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Apresentação WSCAD-WIC 2016 

 

O Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD) é um evento 

vinculado ao tradicional InternationalSymposiumon Computer Architectureand High 

Performance Computing (SBAC-PAD), promovido há mais de vinte anos pela Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC), e é realizado anualmente com o objetivo de apresentar os 

principais desenvolvimentos, aplicações e tendências nas áreas de arquitetura de 

computadores, processamento de alto desempenho e sistemas distribuídos. 

Este ano, o WSCAD 2016 (XVII Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto 

Desempenho) não é realizado na mesma data e lugar que o SBAC-PAD, uma vez que a 

cada ano alternado, o evento SBAC-PAD é sediadono exterior, e este ano o SBAC-PAD 

será na cidade de Los Angeles (USA), e o WSCAD em Aracaju, SE, Brasil. O evento 

WSCAD tem a responsabilidade de reunir a comunidade nacional responsável pelas 

pesquisas em Computação de Alto Desempenho, Arquitetura de Computadores e Sistemas 

Distribuídos. 

O WSCAD também abriga os seguintes eventos: Concurso de teses e dissertações 

(WSCAD-CTD); Workshop de Iniciação Científica (WSCAD-WIC); Workshop de Educação 

em Arquitetura de Computadores (WEAC) e a Maratona Internacional de Programação 

Paralela. 

A programação do WSCAD-WIC neste ano conta com 2 sessões técnicas com 12 

apresentações orais de artigos completos, os quais serão publicados digitalmente na 

BDBCOMP (Biblioteca Digital Brasileira de Computação, link 

 http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/ ) e na página do evento (www.wscad-2016.ufs.br). 

Gostaríamos de ressaltar que nesse ano tivemos muitos artigos de ótima qualidade, e só 

foram aprovados artigos com recomendações claras de aceitação. Logo, infelizmente, vários 

artigos com um bom potencial não estão nos anais. 

Agradecemos fortemente a todos os membros do Comitê de programa que colaboraram 
com a revisão dos artigos, a todos os organizadores do SBAC e demais eventos, e também, 
em especial, aos autores que submeteram trabalhos neste ano, além de todos os 
convidados e participantes que vieram prestigiar o WSCAD. 

Bem vindos ao XVII Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD 

2016), e ao WSCAD-WIC e ao todos os outros eventos que compõem o WSCAD, e na 

cidade de Aracaju (SE), Brasil, de 5 a 7 de outubro de 2016. 

Coordenadores de Programa do WSCAD-WIC 2016. 
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Técnicas de Otimização Loop Unrolling e Loop Tiling em
Multiplicações de Matrizes Utilizando OpenMP

Sherlon Almeida da Silva1, Matheus da Silva Serpa 2, Claudio Schepke1

1Laboratório de Estudos Avançados – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
97546-550, Alegrete – RS – Brasil

sherlonalmeida@alunos.unipampa.edu.br, claudioschepke@unipampa.edu.br

2Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970, Porto Alegre – RS – Brasil

msserpa@inf.ufrgs.br

Resumo. Métodos numéricos são utilizados em diversas áreas de pesquisa,
como em aplicações de simulações de fenômenos naturais. Dentre as operações
frequentemente utilizadas tem-se a multiplicação de matrizes. Este tipo de
operação, dependendo do número de elementos, demanda uma quantidade
significativa de recursos computacionais, o que aumenta o tempo de proces-
samento. Para prover resultados precisos rapidamente é necessário reduzir
o tempo de execução. O objetivo deste trabalho é investigar o impacto das
técnicas de Loop Unrolling e Loop Tiling no desempenho sequencial e paralelo
em multiplicações de matrizes. Para as versões paralelas utilizamos OpenMP.
Os experimentos mostram que em uma arquitetura de 6 cores o ganho de de-
sempenho em relação a versão sequencial não otimizada é de até 20 vezes.

1. Introdução
Simulações numéricas geram conhecimento utilizado para o avanço da Ciência.

Determinar o comportamento de fenômenos fı́sicos relacionados a aerodinâmica, previsão
do tempo, entre outros, é relevante para a sociedade [Oksendal 2013]. Na meteorologia,
por exemplo, o tempo de execução destas aplicações é inviável em arquiteturas sequenci-
ais, pois, a resposta seria obtida após o acontecimento do fenômeno [Schepke et al. 2013].

Aplicações desenvolvidas a partir de modelos matemáticos exigem muitos re-
cursos computacionais para prover soluções rápidas e precisas. Este é o caso das
aplicações que solucionam equações diferenciais parciais aproximando-as com métodos
numéricos iterativos que operam sobre matrizes [Ames 2014]. Estas técnicas numéricas
resumem-se a resolver repetidamente um grande sistema de equações lineares com várias
incógnitas. A computação de alto desempenho preocupa-se com a análise e desenvolvi-
mento de implementações eficientes nas simulações numéricas em computadores parale-
los [Al-Mouhamed et al. 2016].

Uma alternativa para acelerar as aplicações é fazer uso de arquiteturas parale-
las multi-core, possibilitando a execução concorrente em diferentes núcleos de proces-
samento, tornando possı́vel a simulação de problemas maiores em tempo de execução
aceitável. Diversos fatores devem ser levados em consideração na fase de desenvolvi-
mento de uma aplicação paralela. Para conseguir um bom desempenho, pode ser ne-
cessário reescrever parte do código, otimizando-o para a arquitetura alvo. O compilador
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e as Interfaces de Programação de Aplicação (APIs) auxiliam o programador nesse pro-
cesso, facilitando tarefas como divisão de trabalho, comunicação e uso do paralelismo.

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é avaliar otimizações feitas pelo progra-
mador, indicando quais devem ser utilizadas para melhorar o desempenho sequencial e
paralelo. Para tanto, foi utilizada a API Open Multi-Processing (OpenMP) para desenvol-
ver versões paralelas de uma multiplicação de matrizes.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os
trabalhos relacionados. Na Seção 3 são apresentados detalhes de implementação de cada
algoritmo. Os resultados experimentais são mostrados na Seção 4. Finalmente, a Seção 5
traz a conclusão e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Vários trabalhos buscam reduzir o tempo de execução de aplicações que tem
como base operações de multiplicação de matrizes. Estes trabalhos utilizam técnicas
de otimização sequencial que exploram desde a redução de cache miss até a mudança
de complexidade algorı́tmica. Outros trabalhos exploram paralelismo em diversos nı́veis
variando a API utilizada [Anchev et al. 2013].

Otimizações para melhor uso de cache podem render um ganho de desempenho
significante, particularmente quando aplicado a códigos numericamente intensivos. A
investigação de tais técnicas traz maior eficiência a partir da utilização de conceitos de
arquitetura de computadores [Kowarschik and Weiß 2003]. Através da modificação de
algoritmos convencionais de multiplicação de matrizes para execução em arquiteturas
multi-core, a análise de distribuição dos dados à nı́vel hierárquico, como a memória cache,
viabiliza o ganho de desempenho para esta arquitetura. [Jacquelin et al. 2009].

Além das otimizações já mencionadas, é possı́vel utilizar em conjunto recursos
do próprio compilador para acelerar o processo de execução. Este trabalho utiliza tais
otimizações realizadas pelo programador com o auxı́lio do compilador gcc e da diretiva
de otimização -O2 (melhor tempo em relação à -O1 e -O3). Para tanto, são abordados
testes de eficiência das otimizações em versões de códigos sequenciais e paralelos.

3. Implementação dos Algoritmos

Foram implementadas oito versões do algoritmo de Multiplicação de Matrizes em
linguagem C. Os algoritmos Naive, Naive + Unrolling, Tiling, Tiling + Unrolling foram
implementados de forma sequencial e paralela. Em todas versões as matrizes de entrada
e saı́da foram armazenadas de forma contı́gua em memória.

A versão Naive é a convencional que utiliza três laços de repetição aninhados para
efetuar a computação da matriz resultante. A versão paralela com transformação de Loop
do tipo Unrolling é apresentada no Algoritmo 1. Esta técnica tem como objetivo melhorar
o desempenho do programa reduzindo o número de saltos (branches) através da alteração
do número de somas por iteração.

A versão Tiling fragmenta a matriz inicial em diferentes matrizes que são cha-
madas de blocos. Este método pode ser interpretado como ”Matriz de Matrizes”. Es-
tes blocos originados da matriz inicial podem ser computados separadamente como uma
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1 #pragma omp parallel for private(...) shared(...)
2 for(i = 0; i < size; i++)
3 for(j = 0; j < size; j++)
4 for(k = 0; k < size; k += UNROLL_SIZE){
5 C(i, j) += A(i, k) * B(k, j)
6 C(i, j) += A(i, k + 1) * B(k + 1, j)
7 ...
8 }

Algoritmo 1: Versão Naive + Unrolling

1 #pragma omp parallel for private(...) shared(...)
2 for(x = 0; x < size; x += TILE_SIZE)
3 for(y = 0; y < size; y += TILE_SIZE)
4 for(z = 0; z < size; z += TILE_SIZE)
5 for(i = x; i < x + TILE_SIZE; i++)
6 for(j = y; j < y + TILE_SIZE; j++)
7 for(k = z; k < z + TILE_SIZE; k += UNROLL_SIZE){
8 C(i, j) += A(i, k) * B(k, j)
9 C(i, j) += A(i, k + 1) * B(k + 1, j)

10 ...
11 }

Algoritmo 2: Versão Tiling + Unrolling

multiplicação convencional de matrizes, o que difere é que ocorre uma sincronização dos
dados dos blocos no final do cálculo.

Na segunda versão deste algoritmo, Tiling+Unrolling, o ganho ocorre com a
redução dos branches agregados à técnica de blocos. Tais técnicas melhoram o desem-
penho através do melhor aproveitamento de memória cache, tendo um ganho através da
arquitetura com o princı́pio de localidade espacial.

4. Técnicas de Otimização e Análise de Desempenho
A busca de instruções e dados pelo processador está relacionada à comunicação

entre a CPU e a memória principal. A alta latência de acesso à memória principal é um
dos limitadores de desempenho. A utilização da memória cache serve para minimizar
o impacto dessa latência, uma vez que ela armazena dados utilizados pelo processador
baseando-se no princı́pio da localidade.

No código Tiling ocorre o deslocamento das operações conforme ilustram as Fi-
guras 1 e 2. As variáveis x e y percorrem os blocos linhas e colunas. Dentro desses blocos
as variáveis i e j percorrem as linhas e colunas. Desta forma há um aproveitamento dos
dados da cache reduzindo o acesso a memória principal. A maior eficiência deste algo-
ritmo ocorre quando o tamanho do bloco da matriz é totalmente armazenado na memória
cache. Encontrar os dados necessários em cache é chamado de cache hit. Consequente-
mente, se o tamanho ocupado da memória cache for inferior ao seu total, haverá menos
aproveitamento dos recursos disponı́veis. Caso contrário, alguns dados não estarão em
cache, ocasionando um erro chamado cache miss.
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(a) Blocos Linhas (x) (b) Blocos Colunas (y)

Figura 1. Deslocamento dos blocos da matriz.

(a) Linhas (i) (b) Colunas (j)

Figura 2. Deslocamento dos elementos da matriz.

O ambiente de execução utilizado foi uma workstation, a qual dispõe de um pro-
cessador Xeon E5-2609 v3 com 6 cores (sem Hyper-Threading), 15 MB de cache L3 e
16 GB de memória principal. O compilador utilizado foi o gcc versão 4.8.3. A Tabela 1
mostra o tempo de execução de cada versão sequencial e paralela em segundos para ma-
trizes de ordem 1024, 2048 e 4096. Os dados apresentados neste trabalho são a média de
15 execuções aleatórias. O desvio padrão foi de até 5%.

Através da análise da Tabela 1 pode-se observar que as versões executadas pa-
ralelamente em 6 threads tiveram melhor desempenho. A Figura 3 mostra o ganho de
desempenho de cada versão paralela em relação a sua versão sequencial. A Tabela 2 apre-
senta o ganho total de otimização da melhor versão paralela sobre a versão convencional
sequencial. Os dados mostram que a versão executada com OpenMP juntamente com a
otimização feita por Tiling+Unrolling teve um ganho de 3, 7 vezes para ordem de 1024,
de 17, 7 vezes para ordem de 2048 e de 19, 5 vezes para ordem de 4096.
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Tabela 1. Tempo de execução (segundos) de cada versão.

Algoritmo Versão Entrada
1024 2048 4096

Naive Sequencial 4,25 102,26 915,47
Paralela 1,31 19,81 194,39

Naive + Unrolling Sequencial 4,12 101,84 889,23
Paralela 1,22 19,71 195,86

Tiling Sequencial 2,00 14,43 152,85
Paralela 1,18 6,08 50,35

Tiling + Unrolling Sequencial 1,49 11,43 126,51
Paralela 1,15 5,77 46,78
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Figura 3. Speedup Sequencial / Paralelo

Tabela 2. Tempo de execução (segundos) de cada versão.

Algoritmo Entrada
1024 2048 4096

Naive (Sequencial) 4,25 102,26 915,47

Tiling + Unrolling (Paralela) 1,15 5,77 46.78

Speedup 3,71 17,71 19,57
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5. Conclusão e Trabalhos Futuros
A elaboração de programas visando desempenho computacional proporciona

maior velocidade na obtenção de soluções numéricas. A otimização do código fonte e
sua execução paralela possibilitam um desempenho ainda maior quando utilizados juntos.
Para um resultado favorável é importante levar em consideração conceitos de arquitetura
de computadores para utilização ótima da memória cache.

Estas técnicas de otimização quando utilizadas de forma adequada melhoram a
eficiência de sistemas computacionais, possibilitando o retorno do resultado de maneira
veloz e com menor custo computacional. Trabalhos futuros incluem analisar o compor-
tamento de aplicações paralelas tendo como objetivo final, listar as melhores técnicas e
aplicá-las para atingir um maior desempenho.
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Abstract. One of the problems in Computer Science is the demand for more
performance from the computer architectures. To surpass this problem, multi
and many-core architectures can be used, which is a good strategy. These ar-
chitectures must have an adequated interconnection system, in order to allow
the communication between the diverse number of cores, which is the case of
networks-on-chip (NoCs). The NoC must also have hardware elements prepa-
red to deal with diverse parallel communication patterns. This paper presents a
hardware design of a intra-chip network processor which controls and manages
the communication among the cores on the network. To implement the proces-
sor hardware, the VHDL language was used, which allowed the simulation of
network instructions with a maximum clock frequency of 121.61 MHz.

Resumo. Um dos problemas na área de Ciência da Computação é a demanda
por mais desempenho das arquiteturas de computadores. Uma das melho-
res alternativas para resolver este problema é o uso de arquiteturas multi e
many-core. Essas arquiteturas necessitam de um sistema de interconexão ade-
quado entre os diversos núcleos, como no caso das redes-em-chip, que devem
ter componentes preparados para lidar com as diversidades dos padrões de
comunicação das aplicações. Este artigo propõe um projeto de hardware de
um processador de rede intra-chip responsável por controlar e gerenciar a
comunicação entre os núcleos conectados à rede. Para implementar o hard-
ware do processador a linguagem de descrição VHDL foi utilizada, permitindo
a simulação de instruções de rede com frequência de clock máxima 121,61 MHz.

1. Introdução

Um dos principais problemas na área de Ciência da Computação diz respeito à demanda
por desempenho das arquiteturas frente as necessidades das aplicações desenvolvidas,
juntamente com o volume de dados a ser tratado e processado em um curto perı́odo de
tempo. Várias estratégias são propostas para aumentar o desempenho das arquiteturas, o
que é fundamental para diversas aplicações. Dentre elas, o uso de pipelines superescalares
para o paralelismo em nı́vel de instruções, e o uso de arquiteturas de processadores com
vários núcleos, para o paralelismo em nı́vel de threads. Nesse cenário, diversas pesquisas
são feitas no sentido de buscar alternativas para a inclusão de vários núcleos em um único
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chip, as chamadas arquiteturas multi-core, para aumentar o desempenho na execução das
aplicações [Shalf et al. 2010, Simon 2012].

Para que um único chip possa contemplar uma grande quantidade de núcleos,
ou seja, para o projeto de uma arquitetura many-core, estratégias de interconexão como
barramento e crossbar switches não são adequadas, devido às restrições de escalabi-
lidade desses tipos (concorrência por recursos, largura de banda, atenuação de sinal,
alta latência das longas interconexões) [Ho et al. 2001]. Dessa forma, as Redes-em-
Chip (NoCs) são propostas como solução para integrar esse alto número de núcleos
[Benini and Micheli 2002]. Uma NoC é um sistema mais complexo de interconexão en-
tre núcleos de um único chip, que propõe o uso de conexões curtas entre roteadores que
formam uma rede de comunicação na qual pacotes de dados serão encaminhados.

O roteador é o principal elemento de uma NoC, sendo o elemento responsável
pelas operações de rede e por garantir a comunicação entre os núcleos. Portanto, é rele-
vante propor uma arquitetura de roteador adequada para que um processador many-core
baseado em NoC seja concebido. Em [Freitas et al. 2006], é proposta uma arquitetura de
processador de rede capaz de melhorar o desempenho dos padrões de comunicação na
NoC. Diante desse projeto de processador de rede, e da necessidade de se explorar cada
vez mais as possı́veis melhorias nas NoCs, o objetivo deste artigo é projetar e avaliar um
hardware desse processador de rede intra-chip, usando uma linguagem de descrição de
hardware e simulação VHSIC Hardware Description Language (VHDL).

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, são mencionados
alguns trabalhos correlatos à este. A Seção 3 descreve brevemente o projeto da arquite-
tura do processador NPoC, em que este trabalho se baseia. Na Seção 4, descreve-se os
métodos e ferramentas para projeto e avaliação do hardware, e os resultados obtidos são
apresentados na Seção 5. Por fim, na Seção conclusao são feitas considerações finais e
sugeridos novos trabalhos.

2. Trabalhos correlatos

Nesta seção, trabalhos correlatos que abordam propostas de sistemas de interconexão
intra-chip programáveis presentes nas arquiteturas multi e many-core são relacionados.

Em [Djemal et al. 2012], os autores propõem um roteador programável para me-
lhorar a eficiência de escalonamento e roteamento de pacotes em uma NoC. O objetivo é
reduzir as contenções na rede, possibilitando um melhor desempenho das aplicações.

Já em [Freitas et al. 2006], é apresentado o projeto de um processador de rede
intra-chip que é responsável por gerenciar e controlar a comunicação entre os múltiplos
núcleos do desse chip. Esse trabalho é continuado em [Freitas et al. 2008], no qual é pro-
posta uma arquitetura de NoC que suporta múltiplos clusters de núcleos de processamento
através de roteadores programáveis e de topologias reconfiguráveis.

A seguir, na Seção 3, é apresentada a arquitetura de um processador de rede intra-
chip para gerenciamento e controle de comunicação em arquiteturas multi e many-core.
Com base nessa arquitetura projetou-se o hardware do processador de rede intra-chip,
descrito em linguagem VHDL. O propósito do projeto em geral é o desenvolvimento do
hardware completo de uma NoC programável e reconfigurável.
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3. NPoC - Network Processor on Chip

O Network Processor on Chip (NPoC) [Freitas et al. 2008] compreende uma arquite-
tura de processador de roteador programável para uma NoC, usado para controle de
comunicação de múltiplos núcleos. Um roteador de uma NoC é tipicamente composto
de entradas e saı́das para roteadores vizinhos, e também para o elemento que ele conecta
à rede. Essas entradas e saı́das dentro de um roteador são interconectadas por uma chave
crossbar simplificada. Uma visão geral da arquitetura do processador NPoC é apresen-
tada na Figura 1.

A implementação desenvolvida neste artigo é uma arquitetura RISC com pipeline
de cinco estágios, sendo eles o estágio de busca, de decodificação (possuindo o bloco
de Reconf Register correspondente a instrução de rede que controla a chave crossbar do
processador que foi adiantada do estágio de acesso à memória para o de decodificação,
diferente do mostrado na Figura 1), de execução, de acesso à memória e o estágio de
escrita nos registradores ilustrados na Figura 1.

Figura 1. Arquitetura do NPoC [Freitas et al. 2006]

No pipeline do processador, há uma saı́da denominada RCS, pela qual as chaves
crossbar dos roteadores são controladas.

Cada processador possui um buffer que é armazenado no bloco BCTU acessado
pelas instruções READ (leitura para um registrador, semelhante a um LOAD) e WRITE
(escrita no buffer, semelhante a um STORE). O bloco Scheduler controla o fluxo dos
pacotes de dados do buffer através das instruções SEND, BLOCK e ERASE.

As instruções SEND, ERASE e BLOCK utilizam 2 registradores, sendo o pri-
meiro para indicar qual buffer será acessado, e o segundo para indicar qual o pacote. A
instrução SEND envia o dado do buffer, enquanto a instrução ERASE apaga o dado do
buffer e a instrução BLOCK bloqueia o buffer.
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4. Projeto de Hardware em VHDL

Após o estudo da arquitetura e organização do NPoC, cada bloco de hardware foi des-
crito em VHDL, separadamente, usando a ferramenta Quartus II na versão 9.1. Os blocos
compõem os estágios do pipeline do processador. Os estágios são baseados na arquitetura
do processador MIPS [Patterson and Hennessy 2007]. Após testar os blocos individual-
mente, criando Block Symbol File (ferramenta do Quartus), cada um foi conectado nos
respectivos estágios através de signals, para o teste completo.

Para sincronização dos estágios e blocos, também foram usados signals. Cada
signal que sai de um estágio ou bloco é conectado na entrada de outro bloco para ser
processado, ou para a entrada do próximo estágio. Quando o clock está em nı́vel lógico 1
(borda de subida), os dados do estágio anterior são copiados ou processados para o novo
estágio, até que todos as etapas demandadas pela instrução sejam realizadas.

Os blocos correspondentes às instruções de rede (Buffers and Crossbar Transfer
Unit, Reconf Register e Scheduler) têm por objetivo armazenar os dados em registradores
e transmitı́-los pelas saı́das respectivas. No desenvolvimento dos blocos, foram usados
multiplexadores (MUX), flip-flop tipo D e decodificadores (que compõem os registrado-
res), como ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Componentes lógicos - Buffers and Crossbar Transfer Unit (BCTU)

A Figura 2 detalha o bloco BCTU, representando o projeto de descrição de hard-
ware desse bloco. O bloco BCTU é o responsável pelo Buffer da NPoC, sendo composto
por um conjunto de registradores, constituı́dos de decodificadores, para enviar os sinais
(R-ula) ao flip-flop tipo D. Na sequência, os sinais são enviados para o MUX (quando
solicitado através do sinal en-Write) que em seguida envia os mesmos sinais para a saı́da
(Out-BCTU).

5. Avaliação do Hardware

Para avaliar o hardware projetado, foi desenvolvido um código para realizar instruções
de escrita e leitura no bloco BCTU, e instruções de escrita nos blocos Scheduler e Reconf
Register. As instruções são usadas para o controle da rede. Na simulação, utilizou-se
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1 ADDi r1 = r0 + 6
2 ADDi r2 = r0 + 0
3 ADDi r3 = r2 + 1
4 ADDi r4 = r0 + 11
5 ADDi r5 = r0 + 6
6 JME r4 r1 < r2
7 ADDi r3 = r2 + 1
8 WRITE b c t u [ r2 ] = r3
9 ADDi r2 = r3 + 0

10 JUMP r5
11 ADDi r1 = r0 + 5
12 ADDi r2 = r0 + 0
13 ADDi r3 = r2 + 1
14 ADDi r4 = r0 + 23
15 ADDi r5 = r0 + 16
16 JIG r4 , r2 = r1
17 ADDi r3 = r2 + 1

18 READ r6 = b c t u [ r2 ]
19 READ r7 = b c t u [ r3 ]
20 SEND r6 , r7
21 ADDi r2 = r3 + 0
22 JUMP r5
23 ADDi r1 = r0 + 5
24 ADDi r2 = r0 + 0
25 ADDi r3 = r2 + 1
26 ADDi r4 = r0 + 34
27 ADDi r5 = r0 + 28
28 JIG r4 , r2 = r1
29 ADDi r3 = r2 + 1
30 READ r6 = b c t u [ r2 ]
31 RR r6
32 ADDi r2 = r3 + 0
33 JUMP r5

Figura 3. Código de testes

o Field Programmable Gate Array (FPGA) EP3C80F780C6 para obter os resultados de
ciclos por instrução (CPI) e clock máximo, com base na arquitetura descrita.

A Figura 3 apresenta o código escrito em linguagem de montagem. Na simulação
desse pseudocódigo foram gastos 198 ciclos para concluir um conjunto de 33 instruções.
É importante resssaltar que no código há um laço, produzindo um total de 118 instruções.
Dessa maneira, tem-se: CPI = 198/118 = 1, 67797

Foram realizados dois tipos de compilação para verificar o clock máximo a ser
usado no FPGA. O primeiro tipo diz respeito à compilação rápida, que não otimiza as
ligações entre os componentes. Esta compilação levou 53 segundos. O outro tipo de-
manda maior esforço para a compilação, levando 1 minuto e 21 segundos. Ambos os ti-
pos são configurados na ferramenta Quartus II. O clock máximo para o hardware, no pior
caso, utilizando a compilação rápida, foi de 112,44 MHz. Para a compilação de maior
esforço, o clock máximo foi de 121,61 MHz, que apresentou o melhor desempenho, sem
mudanças relevantes nas caracterı́sticas principais do hardware.

Tabela 1. Elementos Lógicos
Elementos Qtde. do FPGA MIPS NPoC Uso FPGA (MIPS) Uso FPGA (NPoC)
CLBs 81264 2005 2505 2% 3%
LUTs 81264 1789 1967 2% 2%
FFs 81264 1054 1460 1% 2%
Pinos 430 163 226 38% 53%

Após sintetizar uma implementação da arquitetura MIPS [MIPS Plasma 2016] no
programa Quartus II, foi feita a compilação dessa arquitetura com o mesmo FPGA usado
na compilação do hardware do NPoC. Por esta compilação, foi possı́vel obter alguns da-
dos para a comparação de Configuration Logical Blocks (CLBs), Look Up Tables (LUTs)
e Flip Flops (FFs) mostrados na Tabela 1. Nesta tabela é observado o aumento de CLBs,
LUTs, FFs e Pinos da NPoC no uso do FPGA em relação à arquitetura MIPS, pois ao
acrescentar os blocos para instrução de rede, é natural o aumento de elementos lógicos.
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6. Considerações Finais
Neste artigo projetou-se o hardware de um processador de rede intra-chip chamado NPoC
como parte integrante de um sistema de interconexão capaz de gerenciar e controlar a
comunicação entre múltiplos cores de um chip, através dos buffers e a saı́da para a Recon-
figurable Crossbar Switch (RCS).

A avaliação do projeto de hardware mostra um CPI não elevado e um clock de
121,61MHz, mantendo a integridade do código. A contribuição deste trabalho foi o de-
senvolvimento, usando linguagem VHDL, de um hardware de suporte à comunicação
entre os núcleos de uma arquitetura interconectados por roteadores de NoC.

Como trabalho futuro, será feita a integração do NPoC, RCS e roteadores para
a proposta de uma arquitetura de NoC completa. Também propõe-se a análise de área
ocupada no chip, consumo energético e a comparação com outras NoCs. Pretende-se
ainda realizar uma avaliação mais detalhada do processador, com o uso de benchmarks
com diferentes cargas de trabalho e variação de parâmetros de entrada.
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Abstract. This paper analyzes the performance of a parallel implementation
for the training process of the Back-propagation Algorithm in Deep Neural Net-
work in two diferent approachs: Intel R© Xeon Phi Coprocessor (Many Cores
architecture) and Nvidia Tesla K20m (General Purpose Graphics Processing
Unit - GPGPU ). We study its suitability for optimizing a machine learning pro-
cess, whereas these kinds of accelerator cards are becoming more affordable
and popular among high performance enthusiasts and researchers.

Resumo. Este artigo analisa o desempenho do algoritmo de Retropropagação
em Redes Neurais Artificiais Profundas implementado de forma paralelizada
em duas propostas: com uma placa aceleradora Intel R© Xeon Phi (arquitetura
Many Cores) e uma Nvidia Tesla K20m (Unidades de Processamento Gráfico
de Propósito Geral (General Purpose Graphics Processing Unit - GPGPU),
propondo o estudo e suas adequabilidades de seu uso para a otimização de pro-
cessos de aprendizado de máquina, pois placas aceleradoras como estas estão
cada vez mais baratas e mais populares entre os praticantes de computação de
alto desempenho.

1. Introdução
O progresso da ciência da computação inspira cientistas e desenvolvedores do mundo in-
teiro a investigar novos métodos para responder a seguinte pergunta: como fazer com que
computadores “aprendam” sozinhos, ou seja, adquiram conhecimento e sejam capazes
de inferir novos conhecimentos a partir de novas informações? Mesmo o computador
sendo uma máquina capaz apenas de executar sequências de instruções pré-elaboradas,
há métodos cada vez mais sofisticados para fazer com que isso seja possı́vel. Mas antes
de falar sobre métodos e algoritmos é preciso primeiro definir o que significa o processo
de “aprendizagem” para uma máquina. Em 1959, o pioneiro nas áreas de jogos de com-
putadores, inteligência artificial e aprendizado de máquina Arthur Lee Samuel definiu
aprendizado de máquina como uma área que proporciona aos computadores a habilidade
de aprender sem serem explicitamente programados.

Um dos métodos mais promissores de aprendizado de máquina é o uso de Redes
Neurais Artificiais (RNA) que englobam a classe da Inteligência Artificial dedicada a re-
plicar de forma simplificada o modo que funciona um cérebro biológico [Gershenson 2003].
Logo, a abstração da anatomia em um modelo computacional consistiria em entradas (si-
napses) que seriam multiplicadas por pesos (intensidade do sinal) gerando uma saı́da. O
processo de aprendizagem seria, então, refletido no ajuste desses pesos.
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O processo de treinamento de uma RNA consiste em “treinar” a rede com entradas
e ajustar os pesos a partir do resultado obtido. Logo, o problema reside quando há a
intenção de se testar a rede em conjuntos maciços de dados (megadados ou conjuntos
de dados não estruturados). Computacionalmente, o problema é complexo. O tempo de
execução é diretamente proporcional ao tempo de execução. Em RNAs Profundas, uma
variante com múltiplas camadas, o problema é ainda mais evidente.

Para fins práticos, é preciso amenizar esse problema para que ele se torne tratável.
Uma opção é utilizar as tecnologias de computação paralela conhecidas como Many Core
computing. Placas aceleradoras de propósito geral (tais como GPUs ou, mais recente-
mente, a arquitetura Intel R© Xeon Phi) permitem a execução de muitas tarefas concorren-
tes [Fang et al. 2013, Lee et al. 2015]. Ao contrário da computação paralela clássica, que
prioriza a execução de cada tarefa em uma CPU no menor tempo possı́vel, Many Core
computing prioriza a execução do maior número de tarefas por unidade de tempo.

2. Redes Neurais de Retropropagação
A RNA utilizada neste artigo é a Perceptron Múltiplas Camadas (Multi Layer Perceptron
- PMC), que consiste em neurônios organizados em pelo menos três camadas (entrada,
ocultas e saı́da) cada uma totalmente conectada às suas adjacentes. PMCs podem ser
compreendidas como um mapeamento funcional de um local de entrada para uma saı́da.

Um tipo de PMC é a Rede Neural de Retropropagação, onde pares de entrada/saı́da
são treinados através de um algoritmo de dois passos supervisionados, baseados na regra
de aprendizado de correção de erro [Rumelhart et al. 1986].

Figura 1. Rede Neural de Retropropagação com uma camada oculta [Lu 2000].

Primeiro passo – Avanço/Ativação: um vetor de entrada é aplicado à primeira
camada da rede, que por sua vez propaga para o restante da rede, uma camada de cada vez.
Para as camadas seguintes depois da camada de entrada, em cada neurônio é calculada
uma soma ponderada dos sinais vindos da camada anterior para produzir uma nova rede
de entrada e aplicar uma função de ativação não-linear contı́nua (geralmente em forma
sigmoide) para determinar seu valor da saı́da. O vetor de saı́da da rede é o vetor de
ativação da camada final de neurônios.

Segundo passo – Retropropagação/Correção: tentativa de correção dos erros
em relação ao mapeamento desejado inicialmente. O erro geral da rede de um dado vetor é
calculado comparando o vetor de saı́da com um vetor de resultado esperado. Cada camada
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oculta deve calcular a contribuição de seus neurônios para o erro final, este resultado
é alcançado com cada neurônio em uma camada calculando seu próprio erro de uma
soma ponderada dos erros das camadas seguintes. Em seguida o peso de cada neurônio é
ajustado proporcionalmente ao seu erro.

A fase de treinamento se estende sobre um número de épocas até que o valor
médio de erro desta população fique abaixo de um valor mı́nimo definido, neste mo-
mento, o treinamento é interrompido e é dito que a rede atingiu a convergência. Ao
convergir, a rede é capaz de generalizar corretamente vetores de entradas ainda desconhe-
cidos [Pethick et al. 2013].

3. Estratégia de Paralelização
3.1. Intel Xeon Phi
Estudou-se o uso de uma placa aceleradora para paralelizar o problema. Utilizamos um
computador1 de memória compartilhada com dois processadores Intel R© Xeon CPU E5-
2650 de 2.00GHz, 16 GB RAM (host) e uma placa aceleradora Intel R© Xeon Phi 31S1P,
um coprocessador de arquitetura Many Core de memória compartilhada com 57 cores,
cada um com uma frequência de 1.100 GHz. Há dois modos de operação:

• native: o código é executado nativamente no coprocessador, todo o código e suas
dependências precisam ser carregadas no dispositivo;
• offload: a aplicação é executada no host e partes do código são carregadas no

coprocessador. Este é o modo utilizado neste artigo, portanto a localidade de
dados é essencial para um desempenho satisfatório do coprocessador.

Utilizamos o algoritmo e o conjunto de testes disponibilizado publicamente em
https://github.com/buhpc/dnn como base para a implementação. Durante o
processo de aprendizagem, o algoritmo sequencial realiza iterativamente as etapas de
ativação, retropropagação e correção dos pesos.

Porém há outra abordagem com mesma garantia de convergência onde a correção
dos pesos é feita somente após realizadas as etapas de ativação e retropropagação de todo
o conjunto de treinamento. Dessa forma é possı́vel executar concorrentemente o processo
de ativação e retropropagação de cada teste em threads independentes.

O workload de teste para a execução que também é o mesmo utilizada na Seção
3.2, a rede neural adquire seu aprendizado a partir de 371 treinamentos na forma de ma-
trizes do tipo float de tamanho 1024x429.

O algoritmo paralelo foi ajustado manualmente para que as tarefas paralelas rea-
lizadas na CPU (host) fossem executadas na mesma quantidade de tempo que as tarefas
realizadas na Xeon Phi, garantindo, assim, o balanceamento de carga entre as unidades de
processamento. A porcentagem de carga de trabalho delegada para o Xeon Phi pode ser
vista na Figura 3.

Cada processo mantém, então, uma cópia da matriz de pesos e aplica a correção
em uma estrutura secundária ∆WCPU e ∆WPhi. Por fim o host se encarregaria de calcular
os pesos finais:

∆WFinal = ∆WCPU + ∆WPhi

1Agradecemos a Profa. Dra. Liria M. Sato (POLI/USP) pelo acesso a esta máquina.
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3.2. Nvidia Tesla K20m GPU

Para os estudos de paralelização utilizando GPUs, utilizamos o Cluster Lince da Univer-
sidade de São Paulo. O Lince é constituı́do por 32 servidores, cada um equipado com um
Intel R© Xeon CPU E7 2870 de 2.4 GHz, 129 GB RAM e duas placas Nvidia Tesla K20m.

A plataforma com a aceleração de GPU disponı́vel se diferencia do cenário ante-
rior da Xeon Phi pelas caracterı́sticas e quantidade de núcleos de processamentos presen-
tes em cada uma. A GPU oferece um número maior de cores, 2496 CUDA cores, a uma
frequência de 706 MHz, enquanto a Xeon Phi tem um número expressivamente menor de
cores, 60 a uma frequência de 1.053 GHz.

Na execução paralela são criados dois processos, um que irá executar os treina-
mentos na CPU e outro que irá comunicar com a GPU. Depois de carregar os dados das
entradas de treinamento, ambas CPU e GPU solicitam cargas de processamento a serem
feitas. Na Tesla K20m existe a limitação espacial de 5 GB para as estruturas e dados ne-
cessários para a execução do workload. Por esta limitação, podem ser armazenados até 20
treinamentos, como demonstrado na Figura 2. Os dados de cada treino são armazenados
na própria placa aceleradora em estruturas secundárias (mesmo procedimento da seção
3.1 na fase de agregar os resultados). Todas as etapas, Forward, Backward e Update, são
realizadas em conjunto pela GPU.

Figura 2. Matriz de entrada de 20 treinamentos T’s feitos por lote na GPU
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4. Resultados experimentais

Foram realizados testes empı́ricos variando o balanceamento de carga de processo entre
processador e coprocessador para encontrar o ponto de maior eficiência da aplicação. Os
tempos mostrados abaixo ilustram o tempo total de execução.

4.1. Xeon Phi

Figura 3. Gráfico de Tempo x Carga de Trabalho na Xeon Phi.

O tempo de execução do código em serial foi de aproximadamente 454s. No
melhor caso de teste (com 83,3% da carga executada na Phi) o tempo foi de 42s, ou seja,
um speedup em torno de 10 vezes mais rápido em relação à implementação serial.

4.2. Tesla K20m

Figura 4. Gráfico de Tempo x Carga de Trabalho na Tesla K20m.

O tempo de execução do código em serial foi de aproximadamente 607s. No
melhor caso de teste (com 100% da carga executada na GPU) o tempo foi de 115s, ou
seja, um speedup um pouco acima de 5 vezes em relação à implementação serial.
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5. Considerações finais
Este trabalho apresenta dois métodos de paralelização para a etapa de treinamento de Re-
des Neurais de Retropropagação (um tipo de Rede Neural Profunda). Ambos os métodos
exploram o uso de placas aceleradoras em uma arquitetura Many Core, o primeiro utiliza
a placa Xeon Phi, e o outro, a GPGPU. As estratégias de paralelização tem em foco uma
máquina SMP com uma destas placas, ou seja, são propostas que focam em paralelização
entre cores e execuções hı́bridas.

Adaptamos a etapa de treinamento deste tipo de rede neural para que fosse possı́vel
paralelizá-la em uma placa aceleradora do tipo Intel R© Xeon Phi. Mais precisamente,
modificamos o cálculo de correção dos pesos para que fossem realizados em um ponto
posterior à iteração de treinamento, fazendo com que cada lote de dados de treinamento
fosse processado concorrentemente. Essa mesma estratégia foi utilizada nas GPUs, já
que, dessa forma, cada etapa de treinamentos se torna independente.

Nossa análise experimental mostrou que foi possı́vel obter um speedup de 10 ve-
zes ao executar 83,3% da carga de trabalho nos coprocessadores Xeon Phi e um spee-
dup de 5 vezes ao executar todo o workload na GPU. Diferente do caso da Xeon Phi,
onde a implementação hı́brida teve melhor desempenho, na GPU, o melhor resultado foi
alcançado no cenário de execução apenas na Tesla, sem carga de trabalho na CPU.

As implementações não foram comparadas em termo de tempo de execução total
pois os algoritmos foram implementados em plataformas com diferentes configurações de
hardware e software na qual o ambiente não pode ser considerado como uma constante
entre os dois cenários estudados.
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Resumo. O crescimento das bases de dados de sequências biológicas vem tor-
nando o processo de comparação entre sequências biológicas cada vez mais
intensivo computacionalmente. A suite HMMer permite a comparação entre
sequências e família de sequências biológicas através da operação hmmsearch,
que utiliza o filtro MSV (Multiple-Segment Viterbi) nos primeiros passos da
comparação. OpenCL é um padrão aberto de computação paralela para am-
bientes heterogêneos que oferece portabilidade de execução do código, e de
acordo com o nosso melhor conhecimento, não há trabalhos que avaliam e oti-
mizam o filtro MSV em um ambiente heterogêneo utilizando OpenCL. Neste tra-
balho implementamos, otimizamos e avaliamos o filtro MSV utilizando o modelo
de computação OpenCL em um ambiente heterogêneo. Através das implemen-
tações e dos experimentos foi possível demonstrar que o OpenCL oferece por-
tabilidade de execução sem portabilidade de desempenho.

1. Introdução
Uma sequência biológica é modelada por uma sequência de símbolos que carregam in-
formação biológica [Durbin et al. 2008]. Sequências biológicas costumam ser agrupadas
em famílias de sequências baseado em algum critério de similaridade. As ferramentas
computacionais automatizam e aceleram o processo de comparação entre sequências e
famílias. Entretanto, o crescimento das bases de dados de sequências biológicas faz com
que este processo de comparação se torne cada vez mais intensivo computacionalmente.

HMMer [Eddy and Wheeler 2014] é uma suite de ferramentas que utiliza modelos
probabilísticos e algoritmos de programação dinâmica para comparar sequências biológi-
cas. Uma das suas operações, a operação hmmsearch, compara uma família de sequências
representada por um profile HMM (Hidden Markov Model) com uma base de sequências
biológicas, gerando um score de similaridade entre cada sequência e a família comparada.

A operação hmmsearch é realizada no formato de um pipeline de execução, onde
o filtro MSV (Multiple-Segment Viterbi), por ser um dos primeiros filtros do pipeline,
é sempre invocado na comparação de uma sequência com uma família. Assim sendo, o
MSV é um ótimo candidato a otimizações de desempenho.

OpenCL (Open Computing Language) é um padrão aberto de computação para-
lela para ambientes heterogêneos, criado e mantido por um consórcio chamado Khronos
Group [Khronos Group 2015]. A principal vantagem do OpenCL em relação a outros mo-
delos de computação paralela é sua portabilidade de execução, ou seja, o mesmo código
pode ser executado em diferentes plataformas com nenhuma ou poucas alterações.

Há vários trabalhos que otimizam o HMMer em diferentes plataformas como
CPU, GPU e FPGA [Yao et al. 2010, Quirem et al. 2011, Li et al. 2012, Lu et al.
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2008, Eusse Giraldo et al. 2010, Ferraz and Moreano 2013]. Entretanto, de acordo com o
nosso melhor conhecimento, não há trabalhos que avaliam e otimizam o filtro MSV em
um ambiente heterogêneo utilizando OpenCL.

O principal objetivo deste trabalho é implementar, otimizar e avaliar o filtro MSV
utilizando o modelo de computação OpenCL em um ambiente heterogêneo contendo uma
CPU e uma GPU. Serão extraídas conclusões referentes à portabilidade de desempenho
do OpenCL e às otimizações que podem ser aplicadas em cada uma das plataformas.

Este artigo é composto por quatro seções. A Seção 2 apresenta o embasamento
teórico necessário para a compreensão dos passos tomados na comparação entre um con-
junto de sequências biológicas e uma família de sequências biológicas utilizando o filtro
MSV. A Seção 3 descreve as nossas implementações do filtro MSV, as otimizações apli-
cadas em cada ambiente de execução e os resultados alcançados. Por fim, a Seção 4
apresenta as conclusões.
2. Algoritmo MSV (Multiple-Segment Viterbi)
Uma família de sequências biológicas é representada pelo HMMer, bem como todos
os seus filtros, utilizando um modelo probabilístico chamado HMM (Hidden Markov
Model). Um profile HMM é um HMM que representa o conjunto de sequências de uma
família de sequências. Profiles HMM são construídos a partir de um alinhamento múl-
tiplo de sequências de uma mesma família e representam de maneira probabilística as
informações específicas de cada coluna do alinhamento.

O profile HMM que representa as famílias de sequências no filtro MSV faz uso de
8 estados para comparar uma sequência de entrada com um profile HMM que representa
uma família de sequências. O filtro MSV utiliza programação dinâmica, calculando um
conjunto de vetores de score associados aos estados do profile HMM [Eddy 2011].

As equações de recorrência que descrevem as operações do filtro MSV estão des-
critas pela Figura 1, onde Pe representam as probabilidades de emissão (probabilidade de
um símbolo aparecer em uma coluna do alinhamento) e Pt as probabilidades de transições
(probabilidade de transitar entre colunas do alinhamento).

M [i, j] = Pexi +max

{
M [i− 1, j − 1] + PtMj−1,Mj

B[i− 1] + PtB,Mj

B[i] = max

{
N [i] + PtN,B

J [i] + PtJ,B

J [i] = max

{
E[i] + PtE,J

J [i− 1] + PtJ,J

N [i] = N [i− 1] + PtN,N

E[i] = max


M [i, 1] + PtM1,E

M [i, 2] + PtM2,E

...
M [i, Q] + PtMQ,E

C[i] = max

{
E[i] + PtE,C

C[i− 1] + PtC,C

Figura 1. Equações de recorrência do filtro MSV.

3. Implementação e Resultados
OpenCL é um modelo aberto de computação paralela projetado para executar em ambien-
tes heterogêneos com processadores convencionais, GPUs e outras plataformas de com-
putação paralela [Khronos Group 2015]. A ideia principal é que programas implemen-
tados em OpenCL tenham portabilidade de execução. Programas escritos em OpenCL
seguem um modelo de execução, onde um problema deve ser dividido em subproblemas
menores, chamados de work-items, que são agrupados em work-groups que executarão
nas unidades de computação da plataforma OpenCL.

Neste trabalho, o filtro MSV foi implementado em OpenCL seguindo o modelo
descrito na Figura 2. Um profile HMM e um conjunto de sequências são recebidos como
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entrada e, em paralelo, o dispositivo OpenCL calcula o alinhamento entre cada sequência
e o profile HMM utilizando o filtro MSV, onde cada work-item é responsável por calcular
o score de uma única sequência. Essa abordagem foi escolhida pois há uma dependên-
cia cíclica entre os estados M , E, J e B, impedindo a utilização de um paralelismo de
granulosidade mais fina que mantenha todos os estados e transições do profile HMM.

Figura 2. Filtro MSV implementado em OpenCL

Foram implementadas quatro versões do filtro MSV: sequencial, OpenCL0,
OpenCL1 e OpenCL2. A versão sequencial foi implementada utilizando a linguagem
C e foi criada com o objetivo de permitir uma melhor compreensão do algoritmo, bem
como para servir de base para comparação com as versões implementadas em OpenCL.
As versões OpenCL0, OpenCL1 e OpenCL2 foram implementadas utilizando OpenCL.

A versão OpenCL0 implementa o filtro MSV sem otimizações. A versão
OpenCL1 implementa o filtro MSV com uma otimização de acesso à memória específica
para dispositivos com arquitetura CUDA. Esta arquitetura permite que acessos à memória
global sejam coalescidos em uma ou mais transações de 32, 64 ou 128 bytes, desde que
os acessos à memória realizados pelos work-items sigam um padrão [NVIDIA Corpora-
tion 2010]. As estruturas de dados foram reorganizadas para garantir que as requisições à
memória global realizadas pelos work-items fossem coalescidas.

A versão OpenCL2 implementa o filtro MSV com uma otimização específica para
CPUs. Dado que as CPUs gastam mais tempo para a troca de contexto de cada thread do
que as GPUs, essa versão permite alterar a carga de trabalho de cada work-item, para que
eles processem o alinhamento de mais de uma sequência, diminuindo assim o número de
work-items invocados e, consequentemente, o número de trocas de contexto.
3.1. Resultados
O ambiente de execução dos testes é composto por um desktop com 4 GB de memória
RAM, processador AMD AthlonTM II X3 450 com 3 núcleos e 512 KB de memória cache,
e uma GPU NVIDIA GeForce GTX 650 com 384 núcleos de processamento. O sistema
operacional utilizado é o Ubuntu 12.04 LTS.

As sequências biológicas utilizadas pertencem à base de dados de sequências de
proteínas UniProtKB/Swiss-Prot [EMBL-EBI 2014]. Foram selecionadas 50805 sequên-
cias com tamanho variando entre 601 e 1000 elementos. Logo após, elas foram ordenadas
por tamanho, com o objetivo de auxiliar no balanceamento de carga em um work-group.

Os profiles HMM utilizados pertencem à base de dados de famílias de proteínas
Pfam [Finn et al. 2014]. Dentre as Top twenty Pfam families, que correspondem às 20
famílias com maior número de sequências, foram escolhidas as cinco famílias com profile
HMM de maior comprimento.

Os conjuntos de dados citados foram utilizados em todos os experimentos. Entre-
tanto, em todas as tabelas dessa Seção, os resultados apresentados se referem a execuções
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utilizando o HMM da família GP120, que possui a maior quantidade de nós, represen-
tando a maior quantidade de processamento possível para os experimentos. As execuções
para as demais famílias de HMM apresentam a mesma curva de resultados.

A Tabela 1 apresenta os melhores e piores tempos de execução somente do fil-
tro MSV no HMMer3 sem otimizações, da nossa implementação sequencial do filtro
MSV, e das implementações OpenCL0 e OpenCL1. Para as implementações OpenCL0 e
OpenCL1, foram testados tamanhos de work-group variando de 32 até 1024, passo 32.

Tabela 1. OpenCL0 e OpenCL1
Versão Plat. Tempo (s) work-group Speedup

melhor pior melhor pior e.r.a. HMMer
HMMer CPU 115,7113 – 1,00

Seq CPU 215,2253 – 0,54

OpenCL0
CPU 110,3841 112,2624 352 960 1,05
GPU 83,2696 111,0806 32 672 1,39

OpenCL1
CPU 339,0323 398,8465 64 32 0,34
GPU 6,2355 16,9217 1024 32 18,56

A execução da versão OpenCL0 em CPU obteve um pequeno speedup em relação
ao HMMer. Já em relação à versão sequencial, o speedup foi de aproximadamente 2,
executando em uma CPU com 3 núcleos. Esse ganho mostra que, em CPU, mesmo uma
implementação OpenCL não otimizada pode proporcionar ganho direto de desempenho
em relação a uma implementação sequencial.

A execução da versão OpenCL0 em GPU obteve speedups superiores à execução
em CPU. Entretanto, esperava-se um speedup ainda maior, pois a diferença de capaci-
dade computacional da CPU para a GPU é significativa. Isso mostra que, em GPU, uma
implementação OpenCL não otimizada pode não atender às expectativas de ganho de
desempenho em relação a uma implementação sequencial.

Ainda na execução da versão OpenCL0, nota-se que, em CPU, o tamanho do work-
group não causa um impacto significativo no tempo de execução. Já em GPU, a diferença
entre o menor e o maior tempo de execução é significativa, mostrando a importância da
escolha do tamanho do work-group. Além disso, o melhor tempo de execução em GPU foi
obtido com work-group de tamanho 32, e esse tamanho de work-group se manteve com o
melhor tempo de execução para todas as execuções da versão OpenCL0. Isso mostra que,
em CUDA, é recomendável utilizar um tamanho de work-group próximo do tamanho de
um warp quando não há otimizações específicas para a arquitetura.

A versão OpenCL1 aumentou expressivamente o ganho de desempenho da exe-
cução em GPU, pois se refere a uma otimização de memória específica da plataforma
CUDA. Além disso, o tamanho de work-group que obteve melhor tempo de execução
em GPU na versão OpenCL0, passou a ter o pior tempo de execução em GPU na versão
OpenCL1, demonstrando que o padrão de acesso à memória tem influência na escolha do
tamanho ideal do work-group em GPU.

Em CPU, a versão OpenCL1 teve desempenho inferior à versão OpenCL0, pois
a otimização de coalescência de memória alterou a organização das estruturas de dados
do problema, piorando a localidade dos acessos à memória na hierarquia de memórias da
CPU. Isso mostra que, apesar de ter portabilidade de execução, OpenCL não possui por-
tabilidade de desempenho, e as otimizações devem ser projetadas para cada plataforma.

A Tabela 2 apresenta os melhores e piores tempos de execução da versão
OpenCL2, variando o tamanho do work-group e granulosidade dos work-items (quanti-
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dade de sequências que cada work-item deve alinhar).
Tabela 2. OpenCL2

CPU GPU
Gran. Tempo (s) work-group Tempo (s) work-group

melhor pior melhor pior melhor pior melhor pior

2 108,0619 111,5981 288 1024 104,3460 135,3474 32 160

4 108,1750 114,8550 192 992 134,7722 171,8778 32 416

8 108,2134 151,1054 96 544 151,9795 182,8989 32 64

16 108,3132 139,6080 224 1024 170,5661 190,4428 32 768

32 108,2183 143,4658 896 544 160,0330 213,2502 32 768

64 108,1836 215,8260 448 1024 152,9352 190,1214 512 992

128 108,2304 215,8166 224 992 218,7276 235,5649 320 384

Para a execução em CPU, a variação da granulosidade não trouxe impacto no
melhor tempo de execução. Entretanto, para quase todas as execuções, a medida que a
granulosidade aumenta, a diferença entre o melhor e o pior tempo de execução também
aumenta, mostrando que o aumento da granulosidade dos work-items dificulta a escolha
do melhor tamanho de work-group. Entretanto, sempre há uma configuração de work-
group que garante um tempo de execução muito próximo aos tempos obtidos com as
outras granulosidades.

Para a execução em GPU, o aumento da granulosidade causou perda de desempe-
nho significativa em quase todas as execuções. Isso mostra que, em GPU, é mais favorável
possuir muitos work-items com menos carga de trabalho ao invés de poucos work-items
com muita carga de trabalho.
4. Conclusão
Neste trabalho, o filtro MSV do HMMer foi implementado em OpenCL aplicando otimi-
zações específicas para CPU e GPU. As implementações foram executadas tanto em CPU
quanto em GPU, com o objetivo de avaliar o desempenho em cada ambiente.

A versão OpenCL0 foi criada com base na versão sequencial do filtro MSV e,
ainda assim, trouxe speedup de aproximadamente 2 quando executada em uma CPU com
3 núcleos. Isso mostra que OpenCL pode trazer ganho de desempenho em CPU mesmo
com um código sem otimizações específicas.

A mudança da plataforma de execução de um código OpenCL exigiu a alteração
de apenas uma flag no código-fonte. Portanto, utilizando o OpenCL, é possível mudar
a plataforma alvo de um código sem a necessidade de adaptações complexas de código,
mostrando que sua portabilidade de execução é real.

Em alguns experimentos, notou-se que algumas otimizações trazem ganho de de-
sempenho em uma plataforma e pioram significativamente o desempenho em outra plata-
forma. Isso mostra que a portabilidade de execução do OpenCL não garante que a efici-
ência do código seja mantida nos diferentes ambientes de execução. Ou seja, o OpenCL
oferece portabilidade de execução, mas não oferece portabilidade de desempenho, e as oti-
mizações devem ser feitas com base nas características arquiteturais da plataforma alvo.

A nossa melhor execução do filtro MSV implementado em OpenCL teve um spe-
edup de 18, 56 em relação ao filtro MSV do HMMer3 sem otimizações. Entretanto, a
nossa melhor execução não teve ganho de desempenho em relação ao filtro MSV otimi-
zado do HMMer3, mostrando a necessidade de buscar outras estratégias de paralelização
e otimização. Apesar disso, de acordo com o nosso melhor conhecimento, não há outros
trabalhos que avaliam e otimizam o filtro MSV em um ambiente heterogêneo utilizando
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OpenCL.

Como trabalhos futuros, pretendemos buscar outras estratégias de paralelização
e otimização visando à obtenção de ganho de desempenho em relação ao filtro MSV do
HMMer3 otimizado com instruções SSE2. Além disso, pretendemos propor uma imple-
mentação híbrida da operação hmmsearch, que utilize em conjunto a CPU e a GPU para
melhorar o tempo de execução dessa operação.
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Abstract. The radiofrequency ablation process is a way for treating hepatocel-
lular carcinoma, which has been most widely used. RAFEM was developed
for the simulation of this procedure using modeling by finite elements. A di-
sadvantage in the radiofrequency ablation simulation with this program is the
high computational cost, which generates a low performance. This work aims
to improve the performance of RAFEM, by applying parallel processing using
OpenMP. The parallel version of RAFEM reduced the execution time up to 4
times in a multicore architecture.

Resumo. O processo de ablação por radiofrequência é uma forma de trata-
mento de hepatocarcinoma que vem sendo gradativamente mais utilizado. Para
a simulação deste procedimento foi desenvolvido um programa, RAFEM, que
modela o tratamento através do método de elementos finitos. Uma desvanta-
gem presente na simulação de ablação por radiofrequência com este programa
é o alto custo computacional, que gera um baixo desempenho. Este trabalho
tem como propósito melhorar o desempenho de RAFEM, através da aplicação
de processamento paralelo, utilizando OpenMP. A versão paralela de RAFEM
reduziu o tempo de execução em até 4 vezes em uma arquitetura multicore.

1. Introdução
Câncer no fı́gado ou hepatocarcinoma é um mau que afeta gravemente este órgão,

fazendo mais de meio milhão de vı́timas anuais. Hepatocarcinoma é o quinto tipo mais
comum de câncer em homens e o sétimo em mulheres [Gomes et al. 2013]. Este câncer
se origina a partir dos hepatócitos, que são as principais células do fı́gado. O surgimento
da doença ocorre com a mutação genética de uma célula, o que faz com que esta se
multiplique de maneira desordenada, formando um cisto na região afetada. Em etapas
avançadas pode-se ter também a ocorrência de metástases, o que contribui para o agravo
do problema.

∗Trabalho suportado com bolsa PIBIC/CNPq 2015 e recursos do Edital Universal Processo N.
457684/2014-3
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O câncer no fı́gado é muito agressivo, apresentando um alto ı́ndice de óbitos após
o inı́cio dos sintomas. Como formas para o tratamento do hepatocarcinoma tem-se o
transplante do fı́gado, que apesar de ser uma boa opção é muito agressivo, bem como a
hepatectomia, onde se retira a porção do fı́gado onde se encontra o tumor. Outra opção de
tratamento que vem sendo mais utilizada é a quimioembolização, onde se associa o uso
de quimioterápicos com o processo de embolização [Souza 2011]. Desta forma os vasos
sanguı́neos que nutrem o tumor são obstruı́dos, e a injeção de quimioterápicos na região
do tumor causam então necrose das células afetadas pelo tratamento. O tumor também
pode ser tratado de forma percutânea, onde, com o auxı́lio de ultrassom, é introduzida
uma agulha no centro do tumor e então administrado álcool, que provoca a destruição do
câncer. Ainda na modalidade percutânea tem-se também o uso de radiofrequência para se
ablar a lesão, sendo, neste caso, necessário determinar a intensidade da radiação aplicada
para que a temperatura seja o suficiente para destruir todas as células cancerı́ginas.

O trabalho de [Jiang et al. 2010] implementada uma ferramenta, denominada RA-
FEM, para a simulação de distribuição de temperatura no fı́gado durante um processo de
ablação por radiofrequência. Cada simulação envolve um grande tempo de execução.
Para simular um procedimento de Ablação por Radiofrequência de duração de minutos
leva-se um tempo de execução na ordem de horas. Tendo em vista a implementação do
programa RAFEM e a limitação que existe deste em relação ao desempenho, objetiva-se
neste trabalho a melhoria de desempenho de RAFEM através da aplicação de processa-
mento paralelo. Desta forma, diminuindo-se o tempo de simulação, reduz-se também o
tempo de espera para um procedimento.

A aplicação de processamento paralelo neste trabalho foi feita para o modelo de
memória compartilhada, utilizando-se a API (Application program interface) OpenMP
[Chandra 2001]. Para tanto, é necessário identificar etapas com maior tempo de execução
durante a simulação. Com a paralelização, deseja-se reduzir o tempo de execução de
algumas etapas, de forma que seja possı́vel diminuir significativamente o tempo total de
simulação.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 são apre-
sentados maiores detalhes a respeito da técnica de tratamento de câncer simulada na
aplicação. A Seção 3 explica a estrutura e o funcionamento da aplicação RAFEM. A
identificação das etapas de maior tempo de execução e posterior paralelização da aplicação
é detalhada na Seção 4. Na Seção 5 são apresentados o ambiente de testes e os resultados
de desempenho obtidos. Finalmente, a Seção 6 traz a conclusão e os trabalhos futuros.

2. Ablação por Radiofrequência
A ablação por radiofrequência é uma forma de tratamento através da pele, onde,

utilizando-se de orientação por imagem, inserem-se eletrodos na região do tumor. Através
do eletrodo passa corrente elétrica de alta frequência, criando calor, que vem a destruir
as células cancerı́genas. Técnicas de diagnóstico por imagem como ultrassonografia e
tomografia computadorizada são utilizadas para guiar a agulha para o tumor. As células
mortas são gradativamente repostas por tecido cicatricial, que tende a encolher com o
tempo.

Cada ablação por radiofrequência dura entre 10 e 30 minutos. Conta-se também
o tempo adicional quando múltiplas ablações são feitas. O procedimento por completo
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tende a durar entre 1 e 3 horas. A ablação por radiofrequência é uma técnica minimamente
invasiva e que representa uma forte alternativa para pacientes não aptos para o método
cirúrgico, sendo extremamente eficaz na eliminação por completo de pequenos tumores
no fı́gado, além do fato de se tratar de um método ágil e com recuperação rápida do
paciente.

Existe uma limitação em relação ao volume do tumor que pode ser eliminado com
o método de ablação por radiofrequência. Isto se deve às limitações de equipamentos.
A radioablação também não consegue destruir tumores de tamanho microscópico e não
pode prevenir o câncer de crescer novamente.

3. Simulação computacional

RAFEM foi desenvolvido com o propósito de simulação de distribuição de tem-
peratura durante um procedimento de Ablação por Radiofrequência. A distribuição de
temperatura durante o processo de Ablação por Radiofrequência é simulada na ferramenta
RAFEM utilizando o Método de Elementos Finitos levando em conta alguns parâmetros
de entrada. O modelo baseia-se em uma malha que discretiza o fı́gado em vários elemen-
tos tetraedrais, tendo sido implementada em linguagem C++. A distribuição de tempera-
tura é calculada para cada instante de tempo discreto definido. Desta forma obtém-se o
comportamento da temperatura ao longo do tempo.

Quando se utiliza o Método de Elementos Finitos para modelar ablação com tem-
peratura controlada, a tensão elétrica aplicada é regulada de forma a manter a tempera-
tura no eletrodo constante. Sem a simulação, a regulagem da tensão elétrica seria efetu-
ada de forma manual com métodos de tentativa e erro [Haemmerich and Webster 2005].
[Jiang et al. 2010] mostra que os resultados das simulações são coerentes com os resulta-
dos obtidos em experimentos reais anteriores, tornando o uso do RAFEM plausı́vel.

Como entrada o programa toma uma malha de elementos finitos, que é o modelo
do fı́gado que será simulada a distribuição de temperatura. Da malha de elementos finitos
é dada a informação de quantos elementos e quantos nós compõem o problema, o que é
um fator que influencia bastante no tempo de processamento da simulação. Após isto,
pode-se reordenar os elementos, o que ajuda a reduzir muito o volume de processamento.
Posteriormente o usuário deve informar o número máximo de iterações por passo e a
duração do procedimento.

Após a etapa de inicialização, a maior parte do tempo de processamento do pro-
grama é feito iterativamente. Nesta etapa há várias iterações para convergência em um
determinado passo. Em cada iteração é chamada uma função, que também realiza uma
parte iterativa significativa. A parte iterativa do programa ocorre com um certo número de
passos (n passos), esse número é limitado ao máximo de 3000 passos. Cada passo executa
um número máximo de iterações (m iterações), que o usuário especifica na entrada (geral-
mente entre 30 e 50 iterações para convergir). Em cada uma destas iterações é chamada
uma função, que realiza um número de iterações (x iterações), que depende do tamanho
do problema. Este valor é dado pelo número de elementos, que em geral é na casa dos
milhares.
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4. Metodologia e Implementação do Paralelismo
Com o objetivo de reduzir o tempo total de simulação buscou-se inicialmente iden-

tificar as etapas mais demoradas durante o processamento da aplicação. Através da análise
do execução do código utilizando a ferramenta Gprof [Graham et al. 2004] foi possı́vel
identificar a função VFrontalMethod como a de maior tempo total de execução (em
torndo de 90%) devido ao tempo individual e o número total de invocações, uma vez
que esta é chamada para cada passo até a convergência do método. Sobre esta função
dirigimos a análise do código, para posteriormente então efetuar a paralelização.

A função VFrontalMethod é composta por declarações e inicializações de
variáveis e arrays; por um laço principal, onde ocorre a computação de cada elemento
do modelo; e por fim, tem-se a atualização de variáveis e algumas leituras de arquivo. A
etapa mais custosa da função acaba sendo o laço principal, e é sobre o qual dedicamos
nosso foco. Este laço principal é composto por 4 laços internos. Uma vez identificado,
as variáveis que possuem dependências foram tratadas (uso de diretivas public/private e
optou-se por paralelizar cada um dos laços através das diretivas #pragma omp parallel
for. O escalonamento das threads foi feito usando a abordagem static onde o número de
iterações (elementos da malha) é dividido estaticamente pelo número de threads antes de
executar o laço de repetição. Outras abordagens foram testadas mas não se mostraram
mais eficientes.

5. Análise Experimental
Nesta seção são apresentados os casos de teste e os resultados obtidos a partir

destes. O ambiente de execução utilizado foi uma workstation composta por dois proces-
sadores Intel Xeon E5-2650, cada processador possui 8 cores fı́sicos, permitindo até 32
threads (Hyper-Threading).

Abordamos dois casos de teste, um com uma malha de tamanho pequeno e outro
com uma de tamanho grande. Para os testes utilizamos 16 threads, uma vez que este é
o número de núcleos fı́sicos que a máquina de testes possui. Os resultados numéricos
paralelos foram verificados com os resultados sequenciais e foram idênticos. A seguir
apresentamos os resultados de cada um dos casos de teste.

5.1. Primeiro caso de teste: malha grossa
Neste caso foi utilizada uma malha com 18363 elementos e 3548 nós. Como

entrada para o programa definimos o número máximo de iterações por passo como 30
e a duração do procedimento como 300 segundos. Comparando-se as médias do tempo
de execução obtidas, no sequencial temos um tempo de execução de aproximadamente 1
hora e 21 minutos e no paralelo 23 minutos. Isto nos dá um speedup de cerca de 3,52
vezes.

Para este primeiro caso de teste, cada chamada à função VFrontalMethod no
tempo sequencial dura cerca de 18 segundos. Já no paralelo o tempo cai para cerca de 5
segundos. Com isto temos um speedup de aproximadamente 3,6 vezes para a rotina mais
utilizada no código.

5.2. Segundo caso de teste: malha fina
Para este caso de teste utilizamos uma malha com 44811 elementos e 8364 nós.

Neste caso, o número máximo de iterações teve que ser definido em 50, pois com um
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Figura 1. Tempo total de computação do problema (min)

máximo de 30 iterações não se atingia a convergência. A duração do procedimento foi
definida para 300 segundos. Em média, o tempo de execução no caso sequencial foi de
cerca de 20 horas e 12 minutos, contra 4 horas e 20 minutos aproximadamente na versão
paralela. Com isto o speedup obtido neste caso foi de cerca de 4,66 vezes.

Para o segundo caso de teste, na versão sequencial tem-se cerca de 1 minuto e 14
segundos para cada chamada da função VFrontalMethod, contra cerca de 16 segundos
na versão paralela. Isto nos dá um speedup de aproximadamente 4,62 vezes, uma vez que
a maior parte do tempo de execução do código é gasto nesta rotina. Nota-se que o speedup
é mais significativo quanto maior é o tamanho de entrada do problema.

A computação do problema é feita em um determinado número de passos. Cada
passo tem um número máximo de iterações. Em cada uma destas iterações temos uma
chamada a VFrontalMethod. A partir disso podemos considerar que um pequeno
ganho obtido em uma única iteração do laço principal de VFrontalMethod torna-se
bem significativo na computação do modelo. Portanto, para problemas maiores o ganho
de desempenho tende a ser maior, devido ao crescimento da entrada (N). Este fenômeno
pode ser visualizado nos gráficos das Figuras 1 e 2, onde a discrepância é nitidamente
maior nos casos de teste com a malha fina.

6. Conclusão
O processo de ablação por rádio-frequência constitui uma forma de tratamento do

hepatocarcinoma de uma maneira minimamente invasiva. RAFEM é um modelo proposto
com o intuito de simular o procedimento de ablação por rádio-frequência. Para cada paci-
ente que realiza o procedimento, é necessária uma simulação, desta forma o desempenho
do programa se apresenta como um aspecto muito importante.

Neste artigo foi aplicado técnicas de processamento paralelo no RAFEM através
da API OpenMP. Os testes mostraram um ganho de desempenho de 3,52 e 4,66 para
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Figura 2. Tempo de cada chamada a VFrontalMethod (s)

dois domı́nios avaliados, usando 16 threads. Os resultados são satisfatórios em termos de
tempo de execução e a tendência é que a solução apresentada funcione bem para domı́nios
com maior número de pontos discretos.

Neste artigo abordamos a paralelização de trechos de código internos ao laço prin-
cipal de VFrontalMethod. Como trabalhos futuros pretende-se paralelizar as iterações
do laço principal, com o objetivo de encontrar uma solução que pode escalonar melhor o
programa. Tal abordagem envolve a análise de um grande número de variáveis, resolução
de dependências e até mesmo o reordenamento de iterações ou reescrita de código em
alguns trechos. A reescrita do código para GPUs também é uma possibilidade.
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Abstract. Raspberry Pi (RPI) is a microcomputer 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. Thus, this article aims to present the 
results of executions that measured computing power (performance) of RPI platform 
models B+, 2B and 3B 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 Ubuntu Mate). In experiments, it was found that the operating system 
distribution Raspbian showed better computational performance in RPI model 3B for the 
applications of benchmarks used in the project. 

Resumo. Raspberry Pi (RPi) é um microcomputador 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. 
Assim, este artigo tem como principal objetivo apresentar os resultados das execuções que 
mensuraram o poder computacional (performance) da plataforma RPi modelos B+, 2B e 
3B 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 Ubuntu Mate). Nos experimentos, constatou-se que a distribuição do sistema 
operacional Raspbian apresentou melhor desempenho computacional na RPi modelo 3B 
para as aplicações dos benchmarks usadas no projeto. 

1. Introdução 
Em 2006, os primeiros conceitos da Raspberry Pi (RPi) foram baseados no microcontrolador Atmel 
ATmega644, onde os idealizadores do projeto, ou seja, Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang e Alan 
Mycroft, pensaram em um jeito de interromper o declínio gradual do interesse dos estudantes pela 
área da Computação no Reino Unido. Então, foi criado a plataforma Raspberry Pi que é um 
microcomputador desenvolvido pela Fundação Raspberry Pi [FRpi, 2016] juntamente com 
pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Quando a RPi foi proposta e 
desenvolvida, um dos seus maiores objetivos 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]. A Figura 1 
mostra o exemplo de uma plataforma Raspberry Pi modelo 3B. 

 Atualmente, a Raspberry Pi é uma plataforma que está em ascensão no mercado mundial, 
conforme [Upton & Halfacree, 2013], ultrapassando a impressionante quantidade de 10 milhões de 
unidades vendidas (circa setembro de 2016) ao redor do mundo, segundo [Upton, 2016]. De acordo 
com os seus idealizadores a proposta inicial de criação da RPi era somente produzir e comercializar 
algumas centenas de placas da plataforma, sendo apenas para auxiliar estudantes de Computação do 
Reino Unido que não possuíam condição financeira o suficiente para adquirir um computador. No 

Anais do WSCAD-WIC 2016

043



  

entanto, além do seu baixo custo, ou seja, em torno de US$ 35 [FRpi, 2016] para a maioria dos seus 
modelos, outras características da RPi se destacam, sendo: (i) poder de processamento, podendo assim 
executar diversas aplicações que são destinadas especificamente para desktops, servidores e outras 
plataformas computacionais, e (ii) o baixo consumo de energia elétrica. 

 A maioria dos modelos existentes da plataforma RPi (A, B, B+, 2B e 3B), 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, 2013], já o modelo Zero (ver Figura 2), lançado em novembro de 
2015, tem 6,5 x 3,0 x 0,5 (comprimento, largura e altura respectivamente) de tamanho e custa apenas 
US$ 5 [FRpi, 2016]. Entretanto, para o funcionamento da RPi é necessário o uso de um sistema 
operacional embarcado o qual é responsável por todo o gerenciamento da plataforma e de seus 
recursos, sendo o Linux, o sistema operacional adotado pelos criadores da plataforma RPi. 

  

 
 

Figura 1. Raspberry Pi modelo 3B  Figura 2. Raspberry Pi modelo Zero  

 No entanto, devido ao crescente uso e popularização dessa plataforma, surgiram diversas 
outras distribuições de sistemas operacionais Linux específicos para o gerenciamento da RPi 
(https://www.raspberrypi.org/downloads/). De acordo com especificações fornecidas pela Fundação 
Raspberry Pi, nos modelos 2B e 3B também é possível executar uma versão específica do sistema 
operacional Microsoft Windows, denominada de Windows 10 IoT Core Insider Preview, lançado em 
2015 pela Microsoft para ser usado em dispositivos como Raspberry Pi, Arduino e o Minnow Board, 
conforme divulgações feitas pela própria Microsoft [Microsoft, 2016]. 

 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 na nova plataforma, contribuindo assim, 
cada vez mais para o crescimento de suas vendas em torno do mundo, conforme [FRpi, 2016], além de 
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 de pessoas 
sem poder aquisitivo com as tecnologias, em especial o computador. 

 Então, mediante ao que já foi citado anteriormente, ainda surgem alguns questionamentos que 
incentivam a realização de uma pesquisa mais detalhada a respeito da plataforma RPi, sendo: (i) será 
que realmente é possível obter desempenho computacional usando plataformas Raspberry Pi? (ii) qual 
a diferença do poder computacional entre os diversos modelos da plataforma RPi? (iii) qual a 
diferença entre as distribuições dos sistemas operacionais Linux específicos para a plataforma RPi?  

 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 de benchmarks (GTKPerf, HardInfo, 
Octane, Sysbench, SunSpider e JetStream) no qual é possível extrair dados que permitem realizar uma 
análise comparativa do desempenho computacional das distribuições do sistema operacional Linux 
Raspbian e Ubuntu Mate instalados e executados nas plataformas RPi modelos B+, 2B e 3B. 

 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 plataforma RPi como dispositivo 
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computacional; A Seção 3 apresenta as análises de desempenho das RPi's e a Seção 4 finaliza com as 
conclusões e ideias para trabalhos futuros. 

2. Contextualização 

2.1. Plataforma Raspberry Pi 

Conforme já mencionado anteriormente, a plataforma RPi está disponível em seis modelos, sendo 
eles: (i) A; (ii) B; (iii) B+, (iv) 2B, (v) Zero e (vi) 3B, conforme [FRpi, 2016]. A diferença existente 
entre os modelos, está em sua capacidade computacional (quantidade de memória interna, de portas 
USB, Ethernet, tipos de processador single-core ou multi-core, velocidade de clock, bluetooth, 
wireless entre outras), ainda assim, todos os modelos são baseados em arquitetura SoC (System on 
Chip) de 32 bits, sendo que o modelo 3B, o processador é um ARM (Advanced RISC Machine) 
Cortex-A53 que suporta instruções de 64 bits, usando o conjunto de instruções ARMv8 [Furber 2000; 
Seal, 2001]. A Tabela 1 apresenta as características inerentes aos diversos modelos de RPi. 

Tabela 1. Características dos Modelos da RPi 

Características 
Modelos de Raspberry Pi 

A B B+ 2B Zero 3B 
Lançamento 29/02/2012 04/02/2013 14/07/2014 02/02/2015 25/11/2015 29/02/2016 
SoC BCM2835 BCM2835 BCM2835 BCM2836 BCM2835 BCM2837 

CPU ARM11 @ 
700MHz 

ARM11 @ 
700MHz 

ARM11 @ 
700MHz 

Quad Cortex 
A7 @ 900MHz 

ARM11 @ 
1GHz 

Quad Cortex 
A53 @ 1.2GHz 

ISA ARMv6 ARMv6 ARMv6 ARMv7-A ARMv6 ARMv8-A 

GPU VideoCore IV 
@ 250MHz 

VideoCore IV 
@ 250MHz 

VideoCore IV 
@ 250MHz 

VideoCore IV 
@ 250MHz 

VideoCore IV 
@ 250MHz 

VideoCore IV 
@ 400MHz 

RAM 256MB SDRAM 512MB SDRAM 512MB SDRAM 1GB SDRAM 512MB SDRAM 1GB SDRAM 
Armazenamento SD SD microSD microSD microSD microSD 
Ethernet ----- 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s ----- 10/100 Mbit/s 
USB ----- 2 portas 4 portas 4 portas 1 porta micro 4 portas 
Wireless ----- ----- ----- ----- ----- 802.11n 
Bluetooth ----- ----- ----- ----- ----- Bluetooth 4.1 

Saída de Vídeo RC Composto 
e HDMI 

RC Composto 
e HDMI 

HDMI HDMI mini HDMI HDMI 

Saída de Áudio áudio jack 
3.5mm e HDMI 

áudio jack 
3.5mm e HDMI 

áudio jack 
3.5mm e HDMI 

áudio jack 
3.5mm e HDMI 

mini HDMI áudio jack 
3.5mm e HDMI 

GPIO 26 pinos 26 pinos 40 pinos 40 pinos 40 pinos 
embutidos 

40 pinos 

Alimentação 5V - 300mA 5V - 700mA 5V - 2A 5V - 2A 5V - 1A 5V - 2A 
Preço US$ 25 US$ 35 US$ 35 US$ 35 US$ 5 US$ 35 

2.2. Sistemas Operacionais para Raspberry Pi 

A Fundação Raspberry Pi oferece diversos tipos de sistemas operacionais que podem ser usados na 
plataforma RPi. Assim, nesta seção é apresentado de forma resumida as características das duas 
distribuições de sistemas operacionais Linux, que são utilizadas para executar os diversos benchmarks 
testados nos três modelos de plataformas RPi, alvos desta pesquisa. 

• Raspbian: é uma derivação do sistema operacional Linux distribuição Debian, que foi 
projetado e compilado para a plataforma Raspberry Pi [FRpi, 2016]. 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; 

• Ubuntu Mate:  é uma distribuição baseada no tradicional Ubuntu [FRpi, 2016], que vem 
com o ambiente gráfico Mate como desktop padrão, [FRpi, 2016]. O Mate é um fork do 
GNOME 2 que permite o uso da antiga interface e aplicativos desse ambiente (Caja, 
Pluma, Eye of Mate, Atril , Engrampa e outros) [Mate, 2016] e o uso das novas aplicações. 
Além disso, também pode ser instalado em paralelo com o GNOME 3, algo que não era 
possível com o GNOME 2. Assim, esta distribuição possui uma área de trabalho baseada 
na tradicional metáfora do desktop, com uma barra de tarefa, menu de aplicativos e outros 
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itens comuns dessa abordagem. Um dos maiores diferenciais do Ubuntu Mate é seu baixo 
consumo de recursos. Isso o torna adequado tanto para desktops e laptops modernos, como 
para microcomputadores e hardware mais antigo. 

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 o 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, 2016], 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 (2016) 
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. Análises de Desempenho 
Foram preparados dois cartões de memória microSD Ultra de 16GB classe 10 (que servem como 
disco rígido da RPi), para instalação dos sistemas operacionais (Raspbian e Ubuntu Mate) além dos 
benchmarks GTKPerf, HardInfo, Octane, Sysbench, SunSpider e JetStream utilizados nas execuções. 

 Em seguida foram instalados os sistemas operacionais utilizando a ferramenta NOOBS que já 
possui de forma pré-instalada, algumas distribuições de sistemas operacionais e outras ferramentas 
utilizadas pela RPi [FRpi, 2016]. Prosseguindo, foram instalados, configurados e executados os 
benchmarks nos dois sistemas operacionais e usado nos três modelos de plataforma RPi (B+, 2B e 
3B). Portanto, assim foi possível extrair dados que possibilitaram a realização de uma análise 
comparativa e detalhada entre o desempenho computacional dos modelos de RPi executando 
aplicações de benchmarks entre distribuições distintas de sistemas operacionais Linux. 

 Contudo, para a análise, foi levado em consideração os cenários de aplicações que envolvem: 
desenvolvimento gráfico (vídeo); análise de gerência de memória; velocidade de escrita e leitura na 
memória; desempenho no gerenciamento de processos e atividades do dia a dia de um usuário comum 
(abertura rápida de janelas, cliques e criação textos); análise de JavaScript executando teste de 
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aplicações web; análise de navegadores web diferentes; latência na execução de aplicações web, 
paralelismo computacional usando multi-thread entre outros. Então, o foco deste artigo é observar 
como a CPU das RPi modelos B+, 2B e 3B se desempenham diante da execução de programas que 
efetuam os respectivos testes de desempenho, estressando a CPU da RPi e obtendo dados do seu 
máximo desempenho, por meio dos testes executados com o auxílio de benchmarks e em distribuições 
distintas de sistemas operacionais Linux. 

 Analisando a Tabela 2, é importante destacar que as métricas (tempo de execução, pontuação 
e outras) resultantes das execuções, divergem de acordo com o tipo dos benchmarks analisados neste 
artigo. Então, para um comparativo igualitário, as análises foram realizadas individualmente. No 
entanto, ressalta-se que a distribuição do sistema operacional Ubuntu Mate foi desenvolvida para ser 
executada apenas em plataformas onde o conjunto de instruções (ISA) da CPU seja a versão ARMv7 
em diante [Mate, 2016], assim, não foi possível simular essa distribuição de Linux na RPi modelo B+, 
por este modelo ter o conjunto de instruções ARMv6 contido em seu processador (ver Tabela 1). 

Tabela 2. Resultados das Execuções 

  
 

 Modelo da RPi 
Sistema Operacional  Benchmark Métrica Status B+ 2B 3B 

Raspbian 

GTKPerf segundos --- 93,72 28,51 13,17 
HardInfo segundos --- 505,86 434,46 213,85 
Octane pontos --- 1.939,62 5.718,56 14.572,20 

Sysbench 
segundos 1 núcleo 1.333,80 767,15 477,69 
segundos 4 núcleos --- 296,31 120,32 

SunSpider ms --- 16.387,44 6.630,66 2.856,00 
JetStream segundos --- 2.744,48 1.971,70 741,95 

Ubuntu Mate 

GTKPerf segundos --- 0,00 24,88 25,86 
HardInfo segundos --- 0,00 294,89 206,50 
Octane pontos --- 0,00 32.484,20 58.546,40 

Sysbench 
segundos 1 núcleo 0,00 839,13 551,12 
segundos 4 núcleos --- 210,89 137,72 

SunSpider ms --- 0,00 2.417,94 1.400,80 
JetStream segundos --- 0,00 1.582,57 952,62 

 

 Devido as características superiores dos componentes de hardware (ver Tabela 1) contidos na 
plataforma Raspberry Pi modelo 3B, em todas as execuções realizadas e apresentadas neste artigo, 
como já esperado este modelo foi o que apresentou os melhores resultados independente da 
distribuição do sistema operacional (ver Tabela 2), sendo que em alguns casos a melhora de 
desempenho obtida utilizando este modelo de RPi foi superior a 7x e 2x (Raspbian, GTKPerf) em 
relação aos modelos B+ e 2B, respectivamente. 

 Ainda assim, destaca-se que para o benchmark Octane, quanto maior a pontuação adquirida 
na execução, melhor é o desempenho da plataforma computacional. Então, a RPi modelo 3B com a 
distribuição do sistema operacional Ubuntu Mate obteve a melhor pontuação para o benchmark 
supracitado. Já o benchmark Sysbench quando executado na RPi modelo B+ é mensurado apenas os 
dados com 1 núcleo, pois a CPU deste modelo é do tipo single-core. 

 Analisando os resultados obtidos nas execuções apenas para a plataforma RPi modelo 3B (ver 
Tabela 2), conclui-se que as duas distribuições de sistemas operacionais Linux possuem valores de 
resultados próximos, sendo que dos seis benchmarks utilizados neste artigo, o benchmark Sysbench 
foi executado com dois parâmetros diferentes, ou seja, apenas com 1 núcleo e também utilizando os 4 
núcleos contidos no processador deste modelo de RPi, que possui SoC (System on Chip) do tipo 
BCM2837. Assim, a distribuição do sistema operacional Raspbian obteve os melhores resultados em 
quatro execuções, sendo para os benchmarks GTKPerf, Sysbench (1 e 4 núcleos) e JetStream. 
Enquanto que a distribuição do sistema operacional Ubuntu Mate obteve os melhores resultados para 
três execuções, sendo para os benchmarks HardInfo, Octane e SunSpider. 

4. Conclusões e Trabalhos Futuros 
Mediante as execuções realizadas com os benchmarks GTKPerf, HardInfo, Octane, Sysbench, 
SunSpider e JetStream usando os sistemas operacionais Linux distribuição Raspbian e Ubuntu Mate, 
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executados nas plataformas Raspberry Pi modelos B+, 2B e 3B, foi constatado e apresentado neste 
artigo que a distribuição do Linux Raspbian apresentou em média melhor desempenho computacional 
quando comparado com a distribuição Ubuntu Mate. Sendo os ambientes gráficos (LXDE no 
Raspbian e Mate no Ubuntu Mate), um dos possíveis fatores para esta diferença de desempenho 
computacional, quando analisado a execução dos benchmarks no mesmo modelo da plataforma RPi 
alternando apenas o sistema operacional, além de outros motivos para tal fato. 

 Também é possível destacar que os três modelos de RPi usados nesta análise, conseguiram 
executar os benchmarks, sendo eles de desempenho gráfico, cálculos científicos, análise de 
JavaScript, testes de navegadores e latência de aplicações web, paralelismo computacional e outros, 
sem apresentar travamento total da plataforma RPi e/ou interrupção na execução dos benchmarks, 
embora a RPi modelo B+ necessite de mais tempo para as execuções (ver Tabela 2), um dos fatos que 
contribui para isso é a sua CPU ser do tipo single-core com frequência de clock de 700MHz, ou seja, 
inferior ao dos demais modelos 2B e 3B, além da quantidade de memória RAM ser apenas 512MB 
(ver Tabela 1). Portanto, conclui-se que conforme as execuções e análises realizadas neste artigo, a 
plataforma Raspberry Pi modelo 3B com o sistema operacional Raspbian, em média, obteve o melhor 
desempenho computacional quando executado os benchmarks GTKPerf, HardInfo, Octane, Sysbench, 
SunSpider e JetStream. 

 Como ideias para trabalhos futuros sugere-se as análises: (i) do desempenho computacional 
incluindo outros sistemas operacionais, como: Windows 10 IoT, RISC OS e outros; (ii) do consumo 
de energia dos modelos de RPi; (iii) do desempenho computacional utilizando outras suítes de 
benchmarks tais como: nbench, UnixBench, Phoronix entre outras. 
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Abstract. Cache memories were introduced in order to reduce the high memory
access costs. The scheduling algorithm used by the operating system (OS) can
impact the performance of parallel applications in multicore processors, since
cached data can be lost if the OS schedules the process to be executed in a dis-
tinct core. This paper evaluates the impact of affinity scheduling on the perfor-
mance of parallel applications executiong on multicore processors. The results
have shown that some applications can be very sensitive to the scheduling used.
Gains up to 2.1 times were observed when affinity scheduling was used.

Resumo. Memórias cache foram adicionadas aos processadores com o obje-
tivo de reduzir os altos custos de acesso à memória. A polı́tica de escalona-
mento efetuada pelo Sistema Operacional (SO) pode impactar o desempenho de
aplicações paralelas em máquinas compostas por múltiplos núcleos, visto que o
aproveitamento dos dados previamente mantidos em cache pode se perder caso
o SO opte por escalonar o processo em outro núcleo. Este trabalho investiga
o impacto da afinidade de processador no desempenho de aplicações paralelas
executadas em tais ambientes. Os resultados mostram que as aplicações podem
sofrer grandes impactos, com ganhos de desempenho de até 2.1 vezes sendo
observados quando a polı́tica de afinidade é utilizada.

1. Introdução

Entre os anos de 1986 e 2002, o desempenho dos uniprocessadores cresceu,
em média, 52% ao ano, caindo desde então para uma taxa de 22% ao ano
[Patterson and Hennessy 2005]. Barreiras impostas pela potência fizeram com que os
fabricantes de processadores optassem por aumentar o número de processadores em um
único chip como forma de possibilitar o contı́nuo aumento do desempenho dos proces-
sadores [Patterson and Hennessy 2005]. Problemas que até então eram proibitivos sob a
ótica do desempenho tornaram-se viáveis com os ganhos observados nas últimas décadas.
Mas do mesmo modo que o poder computacional vem aumentando, também crescem as
demandas por maior poder de processamento.

Uma ferramenta que pode ser utilizada para reduzir os custos de execução de uma
aplicação é a computação paralela. Uma das formas de reduzir o tempo de computação é
dividir a computação a ser feita entre os múltiplos núcleos de processamento disponı́veis
nos processadores atuais. Em alguns cenários, uma aplicação paralela, por melhor que
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seja o seu código, pode ter seu desempenho comprometido por conta das opções de esca-
lonamento efetuadas pelo sistema operacional. Esse cenário pode ocorrer, por exemplo,
quando o sistema operacional (SO) decide escalonar um processo ou thread da aplicação
paralela, a cada fatia de tempo, em um núcleo diferente. O impacto no desempenho neste
caso surge pelo fato de cada núcleo possuir uma cache privativa. Assim, ao ser escalonada
em um núcleo diferente, a thread não tem mais acesso seus aos dados previamente man-
tidos em cache, devendo compulsoriamente pagar o preço de novos acessos à memória.

Uma das formas de resolver esse problema é empregar a técnica conhecida como
afinidade de processador (Processor Affinity) [Chandra et al. 1994] no escalonamento de
processos. Neste caso, o SO opta por escalonar a thread sempre no mesmo processador.
Nesse trabalho, iremos avaliar o impacto da afinidade de processador no desempenho de
um conjunto de aplicações paralelas.

2. Trabalhos Relacionados
Vários trabalhos anteriores avaliaram, sob diversos aspectos, o impacto da afinidade de
processador no desempenho de aplicações paralelas. Um dos trabalhos avaliou o im-
pacto de diversas polı́ticas de escalonamento no desempenho de aplicações paralelas
[Gupta et al. 1991], sendo uma delas a polı́tica baseada na afinidade de processador. Os
resultados do artigo mostraram que a afinidade de processador foi responsável pelo me-
lhoramento das taxas de acerto da cache e pelo aumento da utilização do processador.
Como o estudo foi realizado no inı́cio da década de 1990, a arquitetura utilizada nos
testes difere da utilizada neste estudo. Um estudo mais recente [Ribeiro et al. 2009] re-
alizado em uma arquitetura ccNUMA apresenta o impacto da afinidade em um conjunto
de aplicações cientı́ficas. Este artigo realiza o estudo em uma arquitetura UMA. Outro
estudo mostrou que o uso da afinidade de processador pode impactar positivamente o
desempenho das aplicações [Squillante and Lazowska 1993]. Esse artigo fez um estudo
teórico, sem realizar uma análise voltada para a execução de aplicações paralelas, nem
baseada em máquinas reais, como a feita neste trabalho.

3. Método
Para avaliar quantitativamente o impacto da afinidade de processador no desempenho de
aplicações paralelas, foi realizado o seguinte teste. Foram medidos os tempos de execução
de um conjunto de aplicações paralelas, primeiro sem o uso de afinidade de processador
no escalonamento das threads pelo SO e depois com o uso da afinidade. Foram uti-
lizados aplicativos do benchmark NPB (NAS Parallel Benchmarks) [Bailey et al. 1991,
Jin et al. 1999] implementados em OpenMP [Dagum and Menon 1998] para os testes. O
benchmark foi executado com 1, 2, 4 e 8 threads. Para habilitar o uso da afinidade de
processador, foi utilizada a variável de ambiente do OpenMP GOMP CPU AFFINITY.

Os testes foram feitos em um nó de um cluster, cujo acesso exclusivo é feito
através da submissão de jobs a uma fila de tarefas. O nó escolhido para execução pos-
sui dois processadores Intel Xeon E5620 de 2.40 GHz, cada um com quatro núcleos,
totalizando assim 8 núcleos de processamento. Cada núcleo possui 32KB de cache L1
de dados, 32 KB de cache L1 de instruções, e 256KB de cache L2, esta compartilhada
entre instruções e dados. Cada processador possui uma cache L3 de 12MB, usada para
armazenar tanto dados como instruções, e compartilhada entre os quatro núcleos do pro-
cessador. Apesar deste processador possuir suporte para a tecnologia hyper-threading
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[Marr et al. 2002], esta foi desabilitada na BIOS. A máquina executa o SO Linux com
kernel na versão 2.6.32. O compilador gFortran na sua versão 4.4.7 foi usado para com-
pilar os programas. O tempo foi computado através do aplicativo time, disponı́vel no SO.
Para fins de cálculo do tempo de execução, foi considerada a média aritmética simples de
5 execuções, sendo o desvio-padrão observado foi menor que 1, 9%.

3.1. NPB 3.3
Para avaliar o impacto da afinidade de escalonamento no desempenho das aplicações,
foi utilizada a versão 3.3 do NPB, um conjunto de benchmarks criado pela Divisão de
Supercomputação Avançada da NASA (National Aeronautic and Space Administration).
Os benchmarks são compostos por kernels e pseudo-aplicações. Kernels são trechos de
códigos que podem ser encontrados em diversas aplicações. Neste artigo, escolhemos três
kernels e três pseudo-aplicações para os testes. Os kernels escolhidos foram EP, CG, e
FT. As pseudo-aplicações utilizadas foram BT, SP e LU. Os kernels e pseudo-aplicações
foram implementadas em Fortran e são descritas a seguir.

• Embarrassingly Parallel (EP): Gera pares de valores aleatórios seguindo uma
distribuição gaussiana a partir do esquema polar de Marsaglia. Este kernel rea-
liza poucas operações de comunicação ao longo de sua execução.

• Conjugate Gradient (CG): Implementa o método do gradiente conjugado para cal-
cular uma aproximação para o menor autovalor em uma matriz esparsa, não estru-
turada e com valores gerados aleatoriamente. Possui acesso irregular à memória.

• Fourier Transform (FT): Implementa o algoritmo da transformada rápida de Fou-
rier em três dimensões. O kernel resolve três transformadas separadamente, uma
para cada dimensão. Os acessos à memória são bem distribuı́dos e regulares.

• Block Tri-diagonal solver (BT): Aplicação que implementa uma simulação com-
putacional de dinâmica de fluidos (CFD - Computational Fluid Dynamics) usando
para isso as equações de Navier-Stokes em três dimensões. O método das
diferenças finitas com aproximações pelo método ADI (Alternating Direction Im-
plicit) é empregado na solução.

• Scalar Penta-diagonal solver (SP): É uma aplicação semelhante a BT, porém
usando um método de aproximação distinto, o método de Beam-Warming. A
aplicação acessa a memória de modo regular.

• Lower-Upper solver (LU): Esta aplicação também implementa uma simulação
computacional de dinâmica de fluidos. O método Sobre-relaxação Sucessiva
(SSOR) é utilizado para resolver uma discretização por diferenças finitas das
equações de Navier-Stokes em três dimensões, separando-as em duas matrizes:
triangular superior e triangular inferior.

Todos os benchmarks possuem um parâmetro que define o tamanho das entradas
a serem utilizadas na sua execução. Para os testes efetuados nesse trabalho, foi usado o
tamanho B.

4. Resultados
A Tabela 1 apresenta os resultados iniciais. Os resultados apresentam, para cada bench-
mark, os tempos médios de computação, com e sem o uso de afinidade, para configurações
com 1, 2, 4 e 8 threads. Pode-se observar que, na configuração com uma thread, os tem-
pos obtidos com e sem o emprego da afinidade de processador podem ser considerados
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iguais, tendo em vista que o desvio-padrão foi inferior à 1, 9%. De modo geral, os tempos
de execução para 2 e 4 threads com o uso de afinidade de processador foram muitas vezes
superiores ao tempo de execução quando a afinidade não foi usada, comportamento este
oposto ao que seria esperado. Apenas na configuração com 8 threads que o tempo de
execução com o uso de afinidade foi inferior ao tempo de execução sem o seu emprego.
Para esta configuração, os maiores ganhos observados foram obtidos nos benchmarks BT
e EP: 2.1 e 1.3, respectivamente. Na execução de FT o ganho foi de aproximadamente
1%, ficando abaixo do desvio-padrão. Para os demais benchmarks, os ganhos variaram
entre 2% e 3%, sendo ligeiramente superiores ao desvio-padrão.

Tabela 1. Tempos médios de execução, em segundos, para cada benchmark.

Benchmark
Uso de

Afinidade
Número de Threads

1 2 4 8

BT
Não 307,1 157,4 81,6 95,6
Sim 307,2 158,4 87,8 46,3

CG
Não 97,9 50,7 28,1 21,2
Sim 97,9 52,5 36,7 20,6

EP
Não 87,4 44,3 22,3 14,9
Sim 87,3 44,1 23,2 11,6

FT
Não 81,1 41,4 21,8 14,3
Sim 81,0 42,7 27,0 13,8

LU
Não 291,4 149,9 77,4 45,1
Sim 291,4 150,8 83,3 44,4

SP
Não 262,2 136,4 74,1 50,9
Sim 262,2 140,9 91,4 49,6

A análise detalhada dos resultados, da arquitetura do processador utilizado nos
testes e dos scripts utilizados na execução dos benchmarks levou à hipótese de que as
execuções com 2 e 4 threads com o uso de afinidade estavam sendo executadas em apenas
um dos processadores. Isto poderia ser uma desvantagem em comparação com a execução
sem afinidade, caso o SO escalone as threads em processadores diferentes, tendo em vista
que neste caso o dobro de dados poderia estar presente na cache L3.

Figura 1. Arquitetura do processador E5620. Dois processadores são represen-
tados, totalizando 8 núcleos. São destacadas as caches L1 (dados e instruções),
L2 e L3. As caches L1 e L2 são de acesso privativo a cada núcleo, enquanto a L3
é compartilhada por todos os núcleos do processador.

De fato, no script de submissão das tarefas foi utilizada a seguinte configuração:
export GOMP CPU AFFINITY=0-7. Esta configuração equivale ao uso da estratégia
compact para uso com a variável de ambiente KMP AFFINITY, disponı́vel apenas no
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compilador Intel (este trabalho usou o compilador GNU). Nas configurações com 2 e 4
threads, isto implica que as threads executarão em um único processador, visto que os
núcleos de número 0 à 3 estão presentes no mesmo processador, conforme apresentado na
Figura 4. Para confirmar a validade da hipótese, um novo teste foi executado, mas desta
vez alterando os valores usados na primitiva que habilita o uso da afinidade, de forma
a fazer com que processadores distintos sejam utilizados nas configurações com 2 e 4
threads: export GOMP CPU AFFINITY=0 4 1 5 2 6 3 7. Esta configuração equivale
ao uso da estratégia scatter para uso com a variável de ambiente KMP AFFINITY. Os
resultados obtidos para esta configuração são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Tempos médios de execução, em segundos, para cada um dos bench-
marks, executando com o segundo esquema de afinidade de processador.

Benchmark
Número de Threads

1 2 4 8
BT 307,2 156,9 80,1 46,3
CG 97,9 50,0 27,7 20,6
EP 87,3 43,9 21,9 11,6
FT 81,0 41,4 21,5 13,8
LU 291,4 148,8 76,7 44,4
SP 262,2 134,5 73,6 49,6

Pode-se observar, quando se comparam os resultados das Tabelas 1 e 2, que os
tempos de execução para as configurações que fazem uso de afinidade e empregam 2
e 4 threads na execução melhoraram, o que confirmou a hipótese. Apesar da grande
melhora verificada nestas configurações, os tempos de execução com afinidade podem
ser considerados iguais aos tempos sem afinidade, visto que os ganhos foram inferiores
ao desvio-padrão. Já os tempos de execução para as configurações com 1 e 8 threads se
mantiveram iguais, conforme seria esperado.

Apesar dos resultados significativamente melhores nas execução de BT e EP
com uso de afinidade de processador na configuração com 8 threads, as demais
aplicações/kernels e configurações apresentaram tempos de execução muito próximos ou
ligeiramente melhores que os tempos obtidos sem o uso de afinidade.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou uma análise do impacto do escalonamento baseado em afini-
dade de processador no desempenho de um conjunto de aplicações paralelas executadas
em um ambiente de memória compartilhada distribuı́da. A análise mostrou que, das seis
aplicações e kernels avaliados, duas tiveram grandes ganhos de desempenho (2.1 e 1.3 ve-
zes) quando executadas com a afinidade de processador habilitada em uma configuração
com 8 threads, três tiveram pequenos ganhos, entre 2% e 3%, e em uma não houve ganho.
Não foram observados ganhos de desempenho com as configurações com 1, 2 e 4 thre-
ads. O trabalho mostrou ainda que a simples habilitação da afinidade de processador não
é suficiente para permitir ganhos de desempenho em ambientes compostos por múltiplos
processadores, sendo necessária uma definição criteriosa da ordem em que os núcleos
destes processadores serão utilizados. Possı́veis causas para não ter ocorrido ganhos de
desempenho para estas configurações são: a) o tamanho do conjunto de dados utilizado,
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e b) as taxas de falhas na cache. Por exemplo, se uma parte significativa do conjunto de
dados utilizados pela aplicação cabe completamente na cache L3, o uso da afinidade de
processador pode perder um pouco do seu sentido, visto que esta cache é compartilhada
entre todos os núcleos do processador. Outra situação em que não haveria vantagem no
uso da afinidade de processador é quando as taxas de falha de cache são altas. Neste
cenário, pode não fazer tanta diferença usar sempre os mesmos núcleos para executar as
threads, visto que a memória principal sempre deverá ser acessada para recuperar os da-
dos necessários para a execução da aplicação. Tais tópicos serão objeto de investigação
em trabalhos futuros. Também será investigado o impacto do uso de afinidade de proces-
sador em arquiteturas distintas, como na famı́lia de processadores AMD Bulldozer. Nesta
arquitetura, dois núcleos de processamento compartilham uma única unidade de ponto-
flutuante. O uso da afinidade de processador tende a ser essencial nesta arquitetura, em
especial para aplicações que a) fazem intensivo uso de ponto-flutuante, e b) que empre-
guem em sua execução uma quantidade de threads igual à metade do número de núcleos
disponı́veis. Se tais núcleos escolhidos pelo SO não tiverem uso exclusivo da unidade de
ponto-flutuante, ocorrerá concorrência por seu uso, diminuindo assim o desempenho da
aplicação.
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Abstract.  Programming new parallel applications is not a simple task. In a
traditional  project   flow,   the designer  must   identify  parallel  sections  of   the
application, code them in sequential programming languages and deal with
aspects  of  communication,   synchronization  and concurrence  of   tasks.  This
paper  presents  a   visual   language   that   simplifies   the  development  of  high
performance applications by abstracting the parallel tasks programming.

Resumo.  Programar novas aplicações paralelas não é  uma tarefa simples.
Em um fluxo de projeto tradicional,  o projetista deve identificar as seções
paralelas   da   aplicação,   codificálas   em   linguagens   de   programação
sequenciais e tratar aspectos de comunicação, sincronização e concorrência
de tarefas. Este artigo apresenta uma linguagem visual que permite abstrair a
programação das tarefas paralelas e, com isso, simplificar a criação de novas
aplicações de alto desempenho.

1. Introdução

A programação paralela é uma técnica que busca dividir as tarefas de um sistema entre
diferentes   elementos   de   processamento   paralelo   (EPPs),   objetivando   aumentar   o
desempenho na sua execução [Gebali 2011].

A   criação   de   aplicações   paralelas   é   uma   tarefa   que   exige   certo   nível   de
experiência dos programadores [Mattson, Sanders and Massingill 2005]. Diferente da
abordagem   tradicional   de   desenvolvimento   de   software,   no   projeto   de   uma   nova
aplicação paralela, o programador deverá analisar a aplicação para extração dos pontos
de  paralelismo,   tratar   agendamento   de   execução  de   tarefas,   definir   mecanismos   de
controle  de  comunicação  e  concorrência,  bem como  tratar  manualmente  armadilhas
como deadlock ou starvation [Prabhul et al. 2011].

Nesse sentido,  diversas abordagens foram criadas buscando reduzir  o esforço
empregado em seu projeto.  As abordagens podem ser  divididas  em dois  grupos:  1)
abordagens de apoio ao projeto, que incluem técnicas de paralelização [Palach 2014],
metodologias  de  projeto   [Foster  1995]  e  padrões  de  projeto   [Mattson,  Sanders   and
Massingill 2005]; e 2) modelos de programação paralela, como linguagens específicas
de domínio [Bunch et al. 2011], frameworks [Salnikov 2006], bibliotecas [Gropp, Lusk
and  Skjellum  1999],   abstrações   [GonzálesVélez   and  Leyton  2010]   e   extensões  de
linguagens de programação de alto nível [Goubier et al. 2011]. Analisandoas, percebe
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se que o suporte ao desenvolvimento de novas aplicações paralelas continua atrelado ao
uso de uma linguagem de programação e, de acordo com Lee e Webber (2003), isso traz
dois problemas: o primeiro referese à linearidade do código fonte, a qual não permite
uma representação intuitiva de paralelismo; o outro tratase da complexidade, onde o
programador   continua   tendo   que   identificar   e   controlar   o   paralelismo.   Os   mesmos
autores fazem ainda um apelo ao uso de “linguagens visuais”, pois, segundo eles, elas
permitem   representar   fluxos   paralelos   e   sua   sintaxe   pode   ser   adaptada   para
implicitamente   abordar   várias   questões   relacionadas   ao   paralelismo   e   controle   de
concorrência. 

Este   artigo   apresenta  uma   linguagem   visual   para   suporte   à   programação  de
novas aplicações paralelas. A linguagem proposta se baseia em grafos direcionais para
expressar  graficamente   fluxos  paralelos  da  aplicação  e   inclui   suporte  de   técnicas   e
mecanismos de paralelização, visando simplificar a programação das seções paralelas. 

O restante do artigo é  dividido  da seguinte  maneira:  a  Seção 2 apresenta  os
trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a linguagem visual proposta. Na Seção 4 é
apresentado um estudo de caso e os respectivos resultados preliminares.  Por fim, as
conclusões e os trabalhos futuros são demarcados na Seção 5.

2. Trabalhos Relacionados

As   técnicas   de   paralelização   da   literatura   baseiamse   na   técnica   de   Dividir   para
Conquistar   (D&C),  onde o  principio  básico  é   subdividir  o  problema em problemas
menores   e   solucionálos   individualmente,   agrupando   os   resultados   individuais   para
compor a solução do problema [Pacheco 2011]. Entre as técnicas de paralelização, está
a de divisão funcional (conhecida também por paralelismo de tarefas ou decomposição
em  pipeline)   e   a   de   divisão   de   domínio   (também   chamada   de   paralelismo   ou
decomposição de dados) [Gebali 2011]. Na divisão funcional, o programa paralelo tem
suas tarefas divididas entre processos para resolver o problema de forma colaborativa.
Já na divisão por domínio, os dados do problema são divididos entre tarefas, de forma
que elas realizam operações semelhantes em seus respectivos subconjuntos de dados.
Ao final, os resultados são correlacionados de forma que façam sentido para a solução
do problema [Palach 2014].

As   Linguagens   Visuais   de   Programação   Paralela   –  Visual   Parallel
Programming Languages  (VPPLs) – incluem elementos gráficos,  que se comunicam
para   formar   tipos   de   grafos,   os   quais,   por   sua   vez,   são   utilizados   para   expressar
aplicações paralelas e executálas em alguma plataforma de hardware [Lee and Webber
2003]. Na literatura, as VPPLs comumente se baseiam na técnica de divisão funcional
para   expressar   paralelismo.   Nessas   abordagens,   os   vértices   dos   grafos   podem   ser
utilizados para representar: 1)  EPPs ou aglomerados de EPPs (tarefas com alto grau de
acoplamento) [Prabhu et al. 2011]; 2) elementos de comunicação, implementados, por
exemplo,  como filas  de mensagens [Bagrodia et  al.  1998]; e 3) elementos  de dados
(EDs), que podem ser, por exemplo, arquivos em disco ou estruturas de dados [Lee and
Webber   2003].   Os   arcos   são   utilizados   para   expressar   dependências   funcionais   ou
fluxos de comunicação entre tarefas [Newton and Browne 1992] [Böhm et al. 2014].

Neste artigo, apresentase uma nova VPPL baseada em grafos direcionais. No
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modelo   de   grafo   proposto,   os   vértices   representam   EPPs   ou   EDs,   e   as   arestas
representam fluxos de movimento de dados entre vértices. A VPPL proposta suporta as
técnicas de divisão funcional e de domínio.

3. Linguagem Visual Proposta

3.1. Modelo de Grafo

O modelo de grafo proposto inclui dois tipos de vértices: elemento de dados (ED) e de
processamento paralelo (EPP). Um ED pode ser utilizado para expressar uma variável,
uma estrutura de dados ou um arquivo em disco, e pode ser de entrada (dados a serem
processados) ou de saída (dados resultantes de processamento). A Figura 1 apresenta o
grafo para uma aplicação paralela de somatório. No grafo, os dois vértices à esquerda
(quadrados com círculos vermelhos) representam EDs de entrada e o vértice à direita
(quadrado com um círculo verde) representa um ED de saída.

Figura 1. Exemplo de aplicação paralela com a VPPL proposta.

Vértices do tipo EPP implementam tarefas computacionais, as quais devem ser
especificadas através de funções codificadas em linguagem de programação. Na Figura
1, o vértice ao centro, que é do tipo EPP (quadrado que inclui dois círculos verdes e um
vermelho),   representa a  função soma,  que será  aplicada  aos  dados provenientes  dos
vértices EDs de entrada, à esquerda, e terá seu o resultado enviado para o vértice ED de
saída, localizado à direita. 

Os círculos nos vértices representam suas interfaces de comunicação, sendo que
os vermelhos são interfaces de saída de dados do vértice e os verdes são de entrada. Os
arcos, por sua vez, interconectam as interfaces entre vértices ED e EPP, indicando o
sentido  dos   fluxos  de  comunicação.  Na VPPL proposta,  os   fluxos  de  comunicação
podem ser compreendidos  entre  vértices  ED de entrada e EPPs,  EPPs e EPPs,  bem
como entre EPPs e vértices ED de saída.

3.2. Modelos de Suporte à Paralelização

Neste   trabalho,   o   modelo   de   grafo   proposto   suporta   implicitamente   as   técnicas   de
divisão funcional e de domínio. A divisão funcional é implementada através do uso de
vértices e arcos, os quais expressam funções e respectivos fluxos de trocas de dados.  

Um vértice EPP suporta ainda a divisão de domínio,  a qual é   implementada,
neste trabalho, com uso de decoradores (padrão de projetos Decorator) [Gamma et al.,
1995]. Um decorador permite dividir o conjunto de dados contido num vértice EPP em
subconjuntos de tamanhos menores e equivalentes, para serem processados por tarefas
paralelas. Assim, a função definida em um vértice EPP será aplicada a cada um dos
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subconjuntos gerados com o  uso do decorador. O programador pode ainda escolher,
através   dos   decoradores   “process”   e   “async”   (processos   síncronos   e   assíncronos,
respectivamente) e “thread”, o modelo de programação paralela para executar a função
no vértice EPP. Após o processamento dos subconjuntos de dados, as soluções locais
serão reagrupadas, através de uma função de callback, informada pelo programador no
decorador, para compor a solução final. A Figura 2 apresenta a definição de uma função
somatório decorada para paralelização.

1.
2.
3.

@process(4, sum)                  # decorador
def  soma(a, b):                       # definicao da funcao
    return  sum(a,  b)

Figura 2. Função soma decorada com suporte a processamento paralelo.

Na linha 1 do código da Figura 2, temos um exemplo de decorador para a função
“soma”, a qual está definida nas linhas 2 e 3. O decorador informa que os conjuntos de
dados de entrada da função “soma” (parâmetros “a” e “b”, na Linha 2), serão divididos
em “4” subconjuntos cada, os quais serão processados paralelamente, aos pares, pela
função “soma”. A tag “process”, no decorador, indica que serão utilizados processos
para implementar as tarefas paralelas. Após a finalização dos processos, os resultados
dos   somatórios   serão   agrupados   pela   execução   da   função   de  callback  “sum”   no
decorador.

Criouse um sistema Web para suportar o projeto distribuído de novas aplicações
paralelas utilizando a VPPL proposta. Assim, como o suporte desse sistema, é possível
estabelecer um fluxo de projeto, dividido nas seguintes etapas: 1) construção do grafo;
2) indicação, nos vértices ED de entrada, da natureza e do local das fontes de dados para
processamento; 3) codificação, nos vértices EPP, das funções das tarefas paralelas; 4)
definição dos tipos de implementação paralela das funções nos vértices EPPs, utilizando
decoradores; 5) geração automática do código fonte ou execução remota da aplicação
paralela.  Para  o desenvolvimento  do sistema Web proposto,  utilizouse as  seguintes
tecnologias:  Html/Javascript  (para suportar  a modelagem,  no  browser,  de aplicações
paralelas   com   a   VPPL   proposta)   e   Python   (para   as   funções   do   sistema,   como   a
implementação  de  processos/threads  para  as   tarefas  paralelas,  de  web services  para
execução   remota  da  aplicação  paralela   e  para  geração  de  código  alvo  em Python).
Atualmente,  o sistema Web proposto suporta apenas sistemas  multicore  de memória
compartilhada (SMP).

4. Resultados Preliminares

Para avaliação da abordagem proposta, o estudo de caso consistiu na criação de uma
aplicação   paralela   para   estimar   os   parâmetros   de   um   modelo   de   regressão   linear
simples.   O   estudo   teve   como   objetivo   o   aumento   de   desempenho   do   cálculo   dos
parâmetros de um modelo linear, através da paralelização das equações do Método dos
Mínimos Quadrados (MMQ) [Weisberg, 2005], utilizando a VPPL proposta.

A Figura 3 (a) apresenta o grafo criado para a aplicação do estudo de caso. No
grafo, as funções  xΣ ,  yΣ ,  xyΣ  e  xΣ 2 foram implementadas nos vértices EPPs, localizados
no   centro   à   esquerda   da   Figura   3   (a),   e   foram   decoradas   para   paralelização   com
processos e threads.
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(a) (b)

Figura 3. Grafo da aplicação paralela de regressão linear simples (a) e Gráfico de
Speedup (b).

Para avaliar o desempenho da aplicação, utilizouse um conjunto com 2.075.259
amostras  de  consumo de  energia   elétrica  em uma  tomada  elétrica   [Lichman  2013].
Desse   conjunto,   utilizouse   2   variáveis,   o   instante   da   medição   (x)   e   a   respectiva
voltagem aferida (y). Para a plataforma de hardware, o estudo de caso contou com um
computador Intel Xeon Quad Sixcore (24 núcleos processadores) de 2,66 GHz, com 32
GB de RAM. A aplicação de regressão linear considerou diferentes números de tarefas
paralelas (variando entre 1 à 24 processos e threads) e cada configuração foi executada
50 vezes para cálculo da média. 

Os resultados podem ser vistos na Figura 3 (b). A figura apresenta um gráfico de
speedup médio para diferentes números de tarefas paralelas. Nele, observase que, com
a VPPL proposta, ao se utilizar 10 ou mais tarefas, o ganho médio de desempenho da
aplicação   de   regressão   linear   com  threads  é   superior   ao   da   implementada   com
processos, estabilizando o speedup médio em torno 1,3x e 1,2x, respectivamente.

5. Conclusões

Este artigo apresentou uma nova VPPL para a criação de aplicações paralelas. Propôsse
um modelo de grafo com elementos para representação e comunicação de EDs e EPPS,
bem como suporte a técnicas de paralelização por divisão funcional e de domínio, e a
modelos de processamento paralelo por processos e threads. Resultados experimentais
mostraram que, ao utilizar a VPPL proposta, é possível simplificar a criação de novas
aplicações paralelas e obter resultados de alto desempenho. Trabalhos em andamento
incluem o suporte a modelos de paralelização em memória distribuída (MPI) e GPU
(OpenCL).
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Abstract. Large  scale  organizations  efficiency  relies  on  information  and
powerful  computation capacity  in  order to  make meaning out  of  it.  Grids,
clusters and cloud services are resources, here to provide the container for
data  and  computing  power.  Distributed  Resource  Management  Systems
(DRMS)  are  responsible  for  adding  such  features  to  those  resources.  But
coping  with  these  environments  involve  at  least  knowledge  in  distributed
systems, computer science skills and learning a new syntax. An approach can
be to abstract distributed resources through a user friendly interface. This is
exactly the purpose of Dédalo. This paper will explain how we developed two
different DRMS drivers to extend Dédalo capabilities.

1. Introduction

Since the beginning of computer science,  a huge effort  is  made to make computers
faster,  more  powerful.  Along with  faster  and faster  processors,  bigger  memory and
storage capacities, faster and wider networks, the capabilities of distributed systems are
growing exponentially.  When it  comes to reach high efficiency, being about  energy,
organization, logistic, or in our case computing, one has to properly handle resources
management. In multiple fields, high efficiency computing is now mandatory to be able
to handle today’s problems, and in that matter, multiple organizations have developed
their own Distributed Resources Management Systems (DRMS).

Those different DRMSs all have their strengths and weaknesses and have to be
chosen according to one’s current problem. It has the advantage of offering a lot of
choices  for  all  kind of  needs,  but  will  also make the  user’s  life  more  complicated.
Imagine a biology scientist in a large organization providing you multiple resources.
This  scientist  needs  to  perform a  series  of  simulations,  he  manages  to  get  a  script
working  but  then  will  face  another  problem:  without  knowing  anything  about
distributed computing, how to properly choose and then operate with the best system?

The Prost project is part of an initiative to ease the life of DRMS users, to allow
us to use different types of systems, through a unique access point, and without the need
of learning how each system works. This access point is provided by Dédalo [Inacio et
al. 2016]. Dédalo is a project initiated by the Distributed Systems Research Laboratory
(LAPESD) of the Federal University of Santa Catarina (UFSC), in Florianópolis, Brazil.
The objective of the Prost project is to develop drivers that will extend Dédalo to work
with some DRMSs (in this case HTCondor and Torque).

The remainder of this paper is organized as follows. In Section II, the Dédalo
Middleware,  and  its  purposes  are  described.  In  section  III,  the  proposal  and  its
realization called the Prost project will be described. The section IV will be dedicated to
the different test sequences. And the last section to conclude this work.
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2. What Is And Why Do We Need Dédalo?

In practice, organizations with various needs usually have to integrate multiple DRMSs,
in  possible  multiple  domains;  multiple  machines  with  different  architectures  and
operating systems. A user in such an environment is then supposed: To choose which
resource to use to compute his job. Which ones are available? Which ones are not busy?
To know how to connect to the distant server through command lines. To know how to
send the job to that distant server. To know how to execute that job on the selected
DRMS with the correct syntax.

As long as a pool of nodes can be managed by a DRMS, a pool of DRMSs can
be managed by a  software.  This  is  the  purpose  of  Dédalo:  to  act  as  a  middleware
between the users and different resources. As described in the model below, the users
will be able to use all different resources through a unique access point. The role of
Dédalo will be to make distributed computing available for users that didn’t learn how
to  use  DRMS,  along  with  regrouping  in  a  unique  system  different  resources,  and
different systems that can have completely different architectures. Allowing monitoring,
management, meta-scheduling, for all resources in a unique software.

Figure 1: Position of the Dédalo middleware 
[Inacio et al. 2016].

The end-user will have access to Dédalo through clients that can have different
shapes, a web interface, a mobile app or also an API like a RESTful client (we could
imagine in that case the mobile app and the web interface communicating to Dédalo
through this API also).

3. Our Proposal: The Prost Project

As presented in the Figure 2, the drivers are the point of communication between the
Dédalo middleware and the remote hosts, running resource management systems. We
were given an interface to implement our drivers, that interface is based on the DRMAA
[Tröger et al. 2007] specifications, and gives us the main methods that our driver shall
be able to execute. The interface provided by Dédalo was implemented for two different
DRMSs. We chose to develop it for HTCondor [University of Winconsin 2016] and
Torque [Adaptive Computing 2016] for Linux only. Torque and HTCondor are widely
used DRMS in organizations such as NASA or for others smaller research projects.

Figure 2: Position of drivers in the Dédalo.
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3.1. Implementation of the Drivers

A series of methods described in the interface are implemented for each driver. The
main describing classes are defined in the DRMAA specification, and in the case of our
drivers mostly rely on a Job object, containing different information.

A Job Id, given by Dédalo, to identify a job inside its own system. A remote Id,
given by the DRMS itself while sending a job, to identify this job at the DRMS level. A
queue-info object, providing information about the queue we have to use. Each queue
has an access point  (an IP address) and is  linked to  the driver corresponding to  its
DRMS. A job-template object, containing all needed information to properly execute the
job with all its options and characteristics. A job-info object, containing all information
about the state of the job, including the remote queue where we shall send the job to be
executed.

The implementation of each driver will  mostly consist  in a link between the
interface’s  methods  and  remote  commands  executed  on  the  host.  As  the  main
architecture of both our drivers is mostly the same, we decided to use an AbstractDriver
class to implement all the common parts.

3.2. Managing connections: SSH

For each function of the interface, we have to contact one or multiple time the DRMS.
As none of them does provide a sufficiently functioning API, we decided to use SSH
connection (along with SFTP). In order to manage SSH connections we developed an
SSH manager. Our manager currently read existing configurations stored into a file, to
retrieve the username, password and connection port for each SSH access point’s IP
address. We designed this manager as a factory of connections, we call it by passing the
remote IP address, and it generates a session to which we can send SSH commands and
even SFTP files. For each call to the remote machine, it gives us a Response object
containing the standard output and error and the exit value. All the SSH implementation
is provided by the Java Secure Channel (JSch) library.

3.3. Case of HTCondor

The main particularity of HTCondor for this driver implementation is in the process of
sending and executing a job. As jobs have to be described in files, including all the
needed information and parameters for it to be executed properly, the driver has to first
create that file, then upload it to the remote host and finally ask HTCondor to run this
job file. Once the job is submitted, it will return an identification string, that will be used
later to refer at that particular job. The basic functions will then consist in calling the
right command.

Suspending a job is done by the command “condor_suspend” and by specifying
the  remote  identification.  Resuming  a  suspended  job  is  done  by  calling  the
“condor_resume” command, specifying the remote identification of the job. Holding a
job consists in putting a flag on a queued job, for the scheduler to know it should not
send it to a computing node until it is released. It is done by calling the “condor_hold”
command.  When a job is on hold state (or “Queued held” for Dédalo), it has to be
released by the user. It is done by calling the “condor_release” command, specifying the
remote identification of the job. To terminate a job in HTCondor, which means stopping
it and removing it from the queue. It is achieved by calling the “condor_rm” command
on the scheduler. 

The “getAllJobs” function will be called by Dédalo core to get all running jobs
and  their  current  status.  We  decided  to  store  all  running  jobs  in  a  Hashmap  by
associating them to their corresponding Queue (defined by a “QueueInfo” object). All
running jobs has to be retrieved and updated from the DRMS, which is achieved by
calling a function: “refreshJobStatus”, detailed below. The “getAllMachines” function is
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implemented by retrieving all machines, along with their information and current state.
This is done by asking the status of HTCondor, via the command “condor_status” by
specifying that we need an XML response. All the possible attributes we can get are
defined in the manual of the command, therefore, to limit the size of the output and
limiting  the  probabilities  of  errors  due  to  an  overflow,  we  only  ask  the  needed
information.  The “refreshJobStatus” function is not part  of the interface required by
Dédalo,  but  we decided to use it  in our “AbstractDriver” and therefore in both our
drivers.  For  HTCondor,  it  is  achieved  with  two  command  calls:  “condor_q”  and
“condor_history”. 

Once we get all information about jobs, we also get a status corresponding to
HTCondor’s status system, and we have to link it to a status of the Dédalo’s system. The
corresponding status are detailed in Table 1.

Table 1: Corresponding status between HTCondor and Dédalo.

HTCondor Status Dédalo Status HTCondor Status Dédalo Status

Idle (I) QUEUED Removed (X) FAILED

Running (R) RUNNING Suspended (S) SUSPENDED

On hold (H) QUEUED HELD Transferring input (<=) RUNNING

Completed (C) DONE Transferring output (=>) RUNNING

The management of those different status is done by an enum structure, called
“CondorJobStatus”.  This  enum  allows  to  get  a  correspondence  between  the  state
described by the answer of HTCondor and the corresponding state in Dédalo’s code.

3.4. Case of Torque

A similar approach was adopted in the implementation of the Torque driver. In order to
submit a job, the “qsub” command is used. Creating a job consists in submitting an
executable script to a batch server. This command is called by the implemented method
“runJob”.  To  suspend  or  resume  a  job,  the  “qsig”  command  is  used,  with  the  “-s
<signal>” parameter. The “qhold” command requests that an identified job have a hold
added.  Jobs  can  have  multiple  holds  that  can  prevent  it  from being executed.  It  is
possible to put a hold on all the jobs sent by one user or system. To release a hold, the
“qrls” command is used.  This command can remove all holds of a job or a batch of job
can  have.  The  “qdel”  command  deletes  a  job.  This  command  is  exposed  by  the
terminate method in the driver interface.

The “qnodes” command return status of all nodes. We use the -x parameter in
order  to  receive data  in  XML. This  method is  used in  the getAllMachines  method.
Finally, the “qstat” command requests the status of jobs, queues, or a batch server. Like
qnodes,  we  use  the  -x  parameter  to  format  output  in  XML.  The  abstract  method
“refreshJobStatus”  in  AbstractDriver  implemented  in  the  Torque  Driver  uses  that
command. The method “refreshJobStatus” is implemented in Torque as followed: the
method asks first the result of the qstat in XML (via the -x parameter). A list of Job
objects is generated from that output via the TorqueXMLParser class. Then, the status of
the jobs kept in the local JobList are updated, identified by their remote id stored in
JobInfo.

You shall  find in Table 2 the correspondence between Torque job status and
Dedalo’s job status in the driver implementation. Refreshing jobs status is done at each
call of runJob, suspend, resume, hold, release and terminate. In all cases where the job is
modified. Another parser is used in order to perform the “getAllMachines” method via
the  qnodes  command.  Again  the  XML  (set  via  -x  parameter)  is  sent  to  the
TorqueXMLParser.
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Table 2: Corresponding status between Torque and Dédalo.

Torque Status Dédalo Status Torque Status Dédalo Status

C DONE R RUNNING

E TERMINATED S SUSPENDED

H QUEUED HELD T REQUEUED

Q QUEUED

3.5. Error Management

In order to properly manage jobs in the Dédalo, drivers must provide a proper error
management.  This is  done by analyzing the Response object from the SSHManager
request. If an error is detected, i.e. if the standard error output is not empty or the exit
status is different than null, the Response is given to a parser that will analyze the output
and  filter  to  smaller  and  smaller  grains.  The  goal  is  to  be  able  to  throw the  right
exception corresponding to what happened with the Job or the DRMS.

You can find here some of the supported exceptions by our drivers:

Table 3: Exceptions in the drivers implementation.

Supported errors Context

UnknownJob The job id have a correct scheme but is not found.

RequestOnInvalidState The command is called on an invalid state. For example, it is raised
when a completed job is requested to be suspended.

IllegalJobIdentifier A command can rise this exception while the identifier contains illegal
character(s), or is not properly formed.

SubmittingJobFailed When the runJob command is called and the DRMS is unable to find
the directory and/or the file about to be executed.

UnsupportedError When an error is found and none of the errors described above.

4. Tests

Our test environment consists in virtual machines and a virtual network running on a
single host computer. The host is a laptop featuring a 4 cores (8 logical threads), 16GB
of RAM, and running on Windows 10 (64bit). The virtual environment is a VMWare
based environment,  with  4  identical  virtual  machines,  all  being  in  the  same virtual
network including the host. All virtual machines are running on Ubuntu server 14.04
(64bit to match the host), up-to-dates of June 2016. The running version of Torque is the
version 2.4.16, and HTCondor is running the version 8.5.3.

In order to properly develop the drivers we first designed a few series of unit
tests  for  each  driver.  With  a  simple  workflow  to  test  all  the  functionalities  of  the
interface. Creating a job, submit it to the DRMS, monitor this job’s state. Then continue
to  monitor  while  applying  all  the  different  actions  to  the  job:  hold/release,
suspend/resume,  terminate.  Once all  those  functions  are  working properly  a  similar
workflow is done to test  all  the possible exception by trying all  the possible illegal
operations and check that the right exception is thrown.

We also decided to build a small user interface, allowing the user to send jobs to
both DRMS, while printing on the interface the current state of all running machines
and all running or completed jobs (Figure 3). It also allow the user to use the different
functions provided by the drivers.  Finally,  a small  console interface is  added in the
bottom  of  the  interface,  to  follow  what  is  happening  and  most  importantly  which
exceptions  and  errors  are  thrown.  This  allows  the  user  to  purposely  perform  bad
operations to make sure the drivers are acting in the way they should.
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Figure 3: Graphic user interface to test the drivers.

5. Conclusions

In this paper, we introduced Dédalo and our contribution to it: an insight from the driver
point of view. Dédalo provides a single point access to wide area organizations through
a friendlier interface than command line, possibly a web application. Most importantly
it provides such a management over multiple domains.

This field is relatively new, DRMS lie on similar but specific logics; definition of
certain concepts are  still  blurry and subject  to  discussion.  But  projects  like Globus,
Dédalo or DRMAA start to conduct tendencies in a way that standards can emerge; even
if they don’t wish to change or replace existing components they are on the short term
improving collaboration between complex systems.

Developing a driver for a given distributed resources management system like
HTCondor or Torque, gives the opportunity to Dédalo to extends its compatibilities. A
new driver means a new system where Dédalo can monitor, send and control jobs. So
the realization of this work was motivated by the wish to improve a useful tool for
organizations that have a widely distributed infrastructure.

It  is  for  us  a  very  interesting  and  formative  topic,  as  we  both  followed  a
theoretical course about distributed computing, this project was the perfect occasion to
practice it. The tools we used and worked with are very complete tools, powerful, but
not easy to understand. The users of those tools being all involved in computer science
it is even often hard to understand the documentation. After working on this project for
several months we can finally feel we are part of that community and it will surely open
us to new opportunities in the future.
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Abstract. This work evaluates the parallelization of a Genetic Algorithm ap-
plied to the Vehicle Routing Problem with OpenMP. Our results show that the
lower run times were obtained with 6 threads in a 6 core architecture, represen-
ting speedups ranging from 2,37 to 3,66. We compare our results with previous
works, although it is noticed a slight increase in speedup, this is always less
than optimal in all tested architectures. Therefore, it identifies the existence of
a limitation on the implementation of the Genetic Algorithm, which will be the
subject of future work.

Resumo. Esse trabalho avalia a paralelização de um Algoritmo Genético apli-
cado ao Problema de Roteamento de Veı́culos com OpenMP. Nossos resulta-
dos mostram que os menores tempos de execução foram obtidos com 6 thre-
ads numa arquitetura de 6 núcleos, representando speedups na faixa de 2,37 à
3,66. Comparando nossos resultados com trabalhos anteriores, embora se per-
ceba um ligeiro aumento no speedup, este sempre é abaixo do ideal em todas
as arquiteturas testadas. Logo, identifica-se a existência de uma limitação na
implementação do Algoritmo Genético, a qual será alvo de trabalhos futuros.

1. Introdução
Esse trabalho propõe a análise da paralelização de um Algoritmo Genético (AG) aplicado
ao Problema de Roteamento de Veı́culos (PRV) [Gressler and Cera 2014], utilizando uma
nova plataforma de execução. O PRV é um problema de otimização combinatória que
consiste em rotear veı́culos com uma certa capacidade para atender requisições de um
grupo de cidades [Rego and Alidaee 2006].

Entre os muitos métodos propostos para solucionar o PRV, o Algoritmo Genético
(AG) foi o escolhido por [Gressler and Cera 2014] por conseguir obter bons resultados
quando aplicado a problemas que não possuem uma técnica especializada para resolvê-
los. Apesar de os AGs retornam a melhor solução encontrada, eles não garantem que essa
seja a melhor solução possı́vel. Então, alguns ajustes de parâmetros como aumentar o
tamanho da população melhora a qualidade das soluções do PRV, porém, esse ajuste de
parâmetros pode elevar o tempo de computação do AG. Logo, a alternativa escolhida por
[Gressler and Cera 2014] para melhorar o desempenho do AG foi a de paralelizar essa
aplicação. Os resultados obtidos por [Gressler and Cera 2014] mostraram que o desem-
penho obtido por essa paralelização, embora tenham reduzido o tempo de execução, não
foram os idealmente esperados. Logo, o objetivo deste trabalho é analisar o desempenho
da paralelização do AG, e assim, identificar as possı́veis causas desse baixo desempenho.
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2. Problema de Roteamento de Veı́culos
O PRV é um problema de otimização combinatória pertencente à classe dos problemas
NP-Difı́ceis, os quais são difı́ceis de solucionar utilizando métodos exatos por serem pro-
blemas com um alto custo computacional [Rego and Alidaee 2006].

Esse problema consiste em rotear veı́culos com uma certa capacidade de trans-
porte para atender as requisições de um determinado produto por um grupo de cidades.
Onde o veı́culo deve sair de um depósito de abastecimento, visitar cada uma das cida-
des e retornar ao depósito. Sendo que cada cidade deve ser visitada apenas uma vez e
por apenas um veı́culo. Adicionalmente, a capacidade total da rota não deve exceder a
capacidade de transporte do veı́culo. A solução para o PRV é encontrar um conjunto de
rotas capaz de satisfazer a demanda de todas as cidades, e cujo somatório seja mı́nino
[Rego and Alidaee 2006].

3. Algoritmo Genético
O AG é um algoritmo evolucionário que simula a teoria da Evolução Natural de Charles
Darwin. No AG cada possı́vel solução do PRV é codificado em uma estrutura de dados
chamada de cromossomo ou indivı́duo, que compõem a população inicial. Cada um dos
indivı́duos da população é aplicado ao processo de evolução, que consiste na avaliação dos
indivı́duos, seleção de quais indivı́duos participarão do processo reprodutório, e aplicação
dos operadores genéticos de recombinação e mutação aos indivı́duos selecionados. A
cada ciclo da evolução uma nova população é gerada, essa nova população substitui a
antiga, que é descartada. Após realizar vários ciclos de evolução a população final deverá
conter os indivı́duos mais aptos [Linden 2008]. A Figura 1 possui um fluxograma que
representa estas etapas do AG.

3.1. Algoritmo Genético Paralelo
Para paralelizar o AG, [Gressler and Cera 2014] utilizou a interface de programação de
aplicações (Application Program Interface - API) Open Multi Processing (OpenMP)
[Chapman et al. 2008]. Ela fornece um modelo escalável e portável para o de-
senvolvimento de programas com múltiplas threads em memória compartilhada
[Chapman et al. 2008]. É baseada em diretivas de compilação que quando inseridas no

Figura 1. Fluxograma que demonstra o funcionamento de um Algoritmo Genético
Simples
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código sequencial informam ao compilador quais blocos de código devem ser parale-
lizados [Chapman et al. 2008]. Segundo [Gressler and Cera 2014], essa API foi esco-
lhida por fornecer ganhos de desempenho similares, mas exigir um esforço menor de
programação quando comparado a outras interfaces de programação paralela.

[Gressler and Cera 2014] identificou duas regiões do código do AG com maior
processamento a partir do perfil de execução gerado a partir da ferramenta gprof. A
primeira região possui dois blocos de códigos responsáveis por copiar uma porcentagem
de indivı́duos para a nova geração. Na Figura 1 isto está representado por “Perpetua
População”. Esses blocos podem ser executados em paralelo e não possuem tarefas ite-
rativas. Logo, foi utilizada a diretiva #pragma omp section nesta região.

A segunda região possui um laço for responsável por controlar a geração de uma
nova população, realizando seleções, cruzamentos, mutações e avaliações. Na Figura 1 o
controle desse laço é “População Completa?”. Logo, foi utilizada a diretiva #pragma
omp for, onde as iterações do laço serão distribuı́das entre as threads.

3.2. Desempenho do Algoritmo Genético Paralelo
Para validar o AG implementado, [Gressler and Cera 2014] utilizaram parte das instâncias
do Benchmark de [Christofides et al. 1979]. As instâncias utilizadas foram as c50, c100 e
c120, que representam percursos com 50, 100 e 120 cidades respectivamente. Os testes de
[Gressler and Cera 2014] foram realizados em um microcomputador com um processador
Intelr CoreTM 2 Quad Q8300, com 2.50GHz de frequência e 4 núcleos fı́sicos. Foi
executado com 2, 3 e 4 threads, além da versão sequencial. As polı́ticas de distribuição
de iterações do OpenMP foram variadas entre static, dynamic e guided.

A Tabela 1 apresenta as configurações do AG que levaram ao melhor desempenho,
sendo que para todas as instâncias utilizadas por [Gressler and Cera 2014] os menores
tempos de execução foram obtidos com 4 threads. Logo, o melhor desempenho é obtido
quando utilizam-se todos os núcleos fı́sicos disponı́veis no processador. Sendo que para
todas as instâncias a polı́tica de distribuição de iterações que levou ao melhor desempenho
foi a static. Esses tempos representam speedups na faixa de 1,66 à 2,48. Logo, pode-
se observar que valor do speedup aumenta conforme executa-se instâncias com maiores
cargas computacionais. A eficiência obtida por [Gressler and Cera 2014] está na faixa
de 0,41 à 0,62, onde a eficiência também é maior para as instâncias com maior carga
computacional. Entretanto, a eficiência é baixa (usou um pouco mais de 60% do potencial
da arquitetura), demonstrando que a aplicação possui limitações de desempenho e que
uma avaliação mais detalhada se faz necessário.

Fonte Instância Threads Polı́tica Tempo (s) Speedup Eficiência

[Gressler and Cera 2014]
c50 4 threads static 4,53 1,66 0,41

c100 4 threads static 228,71 2,26 0,57
c120 4 threads static 629,09 2,48 0,62

[da Rosa and Cera 2015a]

c50 8 threads static 2,60 2,04 0,26
c100 16 threads static 121,00 2,64 0,17
c120 16 threads static 350,00 2,76 0,17
c150 32 threads static 1242,00 3,10 0,10

Tabela 1. Configuração das versões paralelas do AG que levaram ao melhor
desempenho para [Gressler and Cera 2014] e [da Rosa and Cera 2015a].
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O trabalho realizado por [Gressler and Cera 2014] foi expandido por
[da Rosa and Cera 2015a], executando em uma arquitetura com um maior número
de núcleos, buscando verificar a escalabilidade do AG. [da Rosa and Cera 2015a]
utilizaram as instâncias c50, c100, c120 e c150, que consistem em percursos com
50, 100, 120 e 150 cidades, respectivamente. Os testes de [da Rosa and Cera 2015a]
foram executados na Workstation da Unipampa, que possui 2 processadores Intelr
XeonrE5-2650, com 2.80 GHz de frequência, cada um com 8 núcleos fı́sicos e suporte
a técnologia Hyper-Threading. Foi executado com 2, 4, 8, 16, 32 e 64 threads, além
da versão sequencial. A polı́tica de distribuição de iterações utilizada foi a static do
OpenMP, por esta ter se mostrado mais eficiente em seus trabalhos anteriores do mesmo
[da Rosa and Cera 2015b]. Pois o AG possui carga regular, ou seja, todas as iterações
do laço demandam o mesmo tempo de processamento. Logo, polı́ticas dinâmicas (ou
em tempo de execução) como dynamic e guided não fornecem ganhos. Dessa forma é
mais eficiente distribuir as iterações estaticamente e em tempo de compilação, o que não
acarreta em custo adicional para distribuição da carga.

Como podemos observar na Tabela 1 os menores tempos de execução obtidos por
[da Rosa and Cera 2015a] para as instâncias c50, c100, c120 e c150, foram com 8, 16, 16
e 32 threads respectivamente. Esses tempos representam speedups na faixa de 2,04 à 3,10.
A eficiência obtida está na faixa de 0,10 à 0,26, sendo que a maior eficiência foi obtida
pela instância c50 com o valor de 0,26. Logo, [da Rosa and Cera 2015a] identificaram que
o aumento do número de threads, associado ao uso de uma máquina multicore com um
número maior de núcleos fı́sicos, conseguiu atingir uma melhora no desempenho do AG.
Porém o aumento do número de threads diminui a eficiência do AG paralelo, confirmando
que existe um gargalo para o desempenho na implementação do AG Paralelo, que impede
uma melhora na eficiência.

4. Ambiente de Execução

A instâncias do PRV utilizadas neste trabalho fazem parte do Benchmark de
[Christofides et al. 1979]. Utilizou-se as instâncias c50, c100, c120 e c150, que consistem
em percursos com respectivamente 50, 100, 120 e 150 cidades.

Foram definimos os parâmetros para o AG que levaram uma melhora na quali-
dade das soluções, baseando-se em [Gressler and Cera 2014]: Tamanho da População:
Nx10, onde N é o número total de cidades; Número de Evoluções: NxNx10 evoluções;
Técnica de Cruzamento: Cruzamento de 1 ponto, onde escolhe-se um ponto em dois
cromossomos e intercala-se as seções de gene resultantes gerando dois novos indivı́duos;
Probabilidade de Mutação: ocorre mutação em 20% das vezes; Taxa de Mutação:
variável entre 4 a 10% dos genes dos cromossomos; Técnica de Mutação: Randômica,
onde sorteia-se qual técnica de mutação utilizar entre troca (troca um gene de lugar),
troca bloco (troca um bloco de lugar), inversão (inverte uma seção de gentes) e inserção
(remove uma seção de genes e a insere em outro lugar).

Nossa plataforma de testes foi a Scherm Workstation do Laboratório de Estudos
Avançados em Computação (LEA) da UNIPAMPA, que possui um processador Intelr
Xeonr E5-2603 v3, com frequência de 1.9 GHz e 6 núcleos fı́sicos. O sistema operaci-
onal utilizado é o Ubuntu 16.04 LTS com compilador GCC em sua versão 5.31. Execu-
tamos com 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 threads, além da versão sequencial para terstar o potencial
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(a) Tempo de execução em segundos para as
instâncias c50 e c100.

(b) Tempo de execução em segundos para as
instâncias c120 e c150.

Figura 2. Tempo de execução em segundos para as instâncias alvo conforme se
aumenta o número de threads.

da arquitetura. Baseando-se nas conclusões expostas na seção anterior, definimos para o
OpenMP a polı́tica de distribuição de iterações como static.

Foram realizadas no mı́nimo 30 execuções para cada configuração, sendo que fo-
ram excluı́das as 10 mais demoradas e as 10 menos demoradas. Os resultados representam
a média dos tempos de execução das 10 execuções restantes, sendo que seu desvio padrão
ficou sempre abaixo de 0,5%. Para nos auxiliar na análise dos resultados, foi calculado o
speedup sobre a média dos tempos de execução.

5. Resultados
A Figura 2 apresenta os tempo de execução em segundos para as instâncias c50, c100,
c120 e c150 conforme se aumenta o número de threads. Para todas as instâncias utili-
zadas os menores tempos de execução foram obtidos com 6 threads, confirmando que
o melhor desempenho é atingido utilizando todos os núcleos do processador. Em ou-
tras palavras, para todas as instâncias o uso de 6 threads levou a geração de tarefas com
granularidade mais adequada e consequentemente o melhor desempenho. Observando
a Figura 3(a) podemos perceber que o speedup aumenta conforme executa-se instâncias
com maiores cargas computacionais, porém, todos os speedups ficaram abaixo do ideal.

(a) Speedups. (b) Eficiência.

Figura 3. Speedup e Eficiência obtidos para as instâncias alvo conforme se au-
menta o número de threads.
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Pode-se observar que houve um aumento no desempenho quando comparado aos resul-
tados obtidos por [Gressler and Cera 2014] e [da Rosa and Cera 2015a]. Sendo que os
melhores speedups obtidos por [Gressler and Cera 2014] estão na faixa de 1,66 à 2,48,
e os de [da Rosa and Cera 2015a] estão na faixa de 2,04 à 3,10. Porém, ainda abaixo
do ideal. Dessa forma podemos perceber que o problema do baixo desempenho persiste
apesar da arquitetura utilizada.

Na Figura 3(b) podemos ver que a eficiência obtida está na faixa de 0,39 à
0,61. Pode-se perceber que a eficiência da paralelização diminui conforme aumenta-se
o número de threads utilizadas. Estima-se que isso ocorre devido ao overhead causado
na criação de um número maior de threads e por uma distribuição de carga ineficiente em
função da caracterı́stica da implementação do AG. Nossos trabalhos futuros pretendem
monitorar a execução da aplicação para identificar a fonte de tais problemas.

6. Conclusão
O melhor desempenho foi obtido com 6 threads, porém, continua abaixo do ideal. Logo,
o problema do baixo desempenho do AG paralelo persiste apesar da arquitetura utilizada.
Para identificar as possı́veis causas desse desempenho abaixo do ideal, em trabalhos futu-
ros pretende-se realizar uma análise do desempenho de AG paralelo a partir de técnicas de
rastreamento. Iremos coletar os rastros de execução do AG paralelo e a partir da análise
dos rastros poderemos identificar a existência de possı́veis gargalos afetando o desempe-
nho e dessa forma compor um relatório contendo as melhorias necessárias.
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Abstract. This work describes two approaches of scientific applications moni-
toring: online and offline. The goal is investigate how is possible to obtain para-
meters related to the percentage and the time of usage of computing resources in
order to get the computational requirements of scientific applications. We eva-
luated the advantages and limitations of each approach, setup time and results
obtained.

Resumo. Neste trabalho são descritas duas abordagens de monitoramento de
aplicações cientı́ficas: online e offline. O objetivo é investigar como essas duas
abordagens podem auxiliar nas avaliações de desempenho de aplicações ci-
entı́ficas, nas quais se deseja obter medidas relacionadas ao percentual e ao
tempo de utilização dos recursos computacionais pelas aplicações. São avalia-
dos as vantagens e limitações de cada abordagem, o tempo de preparação para
os experimentos e as saı́das obtidas em cada uma delas.

1. Introdução
A Computação Cientı́fica Distribuı́da de Alto Desempenho é um segmento da ciência
da computação que tem como objetivo a melhoria do desempenho de aplicações dis-
tribuı́das e paralelas, utilizando complexas infraestruturas computacionais. Esse tipo de
infraestrutura tem se tornado crucial para a pesquisa cientı́fica em muitos domı́nios de
investigação. Um desses domı́nios é a industria de energia, cujas aplicações envolvem
intensivas simulações numéricas, fundamentais na exploração de novas fontes de ener-
gia, tais como, energia eólica e petróleo e gás. Dentro deste contexto, o projeto High
Performance Computing for Energy (HPC4E) 1, no qual este trabalho se insere, visa o
desenvolvimento de simulações altamente escaláveis que viabilizem a geração de energia
de maneira mais eficiente. Entre os objetivos técnicos do projeto está a análise de de-
sempenho dessas aplicações, a identificação de possı́veis gargalos na sua execução, bem
como a eficiência no consumo de energia elétrica dos códigos.

Para alcançar os objetivos do projeto, monitorar aplicações, ambiente e
degradação de desempenho são tarefas indispensáveis. Um ponto é o monitoramento e a
avaliação de desempenho das aplicações cientı́ficas, sendo importante caracterizar, para
os diferentes modelos, quais seus principais requisitos em diferentes arquiteturas compu-
tacionais. Outro fator de grande importância é a relação que existe entre esses modelos
de aplicações cientı́ficas e o consumo de energia elétrica necessários para sua execução
e a avaliação continuada dos ambientes computacionais de HPC, verificando seus nı́veis

1https://hpc4e.eu/
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de desempenho, possı́veis falhas e necessidades de melhorias. Porém, realizar todas essas
avaliações não é tarefa trivial, pois cada um desses aspectos envolvem um conjunto de
parâmetros diferentes, obtidos por meio de um grande conjunto experimental. Por exem-
plo, na avaliação das aplicações individuais, para caracterizar os seus requisitos computa-
cionais é necessário medir os percentuais e tempos de utilização de recursos (CPU, E/S,
Memória, etc.), necessários para a sua execução. Além disso, é preciso relacionar cada
um desses fatores com a quantidade de energia elétrica consumida. Porém, esse tipo de
avaliação, envolvendo esse conjunto de métricas, não é comum de ser encontrada em uma
única abordagem.

Portanto, é necessário realizar um estudo sobre as diferentes abordagens de mo-
nitoramento, encontrando soluções que viabilizem a coleta de medidas referentes aos
aspectos mencionados. Neste trabalho, o objetivo é comparar duas abordagens de mo-
nitoramento: a online, onde tanto a coleta quanto o procedimento de análise da aplicação
são realizados simultaneamente, e a offline, onde a análise ocorre sempre após o fim da
execução da aplicação. Para ambas são apresentados os parâmetros coletados bem como
as saı́das obtidas, o tempo e os passos envolvidos na preparação para cada uma delas.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: Na Seção 2 são abordadas as
técnicas de monitoramento, suas vantagens e limitações. Na Seção 3 são apresentados
alguns trabalhos relacionados. Na Seção 4 são apresentados os experimentos realizados e
resultados obtidos. Finalmente, na Seção 5 são apresentadas as considerações finais.

2. Abordagens de monitoramento
Para realização da abordagem online ferramentas de monitoramento são executadas em
paralelo com a aplicação para observá-la em tempo real. Já na abordagem offline, para
monitorar o comportamento da aplicação, normalmente é necessário modificar seu código
fonte inserindo diretivas (instrumentação) para coletar os dados.

Entre as vantagens da análise online estão a ausência do custo de manutenção de
dados e a interatividade na análise dos mesmos. E entre suas limitações estão o custo
da transferência dos dados e o fato de os recursos computacionais não estarem dedicados
apenas à aplicação, uma vez que o sistema de monitoramento também faz uso de tais re-
cursos. Além disso, as ferramentas de monitoramento online, na maioria das vezes, tem
alta complexidade, o que dificulta a instalação e o uso, ou exigem grande custo computa-
cional para experimentos que muitas vezes deveriam ser rápidos e práticos de serem exe-
cutados. Na abordagem offline as vantagens e limitações são opostas àquelas da análise
online, mas pode-se considerar como principal fator limitante a dificuldade de inserir as
diretivas nos locais adequados dos códigos das aplicações, pois as instrumentações devem
estar em locais estratégicos para não alterar seu funcionamento.

Como ambas apresentam vantagens e limitações é importante avaliar as duas abor-
dagens. Para a avaliação online, inicialmente foi selecionada a ferramenta Nagios por
fazer parte de vários ambientes de alto desempenho que serão utilizados para o projeto.
Para a análise offline foram desenvolvidas funções especı́ficas para coletar os parâmetros
que são considerados relevantes no projeto.

3. Trabalhos relacionados
Existem inúmeras abordagens e ferramentas com o propósito de realizar o monitoramento
de desempenho, que aqui não serão todas descritas devido à limitação de espaço. En-

Anais do WSCAD-WIC 2016

075



tre as ferramentas de monitoramento online, o que se encontra são soluções que ava-
liam o impacto que a aplicação está causando no ambiente, tal como as ferramentas Na-
gios [Guthrie 2013] e Ganglia [Massie et al. 2004]. Algumas ferramentas são mais vol-
tadas para a otimização dos códigos, e nesses casos a análise é voltada para o consumo
de recursos computacionais por cada função do código e não da aplicação como um todo.
Por exemplo, o utilitário gprof [Graham et al. 2004], que faz a amostragem dos tempos
gastos em cada função do código.

Em trabalhos que usam a abordagem offline, como [Manfroi et al. 2014] e
[Ogura 2011], o que se encontra é a instrumentação para coleta de parâmetros especı́ficos
em aplicações voltadas ao problema em análise. Por exemplo, em [Ferro et al. 2016] é
feita a coleta dos percentuais de uso de recursos para aplicações de Bioinformática com o
propósito de encontrar a melhor infraestrutura computacional para tais aplicações.

Porém, é difı́cil encontrar trabalhos que utilizem as duas abordagens e coletam os
mesmos parâmetros definidos neste trabalho. A seguir são apresentados alguns experi-
mentos realizados com ambas as abordagens.

4. Experimentos Realizados
Como mencionado, o objetivo deste trabalho é comparar as técnicas online e offline apre-
sentando como os resultados podem ser obtidos e também os aspectos envolvidos para vi-
abilizá-los, tais como, tempo de preparação dos experimentos, desenvolvimento de scripts
e configurações. O foco dos experimentos foi na coleta dos percentuais e tempos de
utilização de recursos.

Para os testes foi utilizada a aplicação Decomposição LU (LUD), que é um al-
goritmo que decompõe uma matriz como o produto de uma matriz triangular inferior
e uma superior, possibilitando resolver um sistema de equações lineares [Ferro 2015].
Essa aplicação foi selecionada por estar classificada pelo Oak Ridge Laboratory
[Ahern et al. 2007] entre as relevantes para a era da exaescala da computação. Além
disso, o LUD possui disponibilidade em diversos modelos de programação e é utilizado
em trabalhos anteriores do grupo, o que permite uma melhor avaliação dos resultados.

Vale observar que neste trabalho não está em análise o desempenho da aplicação,
e sim as abordagens de monitoramento e que tipo de resultados são possı́veis de serem
obtidos. Ressaltando também que ambas as abordagens podem ser aplicadas não obstante
se o sistema utilizado é seqüencial ou paralelo.

4.1. Experimento Offline
Na Figura 1 é apresentado um trecho do código do algoritmo LUD, no qual foi feita a
intrusão das diretivas para coletar dados de desempenho da sua execução. Foram criadas
funções (stopwatch start e stopwatch stop) para coletar e armazenar o tempo de execução
dos recursos desejados, que depois de armazenados, ainda poderão ser apresentados em
gráficos para uma melhor análise dos resultados.

A busca por respostas de como aplicações se comportam em relação a exigência
de recursos computacionais resulta em agrupar um conjunto de experimentos. Sendo
assim, foram criados diversos tamanhos de entrada (matrizes quadradas de 2048x2048 até
18432x18432), os quais foram executados 30 vezes para garantir uma melhor avaliação
estatı́stica dos resultados.
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Figura 1. Trecho de código da intrusão na aplicação LUD

Na Figura 2 são apresentados os resultados dos experimentos, para os diferentes
tamanhos de matrizes e os percentuais de CPU, E/S e memória utilizados pela aplicação
para sua total execução. Pode-se visualizar que a aplicação tem a predominância, no
percentual do tempo total de execução, utilizando a CPU, enquanto o consumo de acesso
a memória é bastante baixo.

Figura 2. Percentual de recursos utilizados pela aplicação LUD

Também foi possı́vel obter outros parâmetros da aplicação, que não foram apre-
sentados devido a limitação de espaço, tais como o tamanho em KB que a aplicação utiliza
para sua execução, o tamanho total que o arquivo utiliza da RAM em KB e o tempo total
de execução. Assim, com esses resultados é possı́vel avaliar os requisitos computacionais
da aplicação e possı́veis gargalos de execução.

4.2. Experimento Online
Em virtude da necessidade de obter os parâmetros definidos no projeto levando em
consideração não o sistema, mas um processo especı́fico, foi necessário desenvolver um
script para este tipo de monitoramento. Embora o Nagios possua um plugin (check procs)
para este fim, após inúmeros testes, este não se mostrou funcional. Também foi necessário
criar um template em PHP para que os resultados obtidos no monitoramento fossem in-
terpretados e apresentados em gráficos e que também fiquem armazenados para posterior
análise. A fase de instalação e configuração completa do Nagios foi bastante demorada,
pois envolve inúmeras dependências e configurações. Com o objetivo de reduzir esse
tempo para posteriores utilizações e para outros usuários, foi desenvolvido um tutorial
com o passo a passo da instalação, configuração e scripts desenvolvidos para este traba-
lho 2.

2Disponı́vel em http://comcidis.lncc.br/downloads/HPC4E-Tutorial1.pdf
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Foram realizadas 50 execuções com intervalos de 2 minutos entre cada uma. Tal
intervalo foi definido para que os resultados pudessem ser visualizados com maior cla-
reza. Como neste tipo de monitoramento a coleta é feita periodicamente e não em locais
especı́ficos da aplicação como na abordagem offline, os resultados são menos precisos.
Para reduzir tal imprecisão faz-se necessário encontrar um equilı́brio entre o intervalo de
amostras e o nı́vel de intrusão causado pela coleta, uma vez que quanto maior a taxa de
amostragem maior será a intrusão para a coleta das amostras, e quanto menor for esta
taxa de amostragem mais impreciso será o resultado. Assim, após o cálculo da média e
desvio padrão, o intervalo de coleta do consumo dos recursos feito pelo Nagios foi con-
figurado para 0.01 segundo, por apresentar um considerável overhead, possibilitando a
coleta mesmo diante do curto tempo de execução da aplicação. No gráfico da Figura 3 é
apresentado o resultado do monitoramento para a execução da matriz de 4096x4096 e a
respectiva utilização da CPU durante as 50 execuções do LUD.

Comparando com os recursos medidos na abordagem offline, a aplicação também
se mostrou mais intensiva no uso da CPU. Além do consumo de CPU, também foram cole-
tados percentuais de utilização de memória e E/S, os quais não foram apresentados devido
a limitação de espaço. Além disso, ainda não é possı́vel visualizar todos os parâmetros
coletados em apenas um gráfico, como na análise offline. Para isto um novo template está
em desenvolvimento.

Figura 3. Consumo de CPU da aplicação LUD

5. Considerações Finais
Como mencionado, as duas abordagens apresentam vantagens e limitações e com os ex-
perimentos realizados até o momento foi observado que a dificuldade na realização dos
experimentos offline está relacionada a compreensão do código da aplicação e a inserção
das diretivas em locais adequados, justamente para garantir que o comportamento da
aplicação não se modifique e que se obtenha os resultados com precisão. A cada ex-
perimento, com nova aplicação cientı́fica, o mesmo processo deve ser realizado, com
dificuldades que serão inerentes a complexidade do código analisado.

Levando em consideração ao tempo gasto no preparo do ambiente utilizando o
Nagios, foi um processo custoso, tanto para configuração como para o desenvolvimento
dos scripts e templates necessários, pois a ferramenta não tem o objetivo de analisar o
desempenho de um processo especı́fico e sim o desempenho do sistema. Contudo, uma
vez o ambiente preparado, esta técnica é uma alternativa viável para a coleta de dados
de desempenho, pois não há necessidade de conhecer o código da aplicação e nem de
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inserir instrumentação na mesma. Entretanto, os resultados são menos precisos que na
abordagem offline, devido ao fato do software realizar a coleta periódica e não em tempos
especı́ficos durante a execução da aplicação.

O que se conclui é que um ambiente que se utilize de uma abordagem hı́brida, ou
seja, explorando ambas as técnicas para monitoramento, pode ser a solução mais viável
para atingir os objetivos do projeto. Assim, além de se obter os parâmetros necessários,
possibilitará a avaliação continuada dos ambientes computacionais de HPC, verificando
seus nı́veis de desempenho, possı́veis falhas e necessidades de melhorias.

Em trabalhos futuros ainda serão coletados outros parâmetros, tais como os rela-
cionados com o consumo de energia das aplicações, desenvolvimento de novos templates
para o Nagios e também como combinar as duas abordagens em um ambiente de monito-
ramento de aplicações cientı́ficas. Além disso, a ferramenta de monitoramento PARAVER
também será avaliada.
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Abstract. This paper presents an implementation in VHDL the RPU component
of IPNoSys architecture. This version allows to performs parallel all the logical
instructions, arithmetic and branch, to build control packets, to resolve disputes
by an output channel and to treat localized execution.

Resumo. Este artigo apresenta uma implementação em VHDL do componente
RPU, da arquitetura IPNoSys. Essa versão permite executar paralelamente to-
das as instruções lógicas, aritméticas e de desvio, construir pacotes de controle,
resolver disputas por um canal de saı́da e tratar a execução localizada.

1. Introdução
A busca por maior desempenho na computação permitiu o desenvolvimento de técnicas
normalmente associados a arquiteturas no modelo von Neumann. Entretanto, também
tem surgido propostas de mudanças de paradigmas com o mesmo objetivo em arquite-
turas não-convencionais como é o caso de IPNoSys (Integrated Processing Noc System)
[Fernandes et al. 2009]. A organização de IPNoSys é baseada em redes em chip tirando
proveito da escalabilidade e comunicação paralela para exploração do paralelismo das
aplicações, principalmente em nı́vel de tarefas.

A plataforma IPNoSys compreende sua organização, o modelo de programação
dirigido a pacotes e suas ferramentas (compilador, montador e simulador). Todas es-
sas ferramentas foram desenvolvidas em SystemC, de modo que algumas caracterı́sticas
como frequência máxima de operação, área em chip e potência dissipada não são medidas
com precisão nessa implementação. Dessa forma, este artigo apresenta a implementação,
em VHDL, de uma versão aprimorada da RPU que realiza processamento paralelo, o
que permite obtenção de resultados e prototipação em FPGA. O artigo está organizado
da seguinte forma: na seção 2 é apresentada a plataforma IPNoSys; a seção 3 apresenta a
implementação VHDL da RPU; na seção 4 são discutidos os resultados da implementação
proposta; e na seção 5, as conclusões e trabalhos futuros seguidos pelas referências.

2. Arquitetura IPNoSys
A organização do processador IPNoSys (Integrated Processing NoC System) (Figura 1)
é um modelo de propósito geral com arquitetura não convencional, que aproveita a in-
fraestrutura de uma rede-em-chip e as caracterı́sticas que favorecem o paralelismo. Essa
organização é formada por uma malha 2D de RPUs (Routing and Processing Units) co-
nectada, pelos cantos, as MAUs (Memory Access Unit) e um sistema de entrada e saı́da
baseado em DMA (Direct Memory Access). Sua arquitetura apresenta um modelo de
computação dirigido a pacotes, o qual une o processamento e a comunicação, uma vez
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que os programas são descritos por instruções e dados em um formato de pacote próprio.
Tais pacotes são armazenado em um dos quatro módulos memórias, os quais são geren-
ciados e injetados pelas MAUs pelos cantos da rede. As RPUs estão encarregadas de
rotear os pacotes até o destino e processá-lo durante seu percurso pela rede (dispensando
a necessidade de processadores convencionais).

Figura 1. Arquitetura de IPNoSys

O formato geral dos pacotes de IPNoSys consiste em um conjunto de palavras de
32 bits de largura e 4 bits de controle cada palavra para indicar o tipo de palavra. As três
primeiras palavras formam o cabeçalho, seguidas pelas palavras com instruções e operan-
dos, terminado por uma palavra que indica o fim do pacote. Os pacotes que descrevem as
aplicações são ditos pacotes regulares. Estes pacotes têm suas instruções decodificadas
nas RPUs no caminho deles, definido por um algoritmo de roteamento chamado Spiral
Complement (espirais que levam os pacotes de um canto para outro da rede). Instruções
lógicas, aritméticas e desvio são executadas na ULA da RPU e os resultados são arma-
zenados internamente. O restante do pacote é transmitido para a próxima RPU do cami-
nho do roteamento, inserindo o resultado como operando de outra instrução, conforme a
instrução executada.

As RPU não conseguem executar instruções de sincronização e acesso a memória
(chamadas instruções de controle), assim depois de decodificadas esse tipo de instrução é
empacotado individualmente e enviada para a MAU que deve executá-la. Ainda há mais
dois tipos de pacotes: caller e interrompido que são variações do pacote regular na espera
de um evento especı́fico (resultado de uma função ou E/S).

Já foram propostas variações na organização original de IPNoSys
em SystemC como [Pereira and Fernandes 2013], [Damasceno et al. 2016],
[Nunes and Fernandes 2016] e soluções voltadas para programabilidade
[Gadelha et al. 2011] e [Oliveira and Fernandes 2015]. Enquanto que implementações
em VHDL, [Soares et al. 2015] propuseram uma nova organização baseado em IPNoSys
e em [Oliveira Neto and Fernandes 2015] foi proposto o projeto da implementação em
VHDL da RPU da IPNoSys original. Neste último trabalho são apresentados resulta-
dos de simulação preliminares de uma RPU simplificada, que realiza processamento
sequencial (apenas um fluxo de execução) de pacotes regulares.

3. Implementação

Neste artigo é apresentada uma implementação em VHLD da RPU da IPNoSys capaz de
executar paralelamente pacotes regulares. Para isso foram descrito todos os componentes
da RPU: roteadores nas entradas, um crossbar, uma ALU (Arithmetic Logic Unit), uma SU
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(Synchronization Unit) e árbitros nas saı́das. O funcionamento da RPU pode ser dividido
nas etapas descritas a seguir.

Os roteadores possuem buffers que, inicialmente, recebem e armazenam o pa-
cote. O roteador implementa uma FSM (Finite State Machine) para extrair as palavras
de cabeçalho, identificar seu tipo, calcular a direção (Norte, Sul, Oeste, Leste) na qual o
pacote será enviado (através do algoritmo Spiral Complement para pacotes regulares) e
fazer requisição ao Crossbar para verificar se o Árbitro, da porta escolhida anteriormente,
está disponı́vel. Cada estado da FSM realiza uma das operações descritas.

Em seguida, o Crossbar possui quatro componentes (um para cada Árbitro) que
implementa o algoritmo Round Robin para receber as requisições dos roteadores e resol-
ver disputas, indicando o roteador escolhido. Além disso, é usado um protocolo de lock,
de modo que quando uma saı́da é alocada, para transmissão de um buffer, esta não pode
ser usada por outro roteador até o fim da transmissão do pacote do buffer reservado. O
Crossbar também possui um array de duas dimensões, utilizado para chavear os dados do
buffer para o Árbitro, com base na direção reservada.

Na porta de saı́da, o Árbitro identifica o tipo do pacote e, a partir dele, decide se
deve executar uma instrução (pacotes regulares) ou transmitir o pacote (demais pacotes).
Uma FSM é utilizada em cada caso, de forma alternada e independente, onde cada estado
trata uma palavra do pacote. Caso o pacote seja regular, a FSM que calcula é ativada e,
com isso, identifica o tipo da instrução. Caso seja uma instrução de controle, o Árbitro
solicita à SU que crie um pacote de controle com tal instrução. Entretanto, esta funci-
onalidade não será abordada em virtude do canal virtual (por onde o pacote de controle
deve ser transmitido) ainda não ter sido implementado. Por outro lado, caso seja uma
instrução regular, a requisição é feita à ALU para que execute a instrução com seus res-
pectivos operandos. Se a ALU estiver disponı́vel, uma resposta à requisição é enviada e,
posteriormente, o resultado da computação, retornado pela ALU, é armazenado no Buffer
de Resultados, contido no árbitro. Finalizado a execução, a FSM que transmite é ativada
e a transmissão do pacote para a próxima RPU é iniciada. Um contador é incrementado
a cada palavra transmitida. Se houver uma palavra válida, no Buffer de Resultados, na
posição do contador, então a palavra é inserida no pacote e a transmissão das demais pa-
lavras é retomada. Senão, o buffer do roteador é consultado. Antes de transmitir o árbitro
verifica o espaço disponı́vel no buffer de entrada da RPU que receberá o pacote. Caso não
haja espaço suficiente, o Árbitro entra no estado de execução localizada, ou seja, ativa a
FSM que calcula e executa a próxima instrução do pacote. Em seguida, volta a verificar
o espaço disponı́vel da RPU destino até que seja possı́vel a transmissão ou até não haver
mais instruções no pacote.

4. Resultados

Para validação da implementação foram realizados simulações das seguintes funciona-
lidades: paralelismo de execução (múltiplos fluxos) com e sem disputa pelo canal de
transmissão, aplicações respectivamente chamadas de Ap 3 e Ap 2; roteamento de pa-
cotes; tratamento de disputas por recursos compartilhados, tal como as requisições si-
multâneas à ALU; e, por fim, prevenção de deadlock através da execução localizada
(Ap 1). Nas simulações não foram usadas aplicações reais, mas sim, pacotes sintéticos
para testes especı́ficos de cada funcionalidade. O dispositivo alvo escolhido para sı́ntese
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foi o EP4CE115F29I8L da fabricante Altera, famı́lia Cyclone E. A compilação foi reali-
zada através do software Quartus II 16.0, enquanto que a simulação envolveu o software
ModelSim, também da Altera. Para facilitar a leitura das simulações, os resultados são
apresentados em hexadecimal. Nas formas de onda, o tipo de cada palavra é destacado
com uma cor diferente, conforme a legenda da própria figura. Os sinais que compõem a
simulação são: clock (clk), reset (rst), endereço da RPU (addr), 4 entradas (s DIN) e 4
saı́das (s DOUT) de dados correspondentes aos pacotes, flags para indicar que o dado é
válido na entrada (s vDI) e na saı́da (s vDO), e o espaço do buffer de entrada (s aOut) e
do buffer da RPU destino (s aIn). Os sinais s vDI, s vDO, s aOut e s aIn estão dispostos
na simulação como um array, ou seja, a leitura deve ser feita da direita para esquerda e
cada ı́ndice do vetor representa uma porta: 3 (leste), 2 (oeste), 1 (sul) e 0 (norte).

A Figura 2(a) mostra um pacote simbólico que representa os campos de cada
palavra de um pacote regular. Já a Figura 2(b), ilustra o único pacote da aplicação Ap 1.
O pacote é injetado pela porta norte, deve executar soma entre 3 e 4, transmitir o restante
do pacote pela porta leste injetando o resultado da soma na palavra 8.

(a) Pacote Simbólico (b) Fluxo Único (c) Paralelo

Figura 2. Modelo de carga injetada na RPU para execução em fluxo único e em
paralelo

A Figura 3 exibe a simulação da RPU para Ap 1, onde destacamos o sinal
s DOUT(3) relativo a porta leste para saı́da de dados dessa RPU. Nessa simulação,
percebe-se, inicialmente, a transmissão do cabeçalho. No tempo t0, o buffer de destino
não possui espaço suficiente, como se vê no sinal s aIn(3) que possui valor 0. Com isso,
a execução localizada é ativada e, portanto, a segunda instrução é executada na mesma
RPU. No tempo t1, verifica-se que há espaço no buffer, logo, o resultado da expressão
((3 + 4) + 5 = 12dec = Chex) é inserido no pacote e transmitido. Note que, entre o tempo
t0 e t1, o sinal s vDO(3) permanece inativo, indicando que a saı́da não é válida.

As próximas simulações referem-se à execução paralela de pacotes. A aplicação
Ap 2 utiliza o modelo de pacote da Figura 2(c), onde tem a inserção simultânea de pacote
na porta Norte (0), Sul (1) e Oeste (2) e são roteados para diferentes portas (não havendo
disputa), a saber: Sul (1), Norte (0) e Leste (3), respectivamente. Os pacotes são basi-
camente os mesmos, modificando apenas o destino. Na Figura 4, verifica-se a existência
de concorrência na utilização da ALU ao executar uma instrução. Logo, os três pacotes
requisitam ao mesmo tempo, embora apenas um deles será atendido por vez e transmitido
na medida que utiliza o recurso e obtêm o resultado da computação.

A aplicação Ap 3 contém três pacotes, semelhantes à aplicação Ap 2, que são in-
jetados na porta sul (Pacote 1), oeste (Pacote 2) e leste (Pacote 3) e roteado para o mesmo
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Figura 3. Resultado da simulação para aplicação Ap 1 (fluxo único com
Execução Localizada)

Figura 4. Resultado da simulação para a aplicação Ap 2 (execução paralela sem
disputa)

destino, ou seja, para a porta leste. Sendo assim, um pacote é executado e transmitido
completamente e, somente após isso, outro pacote será selecionado. Esse ciclo se repe-
tirá até que não exista mais requisições para uma mesma direção. Por questões de espaço,
a Figura 5 mostra o resultado das simulações de forma agrupada, apesar das transmissões
acontecerem em momentos diferentes de forma serial. Note que o espaço do buffer de en-
trada (sinal s aOut), do pacote que está sendo transmitido, vai sendo liberado. Isto reforça
que apenas um pacote é atendido por vez e sequencialmente.

Figura 5. Resultado da simulação para a aplicação Ap 3 (execução paralela com
disputa)

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para área em chip, frequência máxima
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e potência, a partir da compilação da descrição em VHDL do hardware da RPU sim-
plificada [Oliveira Neto and Fernandes 2015] e paralela. Comparando as duas versões é
possı́vel perceber um aumento expressivo de, aproximadamente, 475% para a área em
chip e 53% para potência, devido ao aumento na quantidade de componentes implemen-
tados, e uma redução de, aproximadamente, 93% na frequência de operação. Vale sali-
entar que a implementação simplificada realiza somente as seguintes operações em fluxo
único: armazenar as palavras recebidas do pacote, executar uma instrução, salvar e ler o
resultado da computação e transmitir o pacote.

Tabela 1. Resultado obtido com a descrição do hardware da RPU

5. Conclusões e trabalhos futuros
Neste artigo foi apresentado a implementação e as simulações da versão da RPU que
realiza processamento paralelo, além de ser feito uma comparação entre duas versões
da RPU, que permitiu observar o efeito da evolução de um projeto. Como trabalhos
futuros será feito uma adaptação na RPU para tratar os tipos de pacotes interrompido e
caller, como também: realizar simulações com pacotes reais, receber pacotes contendo a
instrução de RELOAD, testar a integração de várias RPUs em uma rede, implementar as
MAUs em VHDL e otimizar o código para aumentar a frequência máxima de operação.
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