimentais
A fim de avaliar nossas implementações paralelas do MLB, executamos dois casos

de teste. Foram feitas simulações de fluxos de fluido através de canais com obstáculos,
representados por diferentes configurações. Neste trabalho, consideramos quatro malhas:
456 ⇥ 456, 912 ⇥ 912, 1824 ⇥ 1824 e 3648 ⇥ 3648 elementos. A estrutura quadrada da
malha simplifica a distribuição de trabalho entre as threads. Essa configuração garante
que cada thread tenha a mesma quantia de trabalho, diminuindo o desbalanceamento de
carga das execuções no Xeon Phi.

A fim de compreender o desempenho paralelo, foram realizados experimentos em
duas workstations dotadas de processadores e aceleradores. A primeira workstation é
composta por dois processadores Intel Xeon E5-2650, cada processador possui 8 cores
fı́sicos, permitindo até 32 threads (Hyper-Threading). Esta workstation possui uma GPU
NVIDIA Tesla C2075 com 448 CUDA cores. A segunda workstation possui um Xeon Phi
3120P. Este coprocessador contem 57 cores fı́sicos e permite execução de até 228 threads
(4-way Simultaneous Multithreading).

Nossas avaliações do MLB foram desenvolvidas de acordo com o tipo da pla-
taforma e as interfaces de programação paralela disponı́veis. A interface OpenMP foi
utilizadas para desenvolver versões paralelas do MLB para arquiteturas de memória com-
partilhada do Xeon E5 e do Xeon Phi.

Os experimentos com o processador Xeon E5 foram executados com 32 thre-
ads, enquanto no Xeon Phi eles foram executados com 228 threads. No Xeon Phi as
implementações paralelas utilizando OpenMP foram executadas em modo nativo, o que
significa que eles foram executados diretamente no coprocessador. O compilador Intel
(icc) produz código nativo se a flag -mmic estiver habilitada. Para a GPU da pri-
meira workstation, foi desenvolvida uma versão paralela do MLB utilizando o modelo
de programação CUDA para GPUs NVIDIA.

3.1. Avaliação de Desempenho

A Figura 1 mostra os resultados de tempo de execução obtido em cada arquitetura.
Os resultados computacionais foram obtidos a partir da média de 20 execuções onde o
desvio padrão foi menor que 1%.

O processador Xeon-E5 executando com 32 threads teve desempenho de 62.56%
em relação ao Xeon Phi com 228 threads. O coprocessador teve os piores resultados
para todos os casos. Esse resultado se deve ao fato de o coprocessador ser indicado para
aplicações que tirem proveito de operações vetoriais (SIMD) e esse tipo de operação não
foi utilizado em nossa implementação do LBM.
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Figura 1. Os resultados de desempenho do MLB em três arquiteturas. O tempo
de execução é o melhor de cada versão paralela.

3.2. Speedup e Eficiência
Avaliou-se o speedup Tsequencial/Tp em relação à versão sequencial, onde Tp é o

tempo executando com p threads. A Tabela 1 apresenta o speedup de OpenMP no Xeon
E5, no coprocessador Xeon Phi e de CUDA na NVIDIA Tesla C2075. O speedup é
em relação à versão sequencial utilizando um core do Xeon E5 (última linha da tabela).
Os resultados da GPU superaram o coprocessador para todos os casos e foram até 83%

melhor.

Tabela 1. Speedup do MLB em diferentes arquiteturas.

Arquitetura Tamanho da Malha
456⇥ 456 912⇥ 912 1824⇥ 1824 3648⇥ 3648

Xeon E5 16.99 15.94 15.66 11.86
Xeon Phi 6.36 8.58 13.70 7.71
Tesla C2075 37.47 44.21 43.40 36.45
Tsequencial (s) 178.66 892.15 3570.95 12382.94

Na Figura 2 apresentamos a eficiência Tsequencial/pTp, o tempo de execução foi
obtido a partir da melhor execução da Figura 1. Nossos testes de desempenho utilizando
OpenMP foram capazes de atingir a eficiência de 53.11% no processador Xeon E5, en-
quanto o coprocessador Xeon Phi teve a menor taxa de eficiência para todos os casos.

4. Discussão
Inicialmente avaliamos o tempo de execução de cada arquitetura na Figura 1,

utilizando as interfaces de programação paralela OpenMP e CUDA. Os resultados de de-
sempenho nas três arquiteturas mostraram que o coprocessador Xeon Phi não tem melhor
desempenho que outras arquiteturas em aplicações da dinâmica de fluidos computacional.
Em nossos experimentos o Xeon Phi teve a menor eficiência na execução de versões pa-
ralelas paralela do MLB. A maior eficiência no Xeon Phi foi de 6.01% enquanto na GPU
Tesla C2075 9.86%, isso representa que a GPU foi 39.08% melhor que o coprocessador.
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Figura 2. Eficiência do MLB em três arquiteturas paralelas.

Nossa versão paralela do MLB para o coprocessador Xeon Phi não tira proveito
de operações SIMD. A arquitetura MIC do Xeon Phi foi desenvolvida principalmente
para essas operações e pode ser necessário o seu uso para explorar todo potencial do
coprocessador. Outro ponto que pode ser trabalhado é o escalonamento das iterações em
OpenMP, variando entre static, dynamic e guided.

A respeito dos resultados de speedup e eficiência, verificou-se que a eficiência da
GPU foi de 9.86% contra 53.11% do Xeon E5. Essa não é uma comparação justa, pois,
os CUDA Cores da GPU são cores leves, se comparados aos cores de um processador
convencional.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, avaliamos o desempenho das versões paralelas do MLB execu-

tando em processadores, GPUs e coprocessadores Xeon Phi. As simulações em GPUs
são mais rápidas, sendo, até 44 vezes mais rápida que a versão utilizando um core de um
processador.

Nossos experimentos preliminares no coprocessador Xeon Phi mostram que re-
compilar um código OpenMP para processador e executar no coprocessador torna a
aplicação mais lenta.

Trabalhos futuros incluem o desenvolvimento e análise de aplicações hı́bridas em
sistemas heterogêneos, compostos por processadores multi-core e acelerador many-core,
executando a mesma aplicações simultaneamente.
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Abstract. This article proposes a study on virtual machines' scaling for 
Massively Multiplayer Online Games using a distributed parallel computing 
approach. Some notions about digital games and distributed parallel 
computing are presented. The proposed environment is represented by a 
multiserver architecture model, for which it was created a prototype for 
testing in order to validate the suggested model. Data were collected of the 
run time of every loop and functions of the prototype for analysis. As result, 
the prototype processing distribution was inefficient. 
Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de estudo relativa ao 
escalonamento de máquinas virtuais para Jogos Massivos Multijogadores 
Online (MMOG) utilizando uma abordagem de computação paralela 
distribuída. São apresentadas algumas noções de jogos digitas e da 
computação paralela distribuída. O ambiente proposto é representado por um 
modelo de arquitetura multiservidor, para o qual foi criado um protótipo para 
testes visando à validação do modelo proposto. Foram coletados dados do 
tempo de execução de cada laço e de funções do protótipo para análise. Como 
resultado, foi ineficiente a distribuição de processamento do protótipo. 

1. Introdução 
Jogos Massivos Multijogadores Online (MMOGs – Massive Multiplayer Online Games) 
são jogos onde milhares de jogadores interagem entre si em um universo digital. Um 
MMOG geralmente é dividido em regiões, também conhecido como zonas ou áreas, 
dividindo o jogo geograficamente e separando a alocação de recursos computacionais 
para cada região. Cada máquina virtual que realiza o processamento de uma região é 
denominada Zone Server. Considerando que cada região de um jogo deve estar sempre 
disponível e ao mesmo tempo oferecendo a jogabilidade desejada mesmo quando não 
exista nenhum jogador atuando nela, surgem algumas perguntas: É possível utilizar os 
recursos alocados para regiões que estão ociosas ou com baixa carga de forma a evitar o 
escalonamento de máquinas virtuais de regiões superlotadas, visando a otimização da 
utilização de recursos computacionais? De que forma isso é possível? 

A utilização da computação paralela e distribuída é uma alternativa de resposta a 
estas perguntas e, com o uso do Message Passing Interface (MPI) é possível realizar a 
distribuição de processamento entre as regiões do jogo em nível de software, sem a 
necessidade de soluções em nível de hardware e/ou middlewares. 
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2. Jogos Digitais e MMOGs 
Os jogos estão presentes na humanidade desde os primórdios, oriundos de brincadeiras, 
são atividades estruturadas, que envolvem diversão e podem auxiliar no aprendizado de 
pessoas de todas as idades [Lopes, Soriano, Oliveira, 2009]. Segundo Novak (2010), os 
jogos eletrônicos podem ser divididos nos seguintes gêneros: Ação, Aventura, Ação-
Aventura, Cassino, Quebra-Cabeça, Jogos de Representação de Papéis, Simulações, 
Estratégia e Jogo Massivo Multijogador Online. 

Os Jogos Massivos Multijogadores Online (MMOGs) são definidos, conforme 
Gregory (2009), "como qualquer jogo que suporte um número imenso de jogadores 
simultaneamente (de milhares a centenas de milhares), geralmente todos jogando em um 
mundo virtual muito grande e persistente". 

3. Message Passing Interface e Implementações 
Message Passing Interface (MPI), segundo Barney (2015) é um padrão proposto para 
sistemas de troca de mensagens entre processos. A sua ideia é original do Fórum MPI, 
formado em 1992 com o objetivo de definir um padrão portátil de uma interface de 
troca de mensagens. O padrão MPI utiliza como forma de comunicação básica entre 
processos as primitivas Send e Receive, com uma variante com relação à possibilidade 
de operações síncronas e assíncronas. 

 
Figura 1. Comunicação por Troca de Mensagens por Send e Receive 

De acordo com Tanenbaun e Van Steen (2006), o objetivo do Forum MPI era 
manter a simplicidade, praticidade e eficiência existentes nas bibliotecas de troca de 
mensagens da época, mas ganhando portabilidade com uma interface padronizada 
independente de sistema operacional ou linguagem de programação. 

Duas implementações do padrão MPI são o MPICH e o OpenMPI. Abas são 
implementações para computação de alto desempenho e, em seus respectivos sites, o 
MPICH se intitula como amplamente portátil e o OpenMPI como open source. 

4. Modelo Proposto 
A proposta deste trabalho é melhorar a arquitetura multiservidor apresentada por Wang, 
G; Wang K (2012) de forma que seja inserida a comunicação entre Zone Servers 
utilizando o MPICH. Desta forma é apresentada uma alternativa ao escalonamento sob 
demanda dos Zone Servers utilizando o processamento paralelo e distribuído. Esta 
proposta pode ser melhor observada na Figura 2: 
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Figura 2. Arquitetura Multiservidor Proposta 

Quando um Server está sobrecarregado, o mesmo envia parte dos dados a serem 
processados para outro Server. O outro Server, por sua vez, recebe estes dados, processa 
as ações e retorna as ações processadas para o Server que enviou os dados. 

5. Ambientes e Resultados Experimentais 

5.1 Ambientes e Desenvolvimento 
Conforme orientação e pesquisas realizadas, foi escolhido o padrão de troca de 
mensagens MPI como tecnologia a ser utilizada no projeto, com pesquisas focadas no 
detalhamento das versões existentes da tecnologia e linguagens de programação 
suportadas, com foco nas capacidades de comunicação remota e no gerenciamento 
dinâmico de processos, o que resultou na escolha da versão MPI 2.0, em sua 
implementação MPICH com suporte à linguagem de programação C++. A versão 
utilizada já implementa o MPI 3.0. Outras implementações encontradas e testadas, 
como no caso do MPI.NET, não dispunham de conformidade com a versão 2.0 do MPI 
em relação ao gerenciamento dinâmico de processos, e foram descartadas. 

Foi tomado como premissa da implementação que um personagem sempre 
realiza uma ação, inclusive enquanto está parado, sendo esta e qualquer ação realizada 
por um personagem calculada e processada a cada loop do jogo. 

Como definições na relação entre loop e os cálculos das ações, concluiu-se que o 
tempo utilizado para os cálculos das ações seria o tempo de execução do loop anterior, 
assim como, para fins de implementação do sistema, Personagens seriam divididos entre 
Jogadores e NPCs, tendo o foco inicial na implementação da lógica relacionada a um 
NPC. 

O NPC definido possui ações como Esperar, que é executada por um tempo pré-
determinado aleatório, e Andar, a qual é realizada para uma posição aleatória gerada. 

5.2 Resultados Experimentais 
Foram realizados experimentos para analisar o desempenho de servidores de MMO com 
e sem a distribuição do processamento lógico entre eles. Para isso foram 
esquematizados dois testes. O primeiro teste consiste em executar um Zone Server sem 
ser distribuído, por um tempo determinado e com uma quantidade variada de NPCs. O 
segundo teste consiste em executar dois Zone Servers: Server 1 e Server 2, de forma que 
o Server 1 será o servidor com quantidade variada de NPCs e o Server 2 terá uma 
quantidade baixa de NPCs e servirá para receber metade do processamento do Server 1. 
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Para os testes de servidor sem a utilização do MPI para distribuir o 
processamento, foram utilizados os seguintes parâmetros de configuração: 

• Tempo total de processamento: 20 segundos. 

• Foram aplicadas essas configurações com a seguinte quantidade de NPCs: 1000, 
2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000. 

Para os testes dos servidores utilizando o MPI para distribuir o processamento 
do Server 1 para o Server 2, foram utilizados os seguintes parâmetros de configuração: 

• Tempo total de processamento: 60 segundos. 

• Foram aplicadas essas configurações com a seguinte quantidade de NPCs no 
Server 1: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000. 

• O Server 2 teve a quantidade de NPCs fixada em 100, simulando um servidor 
muito pouco utilizado. 

Foi necessário aumentar o tempo total de processamento dos testes com 
distribuição de carga de 20 segundos para 60 segundos, pois nos testes acima de 20 mil 
NPCs a quantidade de amostras obtidas eram muito poucas, ocorrendo deformação nos 
gráficos de médias de tempos. 

As médias simples dos dados do Processamento Lógico e do Tempo Total de 
Loop podem ser observadas nas Figuras 3 e 4: 

 
Figura 3. Gráfico de Média Simples do Processamento Lógico 

 
Figura 4. Gráfico de Média Simples do Tempo Total de Loop 
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A Figura 3 mostra o tempo médio de processamento lógico, ou seja, o tempo 
médio para que sejam realizados os cálculos e atualizado os estados do jogo. Nela estão 
representados os tempos médios do Server 1 quando não distribuído bem como os 
tempos médios do Server 1 e Server 2 quando distribuído o processamento lógico. Para 
efeitos de comparação foi adicionado a soma dos tempos médios do Server 1 e Server 2 
distribuídos sob o rótulo Server 1 + 2 – Distribuído. 

A Figura 4 mostra a média do tempo total de loop, que é o tempo entre o início 
de um laço e o início do próximo. Nela estão representados os tempos médios do Server 
1 quando não distribuído bem como os tempos médios do Server 1 e Server 2 quando 
distribuído o processamento lógico. Analisando os dados de envio e recebimento 
relativos ao MPI, observamos que o custo de receber os dados e popular um array é 
maior do que dividir um array e enviar dados, conforme mostra a Figura 5: 

 
Figura 5. Gráfico de Média Simples do Processamento MPI 

A Figura 5 mostra a média de tempo para preparar os dados e enviar para outro 
Server, rotulado como Envio, e de recebimento de dados e a preparação destes dados, 
rotulado como Recebimento. Com relação ao tempo total de processamento dos 
servidores distribuídos, notamos que a manipulação dos arrays para envio e 
recebimento dos dados utilizando o MPI e o efetivo envio e recebimento dos dados 
consomem 99% do tempo de processamento, conforme o Figura 6: 

 
Figura 6. Gráfico de Média Simples do Tempo Total de Loop 

A Figura 6 mostra que o processamento lógico representou apenas 1% do tempo 
total do loop no Server 1 enquanto distribuído o processamento lógico e alocado 50 mil 
NPCs. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros 
Neste artigo foi apresentada uma abordagem cujo objetivo foi o escalonamento 

de máquinas virtuais para Jogos Massivos Multijogadores Online (MMOG), utilizando 
uma de computação paralela distribuída. O ambiente proposto foi representado por um 
modelo de arquitetura multiservidor, para o qual foi criado um protótipo para testes 
visando à validação do modelo proposto. 

A execução do protótipo no ambiente de teste indicou uma ineficiência da 
realização da distribuição do processamento dos jogos MMOGs utilizando o paradigma 
MPI sob a luz da configuração experimental. Apesar de diminuir o tempo de 
processamento lógico do servidor houve um aumento significativo no tempo total do 
loop. 

Podem-se inferir alguns motivos que podem ter contribuído para este fato. 
Primeiramente, o processamento realizado neste protótipo é menor do que nos 
servidores reais. Por causa desse aspecto foi necessário que o Zone Server mantivesse 
um número maior de NPCs do que ocorre na realidade. Esse aumento de NPCs leva a 
dois pontos que aumentam o tempo de processamento: manipulação do array de NPCs e 
a transferência dos dados dos NPCs de um servidor para outro. A utilização de uma rede 
convencional contribuiu para o aumento de tempo. Seria possível diminuir 
drasticamente o impacto deste fator utilizando uma rede de alto desempenho. 

Outro ponto importante a ser observado é a utilização de outra estrutura de dado 
para manter e manipular os NPCs, com o intuito de ganhar tempo de processamento. 
Com relação ao processamento lógico, por não utilizarmos cálculos de colisão, o 
mesmo manteve-se com um baixo tempo de processamento. Entretanto a lógica de 
inteligência artificial (IA) está sendo executada em cada loop. 
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Abstract. The amount of data produced by social networks like Facebook sur-
passes the million records mark 1. To detect overlapping communities in such
mass of data is a growing problem [Moon et al. 2014]. New approaches are
needed to develop the ability to process data faster. In this paper it will be
presented the adaptation of BMLPA algorithm to a parallel architecture using
Apache Spark. The results of the tests demonstrate that the new algorithm can
process a larger amount of data faster than sequential algorithms.

Resumo. O número de dados produzidos por redes sociais como Facebook ul-
trapassa a marca de milhões de registros2. Detectar comunidades sobrepostas
numa massa de dados desta proporção é um problema [Moon et al. 2014] e,
por isso, são necessárias novas abordagens. Nesse artigo será apresentada a
adaptação do algoritmo BMLPA para uma arquitetura paralela utilizando o
Apache Spark. O resultados dos testes demostram que o novo algoritmo conse-
gue processar mais rápido uma maior quantidade de dados do que algoritmos
sequenciais.

1. Introdução

Comunidades são uma das propriedades mais estudadas em redes complexas
[Lancichinetti et al. 2009]. Comunidades são subconjuntos de uma rede formadas por um
grupo de vértices que são altamente conectados entre si. A conexão entre dois vértices é
realizada por algum dado que os relaciona. Detectar estas comunidades, dada uma deter-
minada rede, é um problema que vem sendo estudado pelo meio cientı́fico e acadêmico
[Clauset et al. 2004, Girvan and Newman 2002, Fortunato and Barthelemy 2007]. Di-
ferentes métodos foram criados para a resolução deste problema [Xie et al. 2013,
Girvan and Newman 2002]. Identificar essas estruturas é importante em diversos contex-
tos: redes bioquı́micas, redes de e-mail, redes de transporte, rede de páginas de internet,
redes de citação entre artigos, redes sociais etc [Wasserman 1994, Kauffman 1969].

As redes produzidas por sistemas do mundo real estão se tornando cada vez mai-
ores [Chen et al. 2009]. Isso torna a maioria dos métodos existentes incapazes de detec-
tar comunidades em redes muito grandes, devido aos recursos computacionais de uma

1http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
2http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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máquina normal serem insuficientes para o processamento[Jin et al. 2014]. Para contor-
nar isso novos algoritmos foram propostos. Eles foram adaptados para utilizar os concei-
tos de paralelização. A maioria foram implementados utilizando o modelo MapReduce
[Moon et al. 2014, Shi et al. 2013, Su et al. 2014]. Apesar de já existirem trabalhos para
a detecção de comunidades em larga escala, a maioria deles se preocupa apenas com a
detecção de comunidades disjuntas (disjoint communities)[Xie et al. 2013].

BMLPA utiliza a técnica de propagação de rótulos. Para cada vértice é fornecido
um identificador, tal como um inteiro. Todos os vértices que tiverem o mesmo identi-
ficador pertencerão a mesma comunidade. Neste caso um vértice pode ter mais de um
identificador para que possa pertencer a mais de uma comunidade[Gregory 2010]. O
objetivo deste trabalho será propor um novo algoritmo, nomeado LPPA, sendo ele uma
versão paralela do algoritmo BMLPA. Utilizando o modelo MapReduce como meio de
paralelização.

Os objetivos especı́ficos do artigo são:

• Uma discussão do atual estado da arte no problema detecção de comunidades em
larga escala.

• Uma breve abordagem sobre algumas tecnologias utilizadas para o processamento
em paralelo.

• A conversão do algoritmo BLMPA desenvolvido em C++ para a linguagem Java.
• A proposta de um novo algoritmo, nomeado LPPA(Label Propagation Parallel

Algorithm), para a detecção de comunidades sobrepostas em larga escala utili-
zando o modelo de programação MapReduce.

• Um comparativo entre os algoritmos BMLPA e LPPA.

2. Referencial Teórico
Nesta seção serão apresentados o algoritmo que será adaptado para uma versão paralela,
e o motor que gerenciará o paralelismo.

2.1. Algoritmo BLMPA
Para detectar comunidades o algoritmo BMLPA utiliza a técnica conhecida como
propagação de rótulo (label propagation). Este tipo de técnica consiste basicamente em
atribuir aos vértices um par (ou mais) contendo um rótulo e um coeficiente de força (be-
longing coeficient). Este ultimo indica o grau de força do rótulo. Antes de executar o
procedimento principal a rede é passada para a função roughCore. Nela os vértices re-
cebem rótulos iniciais. Após isso é executado o procedimento principal, que pode ser
descrito da seguinte maneira:

1. Primeiramente cada vértice é inicializado com um rótulo único, com seu belon-
ging coeficient definido para 1.

2. Cada nó atualiza seus próprios rótulos, através do processo de soma e
normalização de todos os rótulos pertencentes aos seus vértices vizinhos. Essa
função é executada inúmeras vezes até que o método de parada proposto por Gre-
gory [Gregory 2010] seja satisfeito.

3. Remove as comunidades que estiverem totalmente contidas dentro de uma outra
comunidade.

4. Divide as comunidades descontı́nuas.
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Para que o algoritmo possa manter mais de uma comunidade ao mesmo tempo,
sem que no final esteja com todas elas é passado um parâmetro p, que será utilizado na
seguinte fórmula b

bmax
� p, onde b é o coeficiente do rótulo testado e bmax é o coeficiente

com mais valor entre todos os rótulos que foram percorridos. Se o resultado da divisão
for menor que p, então o rótulo não é retido pelo vértice. A complexidade do algoritmo é
O(vm log (vm/n)) por interação.

2.2. Apache Spark
Spark [Zaharia et al. 2010] é um motor que tem como objetivo facilitar o desenvolvimento
de aplicações paralelas. Atualmente ele possui duas vantagens principais sobre outras
implementações existentes para o modelo MapReduce. A primeira é a velocidade, em
alguns casos pode ser até 100x mais rápido que seu concorrente o Hadoop 3. A segunda é
a facilidade para criação de novas aplicações paralelas. Ele oferece APIs de alto nı́vel nas
linguagens Java, Scala e Python.

3. LPPA
Esta seção está dividida em duas partes. Na primeira 3.1 será abordado como o algoritmo
BMLPA pode ser paralelizado. Na segunda subseção 3.2 será apresentado o algoritmo
LPPA.

3.1. Do sequencial para paralelo
O algoritmo BLMPA opera através de um laço que é executado inúmeras vezes até que a
sua condição de parada seja satisfeita. Dentro dele existe um outro laço que é responsável
por percorrer todos os vértices existentes na rede. Para cada iteração deste segundo laço
é realizada uma chamada para a função propagate(). Este é o ponto no qual o algoritmo
pode ser paralelizado, pois é na função propagate() que cada vértice calcula os rótulos
dos seus vizinhos de uma iteração anterior à atual, permitindo assim que um processo de
propagação de rótulos não interfira em outro que esteja executando em paralelo. O nodo
master será responsável por dividir a quantidade total de vértices pelo numero de slaves
existentes no cluster, possibilitando que cada um deles realize o calculo de propagação de
rótulos em paralelo.

3.2. Algoritmo
O primeiro passo para a implementação do LPPA foi configurar o driver Spark. Nessa
configuração são definidos alguns parâmetros necessários para que aplicação possa se
conectar ao nodo master e atribuir a ele o job. Alguns dos parâmetros são: quantidade de
nodos utilizadas para o processamento, memória máxima usada por cada nodo, o nome
da aplicação, o ip do nodo mestre, etc.

Também foi utilizado o método parallelize() do API Spark, que permite paralelizar
um objeto qualquer em Java. Neste caso este método foi utilizado para paralelização
do objeto Vertex. Para que cada executor tenha acesso a todos os rótulos, também é
preciso utilizar o método broadcast(), que coloca o identificador do vértice e seus rótulo
na memória compartilhada do cluter. Fazendo isso, obtêm-se um custo menor de memória
por não ter que passar todos rótulos para cada nodo.

3https://spark.apache.org/
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A parte mais importante do algoritmo, é o uso dos métodos map() e reduce(),
fornecidas pela API Spark. O primeiro a ser executado é o método map(), nele é realizado
o mapeamento de todos os rótulos dos vizinhos do vértice para ele próprio, ou seja, é
nessa parte que é realizado a propagação de rótulos em paralelo. Já no método reduce()
é preciso eliminar todos os rótulos que estiverem com seus belloging coeficientes abaixo
do valor determinado. Este método também é executado em paralelo.

4. Experimentos e Resultados
Nesta seção será abordada a configuração do ambiente no qual o algoritmo foi executado,
os resultados apresentados por ele e um comparativo entre versão sequencial e a paralela.

4.1. Ambiente
O ambiente é dividido em 4 componentes principais. Os nodos foram virtualizados uti-
lizando o programa VirtualBox. O cluster pode ser classificado como homogêneo, pois
todos os seus nodos são iguais, tanto em relação a hardware quanto software:

1. Uma máquina virtual, que assume o papel master na arquitetura do algoritmo,
rodando o sistema operacional Ubuntu Server 13.10, com 1GB de memória.

2. nodo 1, 2 e 3 possuem uma máquina virtual com memória de 1GB com o sistema
operacional Ubuntu Server 13.10.

Abaixo estão listadas as tecnologias que foram utilizadas em cada um dos compo-
nentes da arquitetura:

• Para facilitar o desenvolvimento do algoritmo distribuı́do foram utilizadas as APIs
cliente e o motor Apache Spark 1.0 no modo standalone deployment.

• O Spark executa suas operações de leitura e escrita no sistema de arquivos HDFS,
um dos componentes da plataforma Hadoop. Para poder acessar os dados dis-
ponı́veis no HDFS através da linguagem Java, é necessário utilizar a dependência
hadoop-client 2.6.0.

• Foram utilizados dois conjuntos de dados para realizar os testes. Um deles 4 é um
conjunto real de dados colhidos da rede social Epinions 5. Nesses dados estão con-
tidos os relacionamentos entre diversos anunciantes de produtos. Este conjunto é
composto por 75.879 vértices e 508.837 arestas. Também foi utilizado um con-
junto menor de dados 6. Neste conjunto de dados está contido o relacionamento
entre 62 golfinhos vivendo na nova Zelândia. Ele é composto por 62 vértices e
159 arestas.

4.2. Resultados
Todas as alterações realizadas no algoritmo BMLPA foram feitas com o objetivo de me-
lhorar seu desempenho. Essas mudanças não alteram os dados de saı́da, ou seja, as comu-
nidades geradas pelos dois algoritmo são exatamente iguais. Em consequência disso não
é preciso medir a qualidade das comunidades geradas. Na figura 1 tem-se um gráfico com
os resultados apresentados pelos algoritmos BMLPA e LPPA implementados na lingua-
gem de programação Java. É importante ressaltar que no caso do algoritmo LPPA foram

4http://snap.stanford.edu/data/soc-Epinions1.html
5http://www.epinions.com/
6https://networkdata.ics.uci.edu/data.php?id=6
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utilizados 3 slaves para realizar o trabalho. Primeiramente os algoritmos foram testados
no conjunto de dados dos golfinhos composto por 62 vértices. Depois no conjunto de
dados Epinions, que primeiramente foi dividido em partes para testes em uma porção da
massa total de dados, e aumentado gradativamente até atingir a quantidade total de dados.

Figura 1. Gráfico mostrando os resultados de tempo pela quantidade de vértices
obtidos pelos algoritmos BMLPA e LPPA.

Com base nos resultados apresentados é possı́vel notar que o algoritmo BMLPA
apresenta melhores resultados de tempo quando há um conjunto menor de dados. Entre-
tanto conforme a quantidade de dados aumenta o algoritmo BMLPA acaba levando mais
tempo que o LPPA. Para um conjunto de dados com 75.000 vértices(quantidade máxima
testada) o algoritmo LPPA demorou 2 horas e 10 minutos a menos para gerar as co-
munidades que o BMLPA. Outro ponto importante é quantidade de slaves utilizada para
o processamento do algoritmo LPPA, neste caso apenas 3. A tendência é que o tempo
diminua se novos slaves forem adicionados.

5. Conclusão

Nota-se um crescente aumento nas redes geradas por sistemas reais. Isso afeta direta-
mente a capacidade detecção de comunidades contidas dentro destas redes. Alguns al-
goritmos adaptados ao modelo MapReduce surgiram para resolver este problema. Porém
poucos se preocupam com a detecção de comunidades sobrepostas, que tem uma impor-
tante aplicação prática em alguns contextos, tais como redes sociais. Com o objetivo de
solucionar o problema este artigo apresentou um novo algoritmo, nomeado LPPA. Ele é
uma versão paralela do algoritmo BMLPA.

Os testes mostraram que o algoritmo LPPA é mais veloz no processamento de uma
massa maior de dados, porém acaba sendo um pouco mais lento em redes com até 4.000
vértices. Para um trabalho futuro viu-se a necessidade de testes com uma quantidade
maior de slaves.
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Abstract. This paper presents an exploration of CUDA platform to accelerate
the execution of an application of computational modeling, which aims to simu-
late the spread of fire in a forest. Based on a Monte Carlo method, which uses
probability and random number generation, this application is part of a collec-
tion of resources used in computer modeling school. In its original version, the
sequential application may be time consuming, depending on the input parame-
ters. In this work, we explored different parameters to assess the impact of GPU
acceleration, knowing that the performance can be significantly influenced by
the input data. The results show performance gains in certain situations and
losses in other cases.

Resumo. Este artigo apresenta uma exploração da plataforma CUDA visando
acelerar a execução de uma aplicação de modelagem computacional, cujo ob-
jetivo é simular a propagação de incêndios em uma floresta. Baseada em um
método de Monte Carlo, que utiliza probabilidades e geração de números alea-
tórios, esta aplicação faz parte de uma coleção de recursos utilizados no ensino
de modelagem computacional. Em sua versão original, a aplicação sequen-
cial pode executar por um tempo significativo, dependendo dos parâmetros de
entrada. Neste trabalho, explorou-se diferentes parâmetros para avaliar o im-
pacto da execução em GPU, sabendo-se que o desempenho pode ser significati-
vamente influenciado pelos dados do problema. Os resultados mostram ganhos
de desempenho em determinadas situações e perdas em outros casos.

1. Introdução
Processos e fenômenos que ocorrem na natureza são frequentemente estudados por
meio de modelagem computacional, principalmente em situações em que é impraticá-
vel realizar experimentos no mundo real. Modelos são representações de um fenô-
meno e, quanto mais simplificada essa representação, menos precisamente ela descre-
verá fenômenos complexos da natureza [Shiflet and Shiflet 2014]. Simulações basea-
das em modelos computacionais são geralmente exigentes no uso de CPU e memória,
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tirando proveito de arquiteturas de alto desempenho e técnicas de programação para-
lela [Levesque and Wagenbreth 2010].

A programação paralela consiste em dividir um problema em vários sub-
problemas possíveis de serem processados concomitantemente por diferentes unida-
des de processamento, cooperando entre si quando necessário. Com isso, busca-
se redução no tempo de processamento e/ou aumento da precisão do resultado ob-
tido [Levesque and Wagenbreth 2010]. Arquiteturas paralelas de computadores são van-
tajosas para reduzir o tempo de processamento de problemas computacionalmente inten-
sivos [Meuer et al. 2014]. Há vários tipos de arquiteturas paralelas propostas ao longo
das últimas décadas, tendo como alvo aplicações que requerem alto desempenho e pro-
cessamento em larga escala.

Dentre as arquiteturas paralelas existentes, as Unidades de Processamento Gráfico
(Graphics Processing Units – GPUs) destacam-se como dispositivos aceleradores de de-
sempenho. Neste contexto, em 2006, foi apresentado pela empresa NVIDIA a Compute
Unified Device Architecture ou simplesmente CUDA, desenvolvida como uma plataforma
e um modelo de computação paralela, permitindo um aumento de desempenho ao possi-
bilitar que GPUs pudessem ser utilizadas para computação de propósito geral. Utilizando
linguagens de programação de alto nível, o desenvolvimento na plataforma CUDA acaba
sendo uma extensão da linguagem C (C++ e Fortran também são suportadas pela plata-
forma), auxiliada por bibliotecas e rotinas proprietárias.

No presente trabalho, explora-se a utilização da plataforma CUDA visando
acelerar a execução de uma aplicação de modelagem computacional, cujo objetivo
é simular a propagação de incêndios em uma floresta. Baseada em um método de
Monte Carlo, que utiliza probabilidades e geração de números aleatórios, esta aplica-
ção faz parte de uma coleção de recursos utilizados no ensino de modelagem com-
putacional [Shodor Education Foundation 1994]. Em sua versão original, escrita por
David Joiner da Kean University, esta aplicação sequencial pode executar por um
tempo significativo, dependendo dos parâmetros (dados) de entrada. Neste trabalho,
explora-se diferentes parâmetros para avaliar o impacto da execução em GPU, sabendo-
se que o desempenho pode ser significativamente influenciado pelos dados do pro-
blema [Gregg and Hazelwood 2011].

O restante do texto está organizado da seguinte maneira: na seção 2 descreve-se
a aplicação original; na seção 3 apresenta-se a paralelização da aplicação usando CUDA;
na seção 4 descreve-se experimentos e seus resultados; por fim, na seção 5, apresentam-se
considerações finais sobre o trabalho.

2. Descrição da Aplicação
Originalmente escrita na linguagem C e posteriormente adaptada para C++, a aplicação
tem como objetivo simular incêndios em uma floresta, baseando-se num método de Monte
Carlo [Amar 2006]. Basicamente, este tipo de método utiliza amostras obtidas em distri-
buições observadas a fim de aproximar uma função de interesse. Na aplicação em ques-
tão, o modelo computacional utilizado supõe que o fogo se propaga de um ponto (uma
árvore) para outros da floresta com uma dada probabilidade. Para cada probabilidade,
são feitos vários experimentos de propagação, usando geração de números aleatórios. Ao
final, para cada probabilidade, tem-se o percentual médio de árvores queimadas, que deve
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aproximar-se do esperado.

Os parâmetros de entrada desta aplicação são os seguintes:

• N: tamanho da floresta, que é representada por uma matriz NxN;
• T: número de experimentos de propagação (simulações de incêndios) para cada

probabilidade;
• P: número de probabilidades a serem estudadas.

As probabilidades são distribuídas de 0 a 100 considerando o número de probabili-
dades (P). A fim de armazenar o resultado dos experimentos (percentual médio de árvores
queimadas) para cada probabilidade, o programa utiliza um array unidimensional de ta-
manho P. Cada experimento de propagação exige a inicialização de uma matriz NxN que
representa uma floresta. Os elementos dessa matriz representam árvores da floresta, que
podem estar em diferentes estados: Unburnt, caso a árvore representada não tenha sido
queimada; Smoldering, sendo utilizada para representar uma árvore que iniciou a queima;
Burning, caso a árvore esteja queimando e Burnt, quando a mesma fica completamente
queimada.

Para cada experimento, inicia-se com todas posições da matriz no estado Unburnt.
A queima inicia-se com uma árvore central no estado Burning e, a cada passo de simu-
lação, o fogo pode propagar-se para sua vizinhança, nos sentidos norte, sul, leste e oeste.
Nesses passos, árvores definidas como Burning passam a ficar Burnt e árvores defini-
das como Smoldering passam ao estado Burning. A queimada acontece enquanto houver
árvores definidas como Smoldering ou Burning. Os estados das quatro árvores vizinhas
mudam em função de valores gerados aleatoriamente, que podem ficar acima ou abaixo da
probabilidade de propagação. Ao final de um experimento, tem-se o percentual de árvores
queimadas. Para cada probabilidade, os experimentos são repetidos T vezes, permitindo
calcular uma média.

O código-fonte da aplicação possui vários laços aninhados, limitados pelos parâ-
metros de entrada. Dependendo do tamanho da floresta, do número de probabilidades e
do número de experimentos por probabilidade, o tempo de uma execução completa pode
variar de frações de segundos a vários minutos ou até horas, em um computador com
configurações atuais, uma vez que tais configurações influenciam de forma direta na rea-
lização dos cálculos, acarretando no aumento trocas de estados das posições da matriz e
gerando maior carga computacional.

3. Paralelização
A aplicação revela uma oportunidade de paralelização à medida que os cálculos para di-
ferentes probabilidades são independentes entre si. Assim, adotou-se inicialmente como
estratégia o particionamento do array de probabilidades de propagação do fogo. Assim,
distribui-se as várias probabilidades de propagação entre as threads da arquitetura CUDA,
ficando cada thread responsável por calcular todos os experimentos de uma dada proba-
bilidade.

Para implementar tal abordagem, foi necessário desenvolver um kernel em CUDA.
O kernel em questão foi construído aproveitando grande parte do código da versão se-
quencial, com ajustes para a passagem de parâmetros e chamadas de funções para o
funcionamento da aplicação. Em relação a geração de números aleatórios, adotou-se a
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biblioteca cuRAND fornecida pelo Toolkit CUDA, uma vez que tal biblioteca proporciona
obter números pseudorandômicos de forma fácil e eficiente.

No entanto, após uma análise da primeira solução desenvolvida, observou-se que
havia uma distribuição não uniforme da carga de trabalho entre as threads envolvidas,
sendo que threads responsáveis por probabilidades menores executavam de forma mais
rápida, se comparadas àquelas que calculavam as maiores. De fato, probabilidades me-
nores levam a incêndios que se extinguem rapidamente e, assim, simulações mais rápidas
do que com probabilidades maiores.

Atentando-se a isso, decidiu-se desenvolver uma nova versão da aplicação, in-
troduzindo uma laço de repetição ao kernel inicialmente desenvolvido, com o objetivo
de equilibrar as cargas de trabalho de maneira uniforme para todas as threads que serão
utilizadas na simulação. Na distribuição da carga de trabalho entre as várias threads do
programa, adotou-se dividir o array original P em vários menores. Desse modo, cada
thread passa a ser responsável por realizar o cálculo de diferentes seções do array, onde
cada seção contém uma faixa de probabilidade a ser calculada por thread, partindo das
menores probabilidades em direção às maiores.

4. Experimentação
Visando avaliar o desempenho das implementações descritas na seção anterior, realizou-
se uma série de experimentos com ambas as versões paralelizadas, variando-se o número
de probabilidades (P) e o tamanho da floresta (N).

Todos os experimentos foram realizados em um computador desktop Dell com
processador Intel CoreTM 2 Quad Q8200 a 2,33 GHZ, com uma GPU NVIDIA modelo GT
310, compatível com Compute Compatibility versão 1.2, com memória de 512 MB a 500
MHz e contando com 16 CUDA Cores com frequência de 1402 MHz, sendo habilitada a
processar até 65.536 threads em simultâneo. O sistema operacional era Ubuntu 12.04 LTS
na arquitetura i386 (32 bit). Para o desenvolvimento da aplicação, utilizou-se o CUDA
SDK 6.0.

Nos experimentos variando as probabilidades, utilizou-se a seguinte configuração:
floresta de tamanho 12 (resultando em uma matriz quadrada de 144 posições) e 4096 ex-
perimentos por probabilidade. Nos testes em paralelo, adotou-se 256 threads por bloco e
256 blocos. A figura 1 apresenta uma comparação entre os tempos sequencial e os tempos
das duas versões paralelas implementadas. A primeira versão (paralela v1), representa a
implementação paralela com carga não distribuída entre as diferentes threads e conse-
quentemente, a segunda versão (paralela v2), representa a implementação paralela com
distribuição uniforme das probabilidades.

Pode-se observar, na figura 1, que para menores probabilidades a versão sequen-
cial foi mais rápida que as versões paralelas. Para um maior número de probabilidades,
a primeira versão paralela (v1) obteve ganho de desempenho, atingindo um speedup de
até 2. A segunda versão paralela, no entanto, mostrou-se inferior em todos os casos.
Considerando-se as características da GPU utilizada, nota-se que as versões paralelas não
utilizam todo o potencial de paralelismo da arquitetura, pois há threads que não recebem
trabalho qualquer que seja a estratégia de distribuição. Isso se agrava na segunda ver-
são, que atribui mais probabilidades por thread na intenção de distribuir o trabalho mais
uniformemente.
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Figura 1. Tempos de execução variando-se o número de probabilidades

Nas execuções variando o tamanho da floresta, utilizou-se a seguinte configura-
ção: 100 probabilidades e 4096 experimentos por probabilidade. Novamente, nos testes
em paralelo, adotou-se 256 threads por bloco e 256 blocos. A figura 2 apresenta uma
comparação entre os tempos sequencial e os tempos das duas versões paralelas imple-
mentadas.

Figura 2. Tempos de execução variando-se o tamanho da floresta

Observa-se, na figura 2, que nenhuma das versões paralelas obteve ganho de de-
sempenho nestas execuções. Com o aumento do tamanho da floresta, aumenta-se a quan-
tidade de trabalho e a memória utilizada por thread, mas sem aumentar a quantidade de
paralelismo, que depende do número de probabilidades. A estratégia de distribuição do
trabalho não fez diferença nos casos considerados.

5. Conclusão
Neste trabalho, implementou-se duas versões paralelas de uma aplicação que realiza ex-
perimentos de simulação de incêndios em florestas, utilizando modelagem computacional
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baseada num método de Monte Carlo. As versões paralelas foram implementadas em
CUDA, visando sua execução em GPUs NVIDIA.

Os experimentos realizados mostram que foi possível tirar proveito do parale-
lismo em GPU, porém sem atingir aceleração muito significativa. O desempenho, como
esperado, é dependente dos dados de entrada do problema. A estratégia simples de dis-
tribuição de trabalho não se mostrou eficaz, uma vez que intensificou o problema de mau
aproveitamento da capacidade da GPU. Para resolver este problema nos casos onde há
mais threads do que probabilidades, poderia ser usada uma estratégia complementar, em
que threads distintas realizassem experimentos para uma mesma probabilidade, sendo
necessário comunicação no final para calcular o percentual médio de árvores queimadas.

Referências
Amar, J. G. (2006). The monte carlo method in science and engineering. Computing in

Science and Engg., 8(2):9–19.

Gregg, C. and Hazelwood, K. (2011). Where is the data? why you cannot debate CPU
vs. GPU performance without the answer. In Proceedings of the IEEE International
Symposium on Performance Analysis of Systems and Software, ISPASS ’11, pages
134–144, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.

Levesque, J. and Wagenbreth, G. (2010). High Performance Computing: Programming
and Applications. CRC Press.

Meuer, H. W., Strohmaier, E., Dongarra, J., and Simon, H. D. (2014). The TOP500:
History, Trends, and Future Directions in High Performance Computing. Chapman &
Hall/CRC, 1st edition.

Shiflet, A. B. and Shiflet, G. W. (2014). Introduction to Computational Science: Modeling
and Simulation for the Sciences SecondEdition. Princeton University Press.

Shodor Education Foundation (1994). Interactivate project. Disponível em:
http://www.shodor.org/interactivate/. Acesso em: agosto de 2015.

150 Aceleração de um Modelo de Simulação de Incêndios em Florestas Usando GPU

WSCAD-WIC 2015 • 18 a 21 de outubro de 2015 • ISBN 2358-6613



Abordagem paralela para o método de Clustering Search (CS)
aplicado ao Problema de Agrupamento Centrado Capacitado

Davi M. Morales, Antonio A. Chaves, Álvaro L. Fazenda
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Abstract. Clustering Search (CS) is a hybrid method to solving combinatory
optimization problems which combines local search heuristics and metaheuris-
tics aiming to intensify local searches only at promising areas in the solutions
space. In this paper the CS method is applied to solve the Capacited Cente-
red Clustering Problem (CCCP), which consists in partitioning a set of n points
into p disjunct groups with limited capacity, where each point is associated to
a demand value. The main goal consists in to minimize the euclidean distances
between points and their respective geometric centers. In order to improve CS’s
computational performance, a MPI based parallel approach is applied to the
most computational demanding portion: the local searches. The computational
results show that this new parallel CS approach is an efficient strategy in terms
of computational performance and results quality.

Resumo. O Clustering Search (CS) é um método hı́brido aplicado na
solução de problemas de otimização combinatória que procura combinar me-
taheurı́sticas e heurı́sticas de busca local, de tal forma que a busca seja inten-
sificada somente em regiões promissoras do espaço de soluções. Neste trabalho
o método CS é aplicado para resolver o Problema de Agrupamento Centrado
Capacitado, o qual consiste em particionar um conjunto de n pontos em p gru-
pos disjuntos com capacidade limitada, onde cada ponto está associado a um
valor de demanda, sendo o objetivo minimizar a soma das distâncias euclidia-
nas entre os pontos e os seus respectivos centros geométricos. Para melhorar o
desempenho computacional do CS uma abordagem paralela baseada em MPI é
aplicada ao trecho mais demandante de computação: as buscas locais. Os re-
sultados mostram que a paralelização do método constitui-se de uma estratégia
eficiente em termos de desempenho computacional e qualidade dos resultados.

1. Introdução
De acordo com [Chaves 2009], muitas pesquisas vêm sendo realizadas durante as últimas
décadas buscando métodos que resolvam o desafio de encontrar soluções ótimas para pro-
blemas de otimização de importância prática e/ou teórica. Esses problemas surgem numa
infinidade de aplicações da vida real, tais como projetos de redes de telecomunicação e de
circuitos integrados, empacotamento de objetos, localização de centros ou facilidades, ro-
teamento e escalonamento de veı́culos, alocação de trabalhadores ou máquinas a tarefas,
planejamento de produção, sequenciamento de DNA e proteı́nas, etc.

[Oliveira et al 2013] propõe o método hı́brido Clustering Search (CS) para
solução desta classe de problema. No CS uma meta-heurı́stica é responsável pela
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exploração do espaço de busca, gerando soluções representativas de regiões promisso-
ras. Em conjunto com a meta-heurı́stica, heurı́sticas de buscas locais especı́ficas ficam
responsáveis por realizar uma intensificação da busca em tais regiões, assim que possı́vel.

Estudos realizados em [Chaves 2009] mostram que a busca local é o componente
mais custoso do CS em termos de esforço computacional. Apesar de heurı́sticas de bus-
cas locais serem aplicadas com mais critério neste método, estas ainda representam de
80 a 95% do tempo total de execução do CS. Por outro lado, o CS é composto por pro-
cedimentos que podem ser divididos em trechos que possuem pouca dependência entre
si.

Este trabalho propõe uma abordagem paralela para o método CS visando melhorar
seu desempenho computacional, mantendo a qualidade nas soluções encontradas, através
de um código desenvolvido seguindo o padrão do MPI (Message Passing Interface), per-
mitindo a execução paralela de buscas locais concorrentes em um sistema de memória
distribuı́da. Para avaliar o desempenho do CS paralelo, realizou-se um estudo de caso no
qual o método é aplicado ao Problema de Agrupamento Centrado Capacitado, do inglês
Capacited Centered Clustering Problem - CCCP [Oliveira et al 2013]. Os testes com o
programa paralelo mostraram uma significativa melhora no desempenho computacional
em relação à versão serial, mantendo a mesma qualidade obtida nos resultados do método
CS.

O restante do trabalho está organizado como se segue: a seção 2 apresenta o
método CS em sua versão original serial e a abordagem paralela para sua solução, se-
guindo um modelo de programação MPI. A seção 3 explana os resultados computacionais
e na seção 4 têm-se as considerações finais.

2. Método CS serial e paralelo

Conforme brevemente comentado na seção anterior, o Clustering Search (CS)
[Oliveira et al 2013] é um método hı́brido que busca combinar metaheurı́sticas e
heurı́sticas de busca local, em que a busca é intensificada somente em regiões do espaço
de busca que merecem atenção especial (regiões promissoras). O CS introduz uma
otimização para a escolha de soluções onde serão aplicadas a busca local, em vez de esco-
lher as regiões aleatoriamente ou aplicar busca local extensivamente em todas as soluções,
como ocorre em outras soluções. Consequentemente espera-se uma melhora no processo
de convergência com uma diminuição no esforço computacional, pois há uma aplicação
mais racional das heurı́sticas.

O CS procura localizar áreas de busca promissora agrupando-as em clusters. Um
cluster é definido por um centro, c, que é geralmente inicializado de maneira aleatória e,
posteriormente, tende de modo progressivo a pontos promissores no espaço de busca. O
número de clusters (NC) deve ser fixado previamente neste método.

O CS constitui-se de quatro partes conceitualmente independentes: a me-
taheurı́stica (SM), o componente de agrupamento (IC), o módulo de análise (AM) e a
busca local (LS), os quais estão citados no pseudocódigo 1, que explica o funciona-
mento do método. O componente SM trabalha como um gerador de soluções, explo-
rando o espaço de busca através de um conjunto de soluções possı́veis, de acordo com
sua estratégia. Este componente pode ser implementado por algoritmos de otimização
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que permitem a geração de diversas soluções dentro do espaço de busca. O componente
IC permite mesclar as soluções similares obtidas pelo SM em grupos, especificando um
centro que melhor represente o cluster, de acordo com um limiar de distância, �, defi-
nido previamente, o qual permite estabelecer a relação de similaridade para o processo
de agrupamento. O componente AM tem a função de avaliar cada cluster indicando os
mais promissores. A densidade de um cluster, �j , define o nı́vel de atividade dentro do
mesmo. De forma simplificada pode-se dizer que �j indica quantas soluções geradas pelo
SM foram agrupadas em cj . Sempre que �j encontra um pré-estabelecido limitante �, o
cluster deve ser melhor avaliado por uma busca local para aceleração de convergência. A
busca local (componente LS) permite a exploração de áreas promissoras dentro de um de-
terminado cluster através de heurı́sticas pré-determinadas. Cabe lembrar que é utilizado
um método especı́fico na assimilação de novas soluções neste algoritmo conhecido por
Path-Relinking e identificado pela função PR [Glover et al 2000] no pseudocódigo 1, o
qual estabelece que um novo centro para o cluster deve ser a melhor solução encontrada
entre o atual centro cj e a solução sk.

Algorithm 1 Pseudo-código CS
1: function ALGORITMO CS
2: crie os clusters iniciais
3: meta-heurı́stica - SM
4: while (critério de parada não for satisfeito) do
5: gerar solução sk pela meta-heurı́stica
6: processo de agrupamento - IC
7: encontrar cluster mais similar a sk
8: agrupar sk no cluster mais similar Cj (�j  �j + 1)
9: atualizar centro do cluster ( cj  PR(cj , sk) )

10: modulo de análise - AM
11: if �j � � then
12: reduzir a densidade �j ( 0
13: heurı́stica de busca local - LS
14: encontrar melhor vizinho (bcj) de cj
15: if (f(bcj) < f(cj)) then
16: atualizar centro: cj  bcj
17: end if
18: end if
19: end while
20: end function

2.1. CS aplicado ao CCCP
Um dos problemas de localização de facilidades mais estudados é o problema de p-
medianas [Hakimi 1964]. Esse problema consiste em localizar p facilidades (medianas)
em um dado espaço, satisfazendo n pontos de demanda de forma em que a soma das
distâncias entre cada ponto de demanda e sua mediana mais próxima seja minimizada.

O Problema de Agrupamento Centrado Capacitado (CCCP, do inglês Capacited
Centered Clustering Problem), proposto por [Negreiros e Palhano 2006], é similar ao pro-
blema das p-medianas, onde a diferença está no fato de existir, em vez de medianas, um
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centróide para cada agrupamento de pontos de demanda. Os centróides são calculados
a partir da média das coordenadas dos pontos de demanda alocados no agrupamento.
[Chaves e Lorena 2010] propuseram utilizar o método hı́brido CS para resolver o CCCP,
usando como metaheurı́stica um algoritmo genético para geração das soluções. Entre-
tanto, devido às dimensões das instâncias disponı́veis na literatura e a complexidade de
solução do problema, o método proposto apresenta tempos computacionais significativa-
mente altos, tornando-o um candidato a receber otimizações advindas da programação
paralela para obter melhor desempenho computacional.

2.2. Abordagem Paralela para o método CS

A abordagem paralela para o método CS utiliza um modelo mestre-escravo, onde um
conjunto de diferentes buscas locais (as quais representam o trecho mais demandante de
computação) serão considerados procedimentos concorrentes, permitindo a paralelização
de seu procedimento através de MPI. Desta forma os componentes SM, IC e AM serão
executados por um processo mestre e um conjunto de buscas locais (componente LS)
serão processadas concorrentemente por processos escravos. Esta abordagem diferencia-
se substancialmente da versão serial, pois permite que um conjunto de buscas locais
seja processada assincronamente, enquanto que na versão serial originalmente desenvol-
vida, a cada busca local processada avalia-se imediatamente a sua solução para possı́vel
atualização da solução global. Na versão paralela o processo mestre fica à espera do re-
sultado das diversas buscas locais disparadas concorrentemente, atualizando seus dados
quando necessário.

A Figura 1 representa esquematicamente o funcionamento do CS paralelo na
forma de uma abordagem Mestre-Escravo, onde a função indicada por VND representa a
busca local implementada como um procedimento conhecido por Variable Neighborhood
Descent [Mladenovic e Hansen 1997], que consiste na exploração do espaço de busca por
meio de trocas sistemáticas de estruturas de vizinhança, aceitando somente soluções de
melhora da solução corrente e retornando à primeira estrutura quando uma solução com
melhor valor de função objetivo é encontrada.

3. Resultados
O CS para o CCCP foi codificado na linguagem C++, com chamadas a funções do padrão
MPI para comunicação de dados e sincronizações. Os experimentos utilizaram-se de um
cluster computacional composto por 5 nós de processamento, cada qual configurado da
seguinte forma: 4 CPU sockets para processadores AMD Opteron Processor 6376 (16
cores) operando a 2.3 GHz com 1 GB de memória cachê L2 e 16 GB de memória cachê
L3, memória principal de 132 GB, com nós de processamento interconectados por rede
local do tipo Infiniband.

A abordagem paralela do CS foi validada para algumas instâncias do CCCP por
[Miranda et al 2015], comparando seus resultados com a versão serial do método. Neste
trabalho usou-se uma versão revisada do código, aplicado a instâncias mais complexas,
comparando o resultado da versão paralela do CS, através do gap em relação à melhor
solução da literatura e o desvio em relação à melhor solução encontrada pelo método e a
média de 10 execuções, com o CS original serial [Chaves e Lorena 2011] e com resulta-
dos conhecidos na literatura obtidos com o método de Busca Tabu [Muritiba et al 2012].
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Figura 1. Representação da abordagem paralela na forma Mestre-Escravo para o
CS aplicado ao CCC.

Desta forma a Tabela 1 permite a validação da abordagem para as instâncias conhecidas
por doni1, doni3 e doni5. O gap foi calculado usando as melhores soluções obtidas pelos
métodos e a melhor solução conhecida na literatura (segunda coluna).

Tabela 1. Comparação entre a solução média e melhor resultado das versões
seriais e paralelas do método CS

CS Paralelo CS [Chaves e Lorena 2011] TS [Muritiba et al 2012]
Problema Melhor conhecida gap desvio gap gap

doni1 3021,41 0,09 0,07 0,03 0,12
doni3 8343,49 0,90 0,40 1,14 0,00
doni5 11114,67 0,15 0,77 0,18 0,00
Média 0,38 0,41 0,45 0,04

A Figura 2 representa o desempenho computacional para a abordagem paralela
do CS, avaliados quanto ao speedup (ganho em relação à versão sequencial) e eficiência
computacional no uso dos recursos de processamento paralelo, para as instâncias doni1,
doni3 e doni5. Cabe ainda exemplificar a redução no tempo de processamento para a
instância com maior número de pontos (doni5 com 5000 pontos e 12 centróides), onde a
versão serial executou em média em 20.000 segundos, aproximadamente, enquanto que a
versão paralela com 64 processadores executou em 437 segundos, em média.

4. Conclusão
Os resultados apresentados para a abordagem paralela, através de um esquema mestre-
escravo em MPI, do método CS aplicado ao problema CCCP mostram que o mesmo foi
capaz de incrementar significativamente o desempenho do método original, mantendo a
qualidade dos resultados obtidos.
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Figura 2. Desempenho paralelo para o CS

Os problemas de escalabilidade são minimizados à medida que se aumenta a com-
plexidade do problema, uma vez que a granularidade das tarefas paralelas (buscas locais)
incrementam na mesma proporção da quantidade de dados das instâncias. Este fato mi-
nimiza a contribuição da fração serial do código (Lei de Amdhal) realizada pelo pro-
cesso mestre, responsável por realizar operações de alocações, Entrada/saı́da de dados,
aplicação da heurı́stica, além de controle dos escravos e sincronizações. Tal efeito se
mostrou muito significativo para a primeira e menor instância utilizada (doni1), conforme
se pode verificar nos resultados obtidos.
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