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Resumo

Neste trabalho e apresentada a arquitetura SEED, proposta a partir das experiencias

adquiridas com as arquiteturas baseadas no modelo a fluxo de dados que foram estudadas

ate 0 presente.

A arquitetura SEED utiliza 0 modelo a fluxo de dados para escalonar e executar

blocos de instru<;oes, visando aproveitar a principal qualidade apresentada pelo modelo,

que consiste em expor 0 maximo de paralelismo existente nos programas. No entanto, a

arquitetura explora paralelismo de granularidade mais grossa que as arquiteturas a fluxo

de dados, a fim de reduzir 0 trafego de fichas de dados na arquitetura. Esta redu<;ao

tent a resolver ou amenizar problemas como a excessiva ocupac;ao de memoria e a grande

complexidade exigida do hardware.

Alem da especificac;ao da funcionalidade de toda a arquitetura SEED, este trabalho

apresenta uma proposta para 0 particionamento do codigo. A utiliza<;ao desta proposta

permite a gerac;ao de blocos de codigos que podem ser executados corretamente pela

arquitetura SEED.

Alguns benchmarks foram gerados utilizando essa proposta de particionamento de

codigo. Estes benchmarks foram executados no simulador da arquitetura SEED, visando

analisar e ava.liar 0 comportamento da arquitetura com diversas configura<;oes de hard-

-,I -, f~~""·-'··--;~;:-~iC;-;;-.o~"}=_'.;~:~=~;;-;-~~Ct-\E I
I"i :", INFl~f-<" ,.:~ ,____ . . ,_._,.· .,_c_ ......-,_.. "'" __



Abstract

In this work is presented the SEED architecture. This architecture was proposed

considering the experiences obtained with existing architectures based on dataflow model.

The SEED architecture uses dataflow model to schedule and execute sets of instruc-

tions, called code blocks. This approach tries to make use of the main quality of the

dataflow model. that is to expose the maximum paralelism of the programs. However,

this architecture explores coarser granularity than the one usually considered in dataflow

architectures in order to reduce the data token traffic in the architecture. This type of

reduction tries to solve problems like excessive occupation of memory and high complexity

of the hardware.

Besides the especification of all units that compose the SEED architecture, this work

also proposes a way of partitioning programs, creating code blocks that may be executed

by SEED architeture.

Some benchmarks were generated using this proposal for partitioning programs. These

benchmarks were executed in the SEED architecture simulator, in order to analise the

behavior of the proposed architecture under especial configurations.



Capitulo 1

Introd u<;ao

Desde que 0 modelo a fluxo de dados foi proposto em meados da decada de 70, ele tern

sido tema de intensa pesquisa. Esse interesse deve-se principalmente, a facilidade com

que 0 paralelismo existente nas aplica<;oespode ser aproveitado pelo modelo.

Ate 0 presente. varias arquiteturas baseadas no modelo a fiuxo de dados foram pro-

postas e estudadas. Atraves das analises realizadas com essas arquiteturas foram reveladas

varias caracteristicas positivas e negativas.

o objetivo deste trabalho e propor e avaliar uma nova arquitetura baseada no modelo

a fiuxo de dados que aproveite as qualidades apresentadas pelo modelo e que tambem,

apresente solu<;oespara os problemas revelados pelas arquiteturas que ja foram propostas

ate 0 momento.

A estrategia adotada para 0 desenvolvimento do projeto foi:

• Realizac,;a.ode uma extensa revisao bibliografica englobando as principais arquite-

turas de fiuxo de dados:

• Apresentar criterios que devem ser utilizados no processo de particionamento do

c6digo a ser executaclo pela arquitetura proposta:



A revisao bibliografica, apresentada no capitulo 2, descreve as principais arquiteturas

baseadas no modelo a £luxo de dados, destacando as caracteristicas positivas e negativas

de cada uma delas. Atraves dessa revisao pode-se verificar que os projetos mais recentes

incorporam caracteristicas hibridas, como por exemplo, ajunc;;ao do modelo yon Neumann

ao modelo a £luxo de dados, visando resolver alguns problemas revelados pelas arquiteturas

mais antigas, ditas de primeira gerac;;ao. Outra questao considerada pelos atuais projetos

(segunda gerac;;ao)envolve 0 aumento da granularidade do paralelismo a ser explorado

pela arquitetura, uma vez que este ponto trouxe dois graves problemas as arquiteturas a

£luxo de dados: 0 processamento de c6digo estritamente sequencial ineficiente e hardware

complexo decorrente da alta taxa de comunicac;;aorequerida pelo modelo.

o capitulo 3 e dedicado a apresentac;;ao da arquitetura proposta. A arquitetura de-

nominada Sistema de Escalonamento e Execuc;;aoDataflow (SEED), e compost a por varias

unidades funcionais e unidades de sincronizac;;ao de dados que podem operar paralela-

mente. Essa arquitetura considera que 0 aumento da granularidade do paralelismo a

ser explorado pela arquitetura pode solucionar os problemas decorrentes da alta taxa

de comunicac;;ao normalmente imposta pelo modelo a £luxo de dados. Esse aumento de

granularidade pode ser obtido pela explorac;;aode localidade de efeito dos dados gerados

e consumidos em trechos. restritos do programa. Dessa forma, para serem executados

pela arquitetura SEED, os programas devem ser particionados em blocos de instruc;;oes,

cuja execuc;;aoem urn unico processador deve melhorar a eficiencia com que as instruc;;oes

da partic;;ao podem ser executadas. Para habilitar a execuc;;aode blocos de instruc;;oes, e

para executar as instruc;;oesdesses blocos dentro de cada unidade funcional, a arquitetura

SEED utiliza 0 modelo a £luxo de dados.

A decisao do conjunto de instruc;;oes a ser utilizado pela arquitetura SEED foi reali-

zada a partir de uma analise comparativa entre os c6digos gerados para computadores

convencionais RISC e CISC e 0 c6digo utilizado por uma arquitetura a £luxo de dados

(Manchester Dataflow Machine). Essa analise e a especificac;;aodo conjunto de instruc;;oes

da arquitetura SEED sac apresentadas no capitulo 4.

o capitulo 5 contem uma proposta para gerac;;aode programas particionados em blocos

de c6digo para serem executados pela arquitetura SEED.

As principais ideias utilizadas para construc;;aodo simulador sao descritas no capitulo



6, onde tambem saG apresentadas as medidas de avalia<;aoda arquitetura fornecidas pelo

simulador apos 0 termino da execu<;ao dos benchmarks.

No capitulo 7 saG apresentados os resultados obtidos pela simula<;ao de execu<;ao de

alguns benchmarks pela arquitetura SEED. Com esses resultados pode-se efetuar urn es-

tudo do comportamento da arquitetura SEED em fun<;ao da varia<;ao da quantidade de

recurs os oferecidos pela arquitetura para explora<;ao de paralelismo. As considera<;oes

finais e propostas de possiveis trabalhos futuros saG apresentadas no capitulo 8.



Capitulo 2

Evolu<.;aodas Arquiteturas a Fluxo
de Dados

Desde que 0 modelo de fiuxo de dados foi propos to por Dennis na decada de 70, varias

arquiteturas que utilizam esse modelo foram propostas.

A decada de 80 teve, em seu inicio, uma explosao de interesse pelo modelo em fun<;ao

do alto paralelismo apresentado, surgindo varios projetos, como: a MIT Tagged Token Ar-

chitecture (MTTDA) do MIT [ArNi 90], 0 projeto Sigma-1 no Japao [SHNS 86] [Hi 87],

Manchester Data Flow Machine (MDFM) da Universidade de Manchester [GuKW 85]

entre outras. Contudo, apesar da viabilidade do modelo ficar provada durante 0 desen-

volvimento dos projetos, tambem foram identificados varios problemas, os quais compro-

metiam significativamente 0 born desempenho das arquiteturas em questao. Esse fato fez

com que 0 interesse pelo modelo declinasse em meados da decada de 80.

No inicio da decada de 90 porem, ressurgiu 0 interesse pelas maquinas de fiuxo de dados

pois, percebeu-se que os problemas anteriormente detect ados ou saG passiveis de solu<;ao

com as novas tecnologias que surgiram, ou saGinerentes ao processamento paralelo e, por-

tanto, independentes do modelo computacional adotado. Pode-se falar do surgimento de

uma segunda gera<;aode fiuxo de dados, ja nao tao preocupada em mostrar que 0 modelo

e viavel mas sim que ele e eficiente e pode ser a base dos futuros supercomputadores.

Varios projetos de pesquisa surgiram, entao, apresentando algumas modifica<;oesvisando

sanar especificamente os problemas apresentados. Alguns desses novos projetos podem

ser considerados uma evolu<;ao de uma especifica arquitetura de primeira gera<;ao, como

a arquitetura EM-X/4 [Sakai 89][Yama 91] que surgiu do projeto Sigma-1 e 0 projeto



Monsoon [PaCu 91] que evoluiu da MTTDA. Outras arquiteturas propostas. baseiam-se

fortemente nos resultados obtidos pelas arquiteturas de primeira gera<;:aode outros grupos

de pesquisa. alguns exem plos sao: a J)ecoupled Data DTiven ATchlteetuTc with VeetoT and

iV/acTO AetOT [E\'Ga 90]. a MDFA (McGill Dataflow A Tchitceture) [GaHM 91]' a arquite-

tura WOLF [CavG 95]. Alguns desses projetos de segunda gera<;:aoja foram largamente

estudados, e atualmente. apresentam caractisticas muito direferentes das originais, dando

origem a no\'as arquiteturas como: a *T-NG [AnAC 92] que considera os resultados do

projeto Monsoon e a proposta de uma aproxima<;:ao com arquiteturas RISC [NiAr 89] e a

al'quitetura SAl\l SupcT-Aclor ,\lachine [Gao 93].

Neste capitulo serao apresentadas as principais caracteristicas. positivas e negativas.

das arquiteturas a fluxo de dados de primeira gera<;:ao. E posteriormente. serao apresen-

tadas algumas arquiteturas de segunda gera<;:ao,analisando as altera<;:oes introduzidas em

cada uma com 0 objeti\'o de eliminar os problemas, ou minimiza-los, e manter as boas

qualidades do lllodelo a fluxo de dados.

o modelo de fluxo de dados baseia-se na explora<;:a.o de paralelismo de granularidade

bastante fina. no ni\'e] de instru<:;ao [ArGo 82]. Urn programa deixa de ser represent ado

pOI' uma sequencia de instrU<:;oescom um controle central impondo a ordem de execu<;:a.o,

como e feito no modelo \,on Neumann, e passa a ser represent ado at raves de urn grafo

bidimensional.

A tecnica de constru<;:a.o de grafos de fluxo de dados e utilizada em compiladores

otimizadores [:\ICo lei]. 0 metodo para sua constru<;:ao e: instru<;:oes que podem ser exe-

cutadas concorrentemente SEta escritas lado a lado e instru<;:oes que tern uma dependencia

de dados com outras saG escritas umas sob as outras.

Para ilustrar a constru<:;a,o de urn grafo de fluxo de dados, considere 0 trecho de urn

programa FORTRAK abaixo:

A=B+1
C' = D + E
f=:\"'C'



A analise de dependencia de dados e refletida atraves do grafo da figura 2.1. Neste

grafo, nos represent am operac;oes e arcos, os caminhos percorridos pelos dados[Gu WI 80].

o inicio do arco mostra onde a variavel e atribuida e 0 fim, a instruc;ao consumidora.

Os dados SaG transmitidos atraves de fichas (tokens) pelos arcos como mensagens, sendo

desnecessarias posic;oes de memoria globais, como no modelo convencional (von Neu-

mann).

o
t

o modo de execuc;ao do modelo de fiuxo de dados e dirigido pelos dados (data-driven).

As operac;oes SaG consideradas habilitadas para a exeCUC;aocom a chegada de todos os

dados de entrada. Quando uma instruC;ao termina sua execuc;ao, seus resultados SaG

enviados pelos arcos de saida; instruc;oes que dependem destes dados podem entao, ser

habilitadas.

Este tipo de construc;ao expoe todo paralelismo implicito no programa. Conseqiiente-

mente, urn hardware paralelo poderia ser bem utilizado sem a necessidade do programador

preocupar-se em destacar os trechos de programa que podem ser executados em paralelo.

Sisternas a fluxo de dados SaG classificados pela forma de implementac;ao de cadi go

reentrante. Dentro desta abordagem existem dois tipos [TrBH 82]: estatico e dimlmico.

o modelo estatico nao permite reentr':mcia concorrente. 0 que 0 torna restrito para im-

plementar blocos de repetic;ao em paralelo e formas gerais de recursividade. Sao possiveis

no modelo dinamico duas soluc;oes [Denn 81]:

• copia de cadigo: SELafeitas capias das instruc;oes que pertencem ao bloco reentrante

e 0 destino das fichas e modificado dinamicamente em tempo de execuc;ao:



• rotulac;ao de fichas: toda ficha contem, alem do dado, urn r6tulo que a distingue

de fichas que VaG para a mesma instruc;ao destino, mas pertencem a instancias

diferentes. 0 rotulo, geralmente. e dividido em tres campos: nome de ativac;ao,

nivel de iterac;ao e indice.

o metodo de rotulac;ao de fichas e 0 que permite criar ativac;oes de c6digo reentrante

de forma mais eficiente, contudo implica no aumento de informac;oes necessarias na ficha

de dados. Essas informac;oes extras impoem maior complexidade na operac;ao de agrupa-

mento dos dados de entrada de cada instruc;ao diadica executada. Como podera ser melhor

explicado na descric.:ao de arquiteturas de primeira gerac;ao, esse problema tornou-se alvo

de varios estudos em func;ao deste comprometer diretamente a explorac;ao de paralelismo

pelas arquiteturas a fluxo de dados.

2.2 A Primeira Gera<;aode Maquinas a Fluxo de Da-
dos

Nesta sec.:ao. serao descritos os dois malOres projetos de arquitetura a fluxo de dados

considerados de primeira gerac.:ao: da l)niversidade de Manchester e do MIT. Atraves

dessas arquiteturas e possive] compreender as vantagens do modelo a fluxo de dados e os

principais problemas encontrados para utilizac;ao eficiente do modelo.

Maquina de Fluxo de Dados de Manchester

A maquina Datafjow de Manchester (lvIDFM) caracteriza-se por ser uma maquina de fluxo

de dados dinamica pOI' rotulac;ao de fichas, e sera utilizada para apresentar os principais

pont os positivos e negativos das arquiteturas a fluxo de dados.

Na MDFM, as instruc;oes podem tel' no maximo dois dados de entrada. ou seja, podem

ser unarias ou binarias.

Pela figura 2.2, pode-se observar que a MDFM e formada por cinco unidades dispostas

ao longo de urn ane] e uma unidade especial para 0 armazenamento de estruturas de

dados. Este tipo de arquitetura explora paralelismo na unidade de processamento, que

e constituida por varios processadores. Alem disto, a implementac;ao do anel com a

utilizac.:ao de pipeline possibilita a explorac;a.o de paralelismo temporal. Como as atividades
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das unidades sao independentes, as atividades na execw:;iio de cada unidade tambem

podem ser realizadas em paralelo.

A comunica~ao e feita de forma aSSlllcrona, unidirecionalmente e por passagem de

As fichas sao constitu{das pelos seguintes campos: valor (32 bits), rotulo (36 bits) e

instru~ao destino (18 bits). 0 fluxo de fichas da-se no sentido horario e a primeira unidade

pela qual passam e a chave (CH); esta tem como fun~ao unir fichas de procedencias

distintas: da unidadc de armazenamento de estruturas de dados (UAE) [Sarg 85], do

computador hospedeiro (host) e do proprio anel. Tambem e atraves da chave que varios

aneis sao unidos no casu da MDF:~'iImulti-anel [BaGu 87] [GuW2 80].

l)ma ficha quando entra no anel atraves da CH passa a unidade de armazenamento

(UA) que e apenas uma fila de fichas, e que tem como fun~ao regular 0 fluxo de fichas no

anel. Quando a ficha chega a. unidade de emparelhamento (UE) verifica-se, primeiramente.

se a ficha destina-se a uma instru~ao unaria ou binaria (e permitido apenas esses dois. tipos

de instru~ao); se for binaria e testado pelo rotulo e destino se a ficha parceira encontra-

se esperando nesta unidade; se nao, a ficha e armazenada. Se as fichas parceiras sao

agrupadas. urn pacote farmado pelas duas fichas vai para a unidade de instru~ao (UI). Se

a ficha destina-se a uma instru~iio unaria ela vai diretamente a UI. Na UI e encontrada



a instrw:;an destino e e adicionado 0 codigo da opera<;ao ao pacote, obtendo-se asslm 0

pacote executivel. A unidade de processamento (UP) executa 0 pacote assim que urn de

seus processsadores estiver vago.

A chave e a unidade que liga 0 anel a unidade de armazenamento de estruturas de dados ao

computador hospedeiro (host). A partir de certos bits de controle e feito 0 reconhecimento

para onde as fichas devem ser enviadas.

Para a ma.quina de fluxo de dados multi-anel a implementa<;ao da chave e mais com-

plexa, pois torna-se importante considerar 0 metodo de separa<;ao de tarefas pelos aneis.

Foi examinado como esta separa<;ao influencia na sele<;aoda topologia da rede de inter-

conexao da chave [BaGu 87].

A UA e utilizada para regular 0 fluxo de fichas no anel. As fichas sao enviadas a UE tao

logo esta esteja pronta.

A organiza<;ao desta unidade baseia-se no mecanismo "first-in-first-out" (FIFO), mas

outros mecanismos sao possiveis. Em estudos realizados sobre a redu<;ao do uso de

memoria na MDFIVI.outros mecanismos de opera<;ao foram propostos como pilha (citado

em [Rugg 87]) e mesmo uma ilia inteligente [Sarg 83].

Na implementa<;ao de Manchester da UA. esta pode conter ate 32K fichas com largura

de 96 bits.

Esta unidade e a mais critica de todo sistema, devido a necessidade de urn grande espa<;o

de armazenamento endere<;ado associativamente por .54bits de rotulo e destino. Pelo alto

custo da memoria puramente associativa 0 seu uso e proibitivo para a constru<;ao de uma

memoria de tamanho significativo. Baseado neste fato, a unidade de emparelhamento

foi construida utilizando uma tecnica de hashing par hardware que simula uma memoria

associativa [SiWa 8:3].
A memoria pseudo-associativa compreende uma tabela de hash paralela implementada

com bancos paralelos de memoria RAM. urn gerador de chave de hash e uma unidade de



controle [Gold 77].

o prototipo de Manchester [GuKW 85] foi construido com 16 bancos de memoria de

64K posi<;:oes,dando a esta unidade uma capacidade de 1M fichas. Cada posi<;:aopossui

uma ficha incluindo endere<;:odestino, rotulo e urn bit extra para indicar se a posi<;:ao

esta vazia. Cada banco possui urn comparador de 54 bits da chave de emparelhamento e

uma interface de controle. A unidade possui tambem urn mecanismo para tratamento de

overfiow. Um esquema da unidade de emparelhamento pode ser visto na figura 2.3.
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Os .54bits da chave de emparelhamento de uma ficha que chega nesta unidade servem

para que a gerador de chave de hash produza um endere<;:ode hash com 16 bits que e

usado para clar acesso aos 16 bancos cle memoria em paralelo. Cada endere<;:ocle hash

possui urn indicaclor cle ocorrencia de ove1Jlow que e alteraclo quando e ultrapassada a

capacidade de armazenamento deste endere<;:o.

Cada banco compara a chave de emparelhamento da ficha armazenada com a da ficha

que chega. Se existir a emparelhamento 0 campo de dado da ficha armazenada e colocado

no buffer de saida junto com a ficha que chegou. 0 pacote resultante com 133 bits passa

entao a unidade de instru<;:ao. Contudo, se nao ocorrer a emparelhamento, e necessaria

considerar a existencia de fichas na unidade de overflow. A verifica<;:aoe feita atraves de

urn indicador de ove1flow. Se naa houver. a ficha e armazenada na primeira posi<;:aolivre

endere<;:ada pela chave de hash, e caso nao exista posi<;:aovazia, e armazenada na area de

overfiow e 0 indicador de ove1fiow e alterado para notificar as fichas subseqiientes deste

fato. Caso existam fichas na area de overfiow, a busca da ficha parceira pro cede nesta

area. Se for encontrada entao. 0 par e colocado na saida cia unidade e a posi<;:aoe limpa



e se for a unica ficha dentro da unidade de overflow, 0 indicador e modificado. Caso a

ficha parceira ni:io esteja tambem na area de overflow e, se durante a busca na memoria

principal encontrou-se uma posic;ao livre a ficha e armazenada na memoria principal.

Fichas que nao necessitam de fichas parceiras sao enviadas diretamente a unidade de

instruc;ao.

o tempo gasto para 0 emparelhamento de instruc;oes binarias e, em media, 5 vezes

maior que para instruc;oes unarias. Assim, a tempo medio gasto para a emparelhamento

de fichas de urn programa depende da razao de instruc;oes unarias deste programa, sendo

que foi verificado que program as tipicos possuem entre 50% a 70% de instruc;oes unarias

[GuKW 85].

Alguns problemas desta uniclade podem ser ressaltados:

• a eficiencia do esquema de hashing degrada rapidamente quando e utilizada mais

que 25% da capacidade maxima de armazenamento, problema este relacionado com

a busca na unidade de overflow que e feita de modo seqiiencial.

A unidade de instruc;ao e composta par dois estagios. 0 primeiro contem uma tabela de

segmentos de 64 entradas, que e enderec;ada pelos 6 bits mais significativos do campo de

destino do pacote de fichas vindo da unidade de emparelhamento. A tabela de segment a

fornece urn enderec;o de base para a segmento e urn limite para deslocamentos dentro

deste.

No segundo esta.gio. usando as 12 bits rest antes do campo de destino a offset e somado

a base e tem-se acesso a memoria de instruc;ao.

Cada posiC;i:ioda memoria de instruc;ao possui 71 bits de largura (12 bits para codigo

da operac;ao, 18 bits para urn destino, 32 bits para urn literal au para outro destino e 9

para controle) [\VaGu 82]. Quando a busca da instruc;ao correspondente e concluida 0

pacote executavel formado par 166 bits vai para a unidade de processamento.



A unidade de processamento pode ser separada em duas partes: uma executa instru<;oes

globais como a gcra<;ao de nomes de ativa<;ao unicos e a outra contem urn arranjo de

processadores microprogram ados que executam instru<;oes l6gico--aritmeticas.

Quando urn pacote executavel deve ser executado pela segunda parte, este e entregue

a urn distribuidor que envia 0 pacotc ao primeiro processador livre. 0 result ado ou

resultados da execu<;ao saD coletados por urn arbitrador que os envia ao anel.

Para que a MDFl\l pudesse suportar estruturas de dados arrnazenadas foi criada a unidade

de armazenamento de estruturas (UAE) [Sarg 85] [Sahi 86]. 0 modelo de funcionamento

desta unidade e baseaclo no armazenamento de "estruturas- I" [ArTh 81]. que explora 0

paralelismo existente na produ<;a.o e consumo de dados de uma estrutura. A implemen-

ta<;ao em hardware foi feita pOI' l~awakami [l~aGu 86]. 0 funcionamento dessa unidade

sera explicado na se<;ao :3.6.1.2.

A MTTDA (MfT Tagged-Token Dataflow Architecture) [ArNi 90] (figura 2.4) e uma

maquina a fluxo de dados dinamica par rotula<;ao de fichas. A MTTDA assim como a

MDFM e implementada como urn pipeline na forma de anel. Cada instru<;ao pode ter no

maximo dois dados de entrada. As fichas de dados possuern r6tulos (tags) que separam

os varios context os de codigo reentrante e SaD da forma:

ficha = < c.sp• v >
Ocampo c.Sp forma 0 tag. s identifica a instru<;an destino. c determina a instancia<;ao

e p a porta de entrada do dado (esquerda ou direita).

o agrupamento de dados de entrada. que habilitam a execu<;ao de uma instru<;ao. E'

feito atraves da compara<;ao de to do 0 tag. E novamente. 0 tamanho do tag aparecc como

problema a ser resolvido pela arquitetura ja que este, par urn lado limita 0 paralelismo a

ser explorado peb arquitctma, CpOI' outro aumenta a cornplexidade de opera<;ao desta ..

Tres tecnicas saD utilizadas visanclo encontrar urna solu<;ao otima:
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de contexto, que durante a execuc;ao de urna prograrna vaG sendo utilizados pelas

varias ativac;oes do codigo. E denominado bloco de codigo 0 conjunto de instruc;oes

que devern ser executadas com urn unico valor de c. Inserindo, ern cada bloco de

codigo. instruc;oes que deterrninarn sua terrnina<;ao, pode-se verificar a conclusao de

execU<;:ao de urn bloco de codigo. Quando isso ocorre, 0 contexto e retornado no

conjunto de contextos livres, podendo ser utilizado ern uma nova ativa<;ao do codigo .

• Iterac;ao: 0 campo de contexto e separado em dois sub-campos, c e i. onde i e

utilizado para separar itera<;oes de loops. 0 uso desse campo simplifica a atribui<;ao

de novo lag para urn bloco de codigo. visto que 0 sub-campo i deve ser manipulado

localmente. Quando urn loop deve possuir urn numero de iterac;oes que podem ser

executadas em paralelo maior que a capacidade de imposta pori. e utilizado urn

mecanismo que limita ern urn nllmero k (menor que 0 nurnero maximo representado

pori) as iterac:oes que podern ser executadas ao mesrno tempo [CuAr 89] .

• Registradores de Contexto: ern principio 0 campo s eo enderec;o global de uma

instruC;ao. contudo se 0 contexto c for utilizado como urn identificador do bloco

de codigo. s pode ser apenas urn offset dentro do bloco. Para implementar essa

ideia saG utilizados os registradores de contexto. que saG enderec;ados pOI' c. Nestes

registradores SaG armazenados os endere<;os base de cada bloco de codigo (CBR). 0



• Fichas de dados S~lD agrupadas na Unidade Espera-Agrupamento (Waiting Match-

ing), cuja funcionalidade e a mesma da unidade de emparelhamento da MDFM;

• Os valores dos dados agrupados saG enviados, junto com 0 tag, para a unidade de

Busca de lnstru<;ao (Instruction Fetch), onde 0 contexto e utilizado para endere<;ar

urn registrador de contexto. No registrador e obtido 0 endere<;o base do bloco de

codigo (CBR), e pela soma do CRB com 0 offset s e obtido 0 endere<;o da memoria de

instru<;ao onde estao armazenadas as seguintes informa<;oes: 0 opcode, uma constante

ou urn offset e no maximo dois destinos (S1 e S2)' Existe tambem associado com 0

registrador de contexto a memoria de constantes, onde saG armazenadas constantes

(literais) que devem ser utilizadas pelo bloco de codigo. Quando uma instru<;ao

especifica um o.ffset, esse e utilizado para que seja buscado uma constante dentro

da memoria de contantes .

• AULA processa os valores de entrada da instru<;ao e a constante (se existir). Ao

mesmo tempo saG gerados os tags a serem utilizados pelos resultados da execu<;ao .

• Se forem produzidas mais fichas do que a Unidade de Espera-Agrupamento pode

processar, 0 excesso e armazenado na Fila de Fichas (User Queue).

Cansiderac;oes sabre as Arquiteturas de Primeira Gerac;aa

Atraves dos resultados obtidos com 0 prototipo da MDFM, pelo simulador da MTTDA

e pesquisas com outras arquiteturas a fiuxo de dados foi verificada a existencia de com-

portamentos comuns a essas arquiteturas. Dessa forma, e possivel generalizar algumas

caracteristicas relacionadas as maquinas a fiuxo de dados de primeira gera<;ao, como:

• A granularidade explorada pelas arquiteturas a fiuxo de dados parece ser mais fina

que deveria, geranclo uma alta taxa de comunicac;ao entre as tarefas (instru<;oes) .

• A operac;ao de agrupamento de fichas parceiras e muito complex a e demorada em

fun<;ao do elevado mimero de informa<;oes a serem comparadas nessa opera<;ao. Essa



caracteristica decorre principalmente da existencia de redundancias nos campos de

rotulo e destino (chave de emparelhamento) [Magn 92].

• 0 modelo a fluxo de dados expoe mais paralelismo que as arquiteturas propostas

podem explorar. A existencias de "gargalos" nas arquiteturas exigiu a criac;ao de

mecanismos de controle de gerac;ao de atividades paralelas, visando evitar a degrada-

c;ao de desempenho quando a aplicac;ao possui grau de paralelismo maior que a

capacidade de processamento da arquitetura [euAr 89] [Rugg 87].

• A implementac;ao das arquiteturas na forma de urn pipeline circular impoe urn tempo

de latencia elevado para que uma ficha de dado, gerada pelo processador, ative,

realmente, sua instruc;ao destino, mesmo quando esta instruc;ao necessita apenas

desta ficha de dado. Esse problema degrada muito a eficiencia da arquitetura quando

o paralelismo apresentado pelo programa e baixo.

• 0 processamento de estruturas de dados e bastante ineficiente, pois alem de impor

urn elevado tr<ifego de fichas no anel, expoe duramente 0 problema do tempo de

latencia do anel.

• A tarefa de gerar programas para maquinas a fluxo de dados e facil, pois nao exi-

ge do programador conhecimento sobre a arquitetura, uma vez que 0 compilador e

responsavel pela gerac;ao do grafo de fluxo de dados. Linguagens funcionais, como

SISAL (MDFM) [MSAG 84] e ID (MTTDA) [Nikh 90], foram utilizadas para pro-

gramac;ao dessas maquinas por possuirem caracterlsticas desejaveis para melhor uti-

lizac;ao do modelo como [Glau 82]: localidade de efeito, ausencia de efeitos colate-

rais e constru<.;oespara explicitar iterac;oes paralelas. Por outro lado, a utilizac;ao

de linguagens funcionais tern acarretado urn desinteresse por parte da maioria dos

usuarios, por estes estarem mais familiarizados com as linguagens imperativas como



2.3 A Segunda Gera<;aode Maquinas a Fluxo de Da-
dos

As lic;oes aprendidas com as arquiteturas de primeira gerac;ao foram muito importantes

para que surgissem uma nova serie de arquiteturas baseadas no modelo a fluxo de dados.

ditas hoje de segunda gerac;ao. Ficou provado que embora 0 modelo apresente alto grau

de paralelismo. as arquiteturas que foram implementadas utilizando 0 modelo niio con-

seguiram explorar plenamente esse paralelismo, principalmente devido as altas taxas de

comunicac;ao e sincronizac;ao requeridas.

As aTquiteturas de segunda gerac;ao, de uma forma geral, aceitam 0 fato de que c
preciso impor urn maior controle sobre a execuc;ao das instruc;oes. Assim, foram analisados

especificamente. alguns pontos criticos que foram revelados pelas arquiteturas de primeira

gerac;,lu. como pOl' exemplo. a execuc;ao de trechos de c6digo estritamente sequenciais

(threads) e operac;c)(1s sobre estruturas de dados regulares. Esses dois tipos de operac;oes

apresentam grau de paTalelismo muito baixo. demonstrando que as arquiteturas a fluxo

de dados puras nao cOllsegucm efetuar tais operac;oes de forma tao eficiente quanto as

arquiteturas von 1\eumann.

A partir dessa amUise concluiu-se que conservando as boas caracterlsticas do modelo

a fluxo de dados e unindo a esse tipo de processamento caracteristicas positivas das

arquiteturas convencionais poderia ser obtido urn melhor desempenho. Sendo assim, foram

feitas varias propostas de arquiteturas hibridas fluxo de dados/von Neumann.

As arquiteturas paralelas baseadas no modelo von Neumann que exploram paralelismo

existente entre varios trechos sequenciais de programa, utilizam a execuc;ao paralela de

varios threads em urn mesmo processador para mascarar instru<;oes de alta latencia, como

as que buscam dados em processadores remotos. 0 Denelcor HEP [Smit 81] foi a primeira

maquina comercial a utilizar a abordagem multithreaded. Contudo. as arquiteturas von

Neumann multithreaded [Agar 90] [Alve 90] [HaFu 88] apresentam ineficiencias quanta a

sincronizac;iio de granularidade fina imposta por essa abordagem.

Por outro lado. a utilizac;ao da abordagem multithTeaded pelas arquiteturas a fluxo

de dados nau apresenta 0 mesmo problema relacionado com a sincroniza<;ao de dados

constatados nas arquiteturas multithreaded convencionais. Alem disso. essa abordagem

permite que uma tarefa deixe de ser somente uma instruc;ao. para tornar-se urn conjunto



de instru<;oes que devem ser executadas seqiiencialmente. Esse aumento de granularidade

pode proporcionar a redu<;ao das taxas de comunica<;ao e sincroniza<;ao exigidas pelo

modelo a fluxo de dados.

Mas, uma questao precisa ser analisada e decidida: como destacar os trechos estrita-

mente seqiienciais dos programas? Culler [Cull 91], antigo integrante do projeto Monsoon,

argumenta que deve existir urn desperdicio muito grande de hardware, se 0 compilador

nao for utilizado para esse fiIll. Dessa forma, varios projetos de arquiteturas a fluxo de

dados aclicion,Ham recursos no sistema de compila<;ao para torna-los capazes de identificar

threads. 0 sistema de compila<;ao criado pOl' Culler e outros pesquisadores da Universidade

da California. tern a capacidade de identificar threads e tambem expor urn escalonamento

para execu<;ao destes, visando minimizar 0 overhead imposto pelo gerenciamento de re-

gistradores quando (~feito apenas 0 escalonamento dinamico de execu<;ao. Para avaliar

essas propostas foi formulada uma maquina abstrata. denominada TAl\l (Threaded Ab-

stract MachilU) [Cull 9:3] onde os recursos de processamento e escalonamento de threads

consistem em instru(oes de mciCjuiuClexplicitas. bem como 0 gerenciamento de memoria .. 4..

forma como os program as SaG particionados em TAM sera apresentado no capitulo .5, pois

suas ideias basicas serao utilizadas para gera<;ao de codigo para a arquitetura proposta.

Uma abordagem diferente (' adotada pela arquitetura WOLF [CavG 95], onde tanto

a identifica<;~l0 quanta 0 cscalonamento de threads SaG realizados dinamicamente. Nesta

arquitetura os registradores internos aos processadores saG utilizados para passar dados

de uma instru<;ao para outra. simplesmente. enquanto for identificado que a proxima

instru<;ao (instru<;<:lo destino) necessita de apenas urn dado de entrada para ser executada.

caracterizanclo a existencia de urn thread.

Outra caracteristica que colaborou para obten<;ao do baixo desempenho apresentado

pelas arquiteturas a fluxo de dados de primeira gera<;ao, refere-se ao modelo utilizado

para 0 armazenamento de dados que devem ser sincronizados para habilitar uma ms-

tru<;ao dia.dica. Para evitar 0 uso de esquema de memorias pseudo-associativas, que

envolvem complexos sistemas de hashing. partiu-se para uma nova abordagem do conceito

dos rotulos utilizaclos pelas arquiteturas a fiuxo de dados dinamicas (chaves de emparelha-

mento) . Atraves dessa nova aborclagem um rotulo passa a possuir urn significado fisico.

ou seja. uma posi<;ao de memoria. Esse novo esquema tornou-se conhecido como ETS



(Explict Token Store) ou armazenamento expllcito de fichas [PaCu 91], seu funcionamento

sera explicado na se~a'o 2.3.].

Em rela~(io ao problema da baixa eficiencia do processamento de opera~oes envolvendo

estruturas de dados regulares, alguns estudos e propostas tern sido realizados. A arquite-

tura WOLF apresenta como proposta a adapta~ao de urn processador vetorial em uma

arquitetura a fluxo de dados pura. A utiliza~ao desse processador depende da constru~ao

de urn compilador que consiga destacar instru~oes vetoriais a partir do grafo de fluxo

de dados. Essa tarefa p exaJamente 0 que e feito pelos compiladores que "vetorizam" 0

codigo a ser utilizado pOl' super-cornputadores [PavVo 86] como CRA'r" X-MP. NEC-SX.

etc. Contudo. corno a arquitctura utiliza unidades para 0 armazenamento de estruturas

de dados baseadas no modelo de estruturas-I algumas altera<;oes devem ser analisadas

[MiNB 95] para ajustar os modelos utilizados. visando obter urn born desempenho das

opera<;oes de leitura e armazenamento de vetores.

A seguir serao deseritas algumas arquiteturas de segunda gera~ao que conseguem, de

uma forma geral. representar as principais tendencias discutidas nessa se~ao.

o projeto Monsoon [PaCu 9]] e uma evolu~ao da MTTDA. Nessa arquitetura a opera~ao

de agrupamento de fichas parceiras utiliza conceito de armazenamento explicito (endere~a-

mento virtual) em quadros de memoria. alem disso apresenta urn mecanismo especial para

a execu<.;ao de threads.

o mecanismo de armazenamento explicito de memoria (ETS) baseia-se na associa~ao

do tag (contexto c instru~ao destino) com posi~oes fisicas nos quadros de memoria locais

aos elementos de processarnento (figura 2..5).

Para implementa~a.o do mecanismo ETS em uma arquitetura com varios elementos de

processamento (PEL um tag passa. a representar a seguinte associa~ao:

C.s = PE: (FPIP)

onde:

F P (~um ponteiro para 0 quadro de ativa~ao (frame pointer).

I P e urn pontciro para instru<.;ao destino (instruction ponder).

P E. FP (;,0 endere<;o global da base do quadro de ativa~ao no qual uma ficha de dado



deve proeurar sua pareeira.

P E.1 P e 0 enderec;o global da instruc;iio destino.

----
op r / dests " bit pres. valor

lc.(s+11 .6.847] s: + +0 + I. +2 ::-, vazio
\ c

I s+1 +1 + I.+n I c+l: pres 6.847

s+2 +0 +k c+2: vazio

Ttl
s+n:j

Monsoon. que e implement ado na forma de um pipelim eomposto de 8 estagios. No

primeiro estagio e obtida a instruc;ao (apontada pOl' 1P). A instruc;ao obtida especifica

urn c6digo de operac;ao, urn dcslocarnento dentro do quadro de ativac;ao e uma ou duas

instruc;oes destino. 0 valor do deslocamento e utilizado para a obtenc;ao do enderec;o

absoluto da posic;ao na qual os dados. referentes a instruc;ao apontado por IP. devem

ser sincronizados. Cada posic;ao do quadro de ativac;ao possui 1 bit de presenc;a, que

con segue atra v(~s da transic;ao de est ado, det uar a sincronizac;ao dos dados de entrada

de instruc;oes. de rnaneira bastante eficiente. Alem de designar a presenc;a ou ausencia

de dados de entrada para determinada instru<;iio. os bits de presenc;a podem especifiear

outros estados. os quais podem indiear que parte do valor conti do em uma posiC;iio do

quadro de ativac;ao deve ser ignorada. lida. escrita ou ser trocada pelo valor da fieha.

Quando (> detcrrninado que nao existe dado armazenado na posic;ao do quadro (bits de

presenc;a indicando vazio) e a instruc;ao necessita de dois dados de entrada e gerada uma

"bolha" no p1peline que sera transferida a todos os estagios seguintes a essa fase, estagios

onde. df' fato. sao cxecutadas as operac;oes do e6cligo e criadas as fiehas de resultados



dessas instru<;oes.

Cada ficha de result ado gerada deve ser armazenada na fila de fichas do usmirio ou

do sistema ou, em alguns casos, ser enviada diretamente para a entrada do pipeline. Essa

ultima possibilidade permite que, quando urn trecho de codigo e estritamente sequencial

(thread), esta ficha possa circular no ane! sem a necessidade de entrar nas filas, podendo

inclusive ignorar os bits de presenc;a do quadro de ativac;ao. Cada thread dispoe de tres

registradores para rapida comunicac;ao de dados entre instruc;oes. Quando urn thread tern

sua execuc;ao conclufda suas fichas de resultados sao inseridas em uma das filas, de onde

e retirada uma ficha de dado. Por esse tratamento de threads, Monsoon pode ser conside-

rada uma arquitetura multith1'eaded, sendo que os threads devem ser identificados em fase

de compilac;ao.

Cttave

Mulli-SlUge

A arquitetura Monsoon e formada por varios elementos de processamento (PE) e

memorias de estruturas-I (MM) conectadas por uma rede de interconexao butterfly.

Por ser uma maquina com fortes caracterlsticas do modelo a fluxo de dados a arquite-

tura Monsoon apresenta urn otimo desempenho nas seguintes pontos:



• a interface entre a rede de interconexao e os process adores permite 0 envio de men-

sagens em uma unica instru<;ao;

• a opera<;ao de sincroniza<;ao tornou-se eficiente devido a utiliza<;ao do mecanismo

ETS;

• 0 chaveamento de contextos e bastante nipido, podendo existir ate oito threads em

execu<;ao no pipeline num determinado instante;

• A memoria global compartilhada tern acesso implementado atraves de instru<;oes

split-phase, fato que consegue mascarar a latencia do acesso a memoria remota.

Porem, tambem existem pontos negativos que foram identificados, por exemplo, 0

baixo desempenho obtido quando apenas urn thread esta sendo executado no pipeline e

a excessiva quantidade de sincroniza<;ao que ainda e observada pela granularidade fina

explorada pela arquitetura.

o sistema *T [NiPA 92] consiste em uma evolu<;ao da arquitetura a fluxo de dados

dimlmica Monsoon (MIT) e da proposta feita por Nikhil e Arvind de uma arquitetura

RISC paralela (P-RISC) [NiAr 89]. A arquitetura P-RISC utiliza urn conjunto de ins-

tru<;oes simples com opera<;oes logico-aritmeticas e opera<;oes fork/join para efetuar sin-

croniza<;ao de tarefas, eliminando a necessidade de bits de presen<;a. Os dados deixam de

ser transport ados em fichas, sendo que estas passam a ser formadas apenas por FP e IP.

Para 0 armazenamento dos dados sao utilizadas memorias globais e quadros de ativa<;ao.

o sistema *T pode ser visto como urn processador RISC com co-process adores para

tratamento de varias mensagens, e que suporta 0 modelo multithreaded. A arquitetura *T

possui varios nos de processamento, sendo que a comunica<;ao entre eles e feita atraves

de mensagens. Uma mensagem contem urn rotulo (tag) e urn ou mais valores. Toda

comunica<;ao entre nos e executada como uma opera<;ao split-phase, 0 que permite a

atenua<;ao do overhead imposto pela latencia de comunica<;ao. A figura 2.7 mostra urn no



*T que e composto por tres processadores assincronos separados: 0 processador de dados

(dP), 0 processador de sincronizac;:iio (sP) e 0 processador de memoria remota (RMem).

Coprocessador de

kequisicao de

Memoria Remota

Coprocessadur de Processador
Sincronizacao de Dados

(S!'1 (dP)

0 sIP 0 dIP
Fila de Continuacao

~

sFP
«IP.FP>I

~

dFP
,VI RI
,V2 R2

o processador de sincronizaC;:2\O(sP) pode ser cornparado em termos de sua funciona-

lidade a unidade de agrupamento de uma arquitetura a fluxo de dados dinamico. 0

sP tambem assemelha-se COInum microprocessador, pois tern um contador de programa

(sIP). registradores de proposito geral. e pode fazer operac;:oes de load/store na memoria

local. A opcra\3o basica de sP (~repetidamente. carregar a mensagem da fila de rnen-

sagens (message q7lcue) e executa-la ate sua conclusao. 0 sP deve executar quatro novas

instru~oes: START. POST. NEXT e JOIl'\. A instruc;:iio START inicia a execuc;:ao de um novo

thread ern um contexto diferente. que pode ser local ou remoto ao no: quando for externo.

sP controi mna mensagern com os argument os necessarios. A instru~ao POST insere uma

continuac;:ao na fila de continuac;:ao do dP, ou seja, um ponteiro de intruc;:ao e quadro de

ativac;:ao. A instru«ao NEXT conclui 0 thread em execuc;:iio e retira uma nova continuac;:ao

da fila de continua~oes. Finalmente. a instruc;:ao JOIN incrementa urn valor na memoria

local e dependendo do valor result ante aponta para um dado ponteiro de instru~ao.

o processador de dados (dP) e responsavel pela execu~ao, de fato. dos programas.

o dP e um processador convencional RISe. corn repertorio de instru~oes registrador-a-



registrador e habilidade para manipular memoria local utilizando instru<;oes convencionais

de load/store. Possui urn contador de program a dIP (Data processor Instruction Pointer).

Urn dos registradores. chamado dFP. contem 0 FP corrente para 0 thread que esta sendo

executado pelo dP. C sando um processador convencioanl RISe, tem-se uma execU<;:an efi-

ciente de threads. Os pontos iniciais dos threads saG obtidos atraves da fila de continua<;oes

(continuation queue). I\ ao existe 0 conceito de th7'eads suspensos, pois saG executados ate

serem concluidos. Se nenhum thread estiver disponivel quando urn thread e concluido 0

dP deve ficar espcrando.

Quando, pOl' exemplo, e feita uma chamada de fun<;:ao dentro de urn thread, 0 dP envia

uma mensagem a. rede atraves da instru<;:ao START. mas nao bloqueia sua execu<;:ao. Assim.

seria equivalente a uma opera<;ao rORK que possibilita a execuc;ao paralela de fun<;:oes. Urn

thread e concluido pel a instru<;:ao NEXT, que habilita dP a pegar uma nova continua<;:ao.

t importante ressaltar que os registradores nao SaG armazenados implicitamente quando

urn novo thread e iniciado.

o processa.dor de memoria remota (RMem) trata requisi<;oes para leitura e armazena-

mento remotos. corn comportamcnto muito proximo de urn controlador de "estruturas-I"

na arquitetura l'vlonsoon. A leitura ou escrita na memoria local e feita sem interferir no

processamento do dP.

Atraves da implementa<;:ao de *1' com processadores Motorola 8811 OMP, que foram

modificados para fornecerem interface com a rede de interconexao e suporte para escalo-

namento de threads. foram feitas as seguintes verifica<;:oes:

• 0 desempenho da recle de interconexao e pior que 0 comparado com as arquiteturas a

f1uxo de elados Monsooll e El\T-~1. contudo con segue ser melhor que a CM-5 [Cull 93].

• A seqiiencializac;ao ele instruc;oes em threads e feita de forma mais eficiente em *T.

exigindo a operac;ao ele criac;ao de ativielade paralela (fork) com menor freqiiencia.

• Nao existe suporte em hardware em *1' para sincroniza<;:ao, sendo que 0 sistema

utiliza para tanto a instruc;ao POST. ou quando existe uma condi<;:ao a ser satisfeita a

instrU<;:ao CPOST. A operac;ao de sincroniza<;:ao Ii mais eficiente no sistema Monsoon.

contuclo C' rnenos solicitacla em *]' ja que esta Ii apenas necessaria para threads.



• Como a implementa<;ao de *T considera que 0 chaveamento de contextos deve ser

feito a nivel de software, 0 compilador dever gerar codigo para guardar valores,

armazenados nos registradores, na memoria local quando urn thread e concluido e

armazenar valmes nos registradores para iniciar a execu<;ao de urn thread, Em fun<;ao

dessa caracteristica, deve-se avaliar a seguinte situa<;ao: se os threads saG pequenos,

as opera<;ocs de armazenamento e envio de valares dos registradores serao efetuadas

mais rapidamente. contudo isso faria com que 0 mimero de threads aumentasse, ou

seja, 0 chaveamento de contextos seria feito com maior frequencia .

• ;\ eficiencia das opera<;oes que envolvem acesso a memoria global e malOr na 211'-

quitetura :l\lonSOOll.Ullla vez que esta as implementa como uma opera<;ao split-phase

conseguindo mascarar boa parte do tempo de latencia da memoria.

Devido as caracteristicas apresentadas par *1', principalmente a questao da latencia

que e envolvida em opera<;oes com a memoria global, esta. sendo proposta uma nova versao

de *T, denominada *T-NG (ne,rt generation) [Chio 9.5] [AnAC 92]. Essa nova proposta

baseia-se fortemente na arquitetura *7', mas adiciona mecanismos de coerencia de caches

para a memoria global compartilhada.

A arquitetura EM-4 e uma arquitetura hibrida dataflow/van Neumann que po de executar

codigo sequencial (threads) [SKSYK 92] baseado em registradores e tambem utilizar 0

mecanismo de fiuxo de dados para sincroniza<;ao e comunica<;ao mais barata entre threads.

o sistema ENl-4 baseia-se em um modelo de fiuxo de dados diferente do usualmente

utilizado pelas primeiras arquiteturas, denominado modelo de arcos fortemente coneeta-

dos. Nesse modelo, os arcos SaG classificados em normais e fortemente coneetados. 0

conjunto de nos ligados pOl' areos fortemente coneetados sao designados par Bloco Forte-

mente Canectado (SCB). l;m SCE e habilitado par fichas atraves de arcos normais. e

e executado como se fosse um linica no basico em um grafo de fiuxo de dados, sendo

implement ado como uma sequencia ininterrupta de instru<;oes.

o SCB e executado ern um linico processador (PEl, baseado em arquitetura RISC, com

a utiliza<;ao de registradores. A regra de disparo de nos SCB e determinada estaticamentc



e sua execu~ao e controlada por urn program counter. Tal caracteristica permite que

as fichas de urn no SCB sejam armazenadas em registradores e nao transferidas como

pacotes.

Para reduzir 0 pesado overhead da operac;ao de emparelhamento sac utilizados dois

mecanismos de sincroniza~ao. 0 primeiro esta contido na ordena~ao interna de execuc;ao

dos nos SCB; 0 segundo e chamado de esquema de emparelhamento direto. Esse esquema

dispensa 0 uso de mecanismos associativos, pois e reservada uma area de emparelhamento

para cada ativa~ao de fun~6es. Assim, a posi~ao de emparelhamento de uma ficha de dado

corresponde ao endere~o absoluto.

Existem dois tipos de pipeline no sistema EM-4, urn circular com emparelhamento

direto e outro baseado em registradores, que executa os nos SCB, chamado de "contrale

avan~ado". 0 pipeline circular e multi-contexto, mas 0 segundo pipeline e de contexto

unico, por ser mais vantajosa sua utiliza~ao para a execu~ao de trechos de baixo para-

lelismo encapsulados nos nos SCB.

Interface
Processador

Computador
Host

Chave
de

Interface

A arquitetura EM-4 e formada por varios processadores EMC-R, que adota filosofia

RISC. A figura 2.8 mostra a arquitetura do EMC-R que consiste em uma unidade de



chave, que canecta 0 processador com a rede de interconexaa omega, uma unidade de

buffer de entrada, uma unidade de busca e agrupamento, uma unidade de execU<;aa, uma

unidade de controle de memoria c urn controlador de manutenc;ao.

A unidade de chave possui facilidade de balanceamento de carga dinamica a nivel de

func;ao. No El'v1-4, pacotes especiais que monitoram a carga dos process adores percorrem

a rede. A unidade de chave reescreve esses pacotes dentro de urn periodo de tempo

requerido para a transfcrencia de urn pacote normal, assim, e realizado 0 balanceamento

de carga com Dt'crhead mini mo.

A unidade de buffer de entrada e urn buffer implement ado com uma memoria FIFO
de :3:2palavras. Quando 0 bU.fJeT' esta cheio uma parte de memoria fora do chip e usada

como bU.fJer secundario. A ullidade de busca e agrupamento realiza a operac;ao de em-

parelhamento de dados e busca de instruc;ao. A unidade de controle de memoria arbitra

sabre as requisieJ)cs de acesso a memoria feitas pel as unidades de busca e agrupamento e

execu~·a.o, cantrolando 0 envia de dados entre a area de memoria fora do chip e 0 EMC-R.

A nnidade de manutenc;ao do El'vl-4 e utilizada para iniciac;ao do sistema, "debugar" 0

hardware e software e monitorar a execuc;ao do programa. As operac;oes de manutenc;ao

precisam ser execntadas em paralelo. Para iniciac;ao do EM-4. a unidade de manutenc;iio

precisa rapiclarnente limpar e iniciar os registradores de controle e status. Para rea-

lizar a debug do hardware devem ser lidos tados os registradores de status do E?\IC-H.

incluinda informac:oes sabre os circuitos mais internos que 0 sistema da arquitetura naC!

tern acesso. J a para "debugar" urn programa. deve-se trabalhar independentemente do

sistemd, ja. que os cTacl,ts de program as em urn sistema a fluxo de dados nao podem ser

diagnosticados. Para a 1l10nitorac:ao dinamica do comportamento da arquitetura. deve-se

coletaI' infonna<;ocs sell! afetar 0 sistema da arquitetura, assim as opera<;oes de manuten<;ao

precisam ser executadas em paralelo.

o chip El\lC-H foj fabricaclo em outubro de 198\). 0 plCO de performance e 12.;)

MIPS / chip. ja que e utilizado um clock de 80ns c toda instruc;ao necessita de apenas I

ciclo de ma.quina.

o prototipo EI\l1-4 contbn 80 chips EMC-R e pode ser vista na figura :2.8. Ele foi

implementaclo em abril de 1990, e e formado pOl' 16 placas que agrupam .5 processadares

cada uma. nma rede de interconexao. uma chavc e urn processador de interface de pacot e



Para que a arquitetura proposta nessa tese pudesse levar em considera<;.:ao os resultados

obtidos pelas arquiteturas baseadas no modelo a fluxo de dados de primeira gera<;.:aoe das

altera<;.:oes relevantes realizadas pelas arquiteturas de segunda gera<;.:ao,essas arquiteturas

foram amplamente estudadas e analisadas. Este capitulo, foi utilizado para apresentar

parte desse estudo realizado, servindo como base para as propostas que serao expostas nos

capitulos seguintes on de serao tratadas as especifica<;.:oesda nova arquitetura e da gera<;.:ao

de c6digo requerida pOl' ela.



Capitulo 3

A Proposta de uma Nova
Arquitetura a Fluxo de Dados

Considerando as informac;6es sobre as arquiteturas a fluxo de dados que foram expostas

no capitulo 2, foi elaborada uma proposta de arquitetura que tenta sanar os problemas

apresentados pelas maquinas a fluxo de dados de primeira gerac;ao, tentando manter as

qualidades apresentadas pelo modelo.

A nova arquitetura denominada Sistema de Escalonamento e Execuc;ao Dataflow

(SEED) sera apresentada neste capitulo. A primeira sec;ao descreve 0 funcionamento

geral da arquitetura; nas sec;6esposteriores, cada unidade da arquitetura e apresentada

mais detalhadamente.

3.1 Descri~ao Geral da Arquitetura SEED

A arquitetura SEED e composta por varias unidades implementadas como urn pipeline

na forma de urn anel (figura 3.1). Ela utiliza 0 modelo a fluxo de dados para habilitar

a execuc;ao de blocos de instruc;6es, e para executar as instruc;6es desses blocos dentro de

cada Unidade Funcional (UF).

Por ser uma arquitetura fortemente baseada nas arquiteturas a fiuxo de dados dina-

micas por rotulac;ao de fichas, 0 seu conjunto de instruc;6es deve ser, da mesma forma,

composto por instruc;6es que considerem as caracteristicas pr6prias das arquiteturas a

fiuxo de dados, visando aproveitar todo 0 potencial da arquitetura SEED. Assim, como

sera apresentado no capitulo 4, foi definido que 0 conjunto de instruc;Oesutilizado pela ar-

quitetura SEED sera identico ao utilizado pela Maquina de Fluxo de Dados de Manchester



Para evitar os problemas decorrentes das altas taxas de sincroniza<;ao e comunica<;ao

exigidas pelo modelo a fluxo de dados, deseja-se que a arquitetura SEED seja capaz de

explorar localidade de efeito dos dados em trechos restritos de programa. Para tanto. sera

adotada a seguinte abordagem:

HOST:--l
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tJ A = tJnidade de Agrupamentll
UI_Global = Unidade Instrucao Global
l'F;:;: Lnidad~ Fundonal

UED = Unidade de Estrutura de Dados

M E = Memoria de Estruturas
UP\, = lInidade de Processamento Vetorial

• Os programas devem ser particionados em blocos de instru<;cSes. Urn bloco deve

ser formado por instru<;cSes,cuja execu<;ao deve ser mais eficiente se as instru<;cSes

forem processadas em urn unico processador. A eficiencia decorre da existencia de

localidade de efeito dos dados gerados pelas instru<;cSesdo bloco. Assim, os dados

produzidos par instruc;cSesinternas a urn bloco podem ser utilizados par outras

instru<;cSesdo mesmo bloco. em urn espac;o de tempo muito curto. Urn recurso

equivalente e utilizado por processadares baseados no modelo von Neumman. pois



quando e verificado que os dados gerados por uma instruc;:ao devem ser consumidos

em seguida par uma outra instruc;:ao, esses dados saG armazenados em registradores

internos ao processador, para que a execuc;:ao desse trecho do program a seja mais

eficiente .

• Pode-se explorar localidade em operac;:oes sobre estruturas de dados regulares se for

utilizado um processadar vetorial convencional. 0 processador vetorial deve obter

urn melhor desempenho se comparado com as arquiteturas a fluxo de dados puro.

Akm dos plOcessac!orcs vetoriais screm altamentc especializados para esse tipo de

processamento. sua utilizac;:ilO proporcionaria a reduc;:ao do traJego de fichas no anel.

Como consequencia. um numero menor de sincronizac;:oes devem ser necessarias em

relac;ao it uma arquitetura a fluxo de dados pura.

Para implcmentcl]' 0 primeiro tipo de explorac;a.o de localidade e exigido que as ms-

truc;:oes sejam agrupadas em blocos de codigo. para so entao. serem cxecutadas dentro das

unidades funcionais. A metoclologia utilizada para sepaTac;ao de instru<:oes ern blows de

codigo sera descrita no capitulo 5.

Depois de serem particionados pelo sistema de compilac;:ao, os program as saG ar-

mazenados na Unidade de lnstruc;ao Global (lTLGlobal). A medida em que os blocos

de instruc;:ao VaG sendo escalonados para execuc;:ao. atraves do modelo a fluxo de dados.

a ULGlobal envia todas as instruc;:oes pertencentes ao bloco para a unidade Funcional

escolhida para executa-lo. 0 aTmazenamento de c6digo na rLGlobal e totalmente inde-

pendente do funciollamento do resto da arquitetura. Contudo. deve-se garantir que to do

o codigo do programa esteja presente na ULGlobal antes que a execuc;ao do program a

seja liberada pelo host. Para evitar que 0 trafego de informac;oes no barramento de dados

aumente ainda mais com a necessidade de transmitir instruc;:oes da ULGlobal para as

unidades funcionais, optou-se ern utilizar barramentos distintos para dados e instruc;oes.

Urn program a tern sua execuc;:ao iniciada, quando 0 host envia os dados de entrada

do program a para a Chave 2. Os dados destinados a urn bloco sao sincronizados em

urna das Cniclades de Agrupamento (UA). Quando urn bloco tern todos os seus dados de

entrada prontos. a execuc;ilO do bloco e atribuida a urna CF atraves da Chave 1. Nesse

momento. as instru<;:oes pertencentes a esse bloco sao requisitadas a ULGlobal. 0 bloco

tera sua execuc;ao habilitada apenas quando todas as suas instruc;:oes estiverern presentes



na UFo Para diminuir os efeitos da latencia imposta pela busca dos blocos de codigo

na ULGlobal, cada UF podera executar varios blocos concorrentemente. Os resultados

gerados pela execuc;ao dos blocos pelas unidades funcionais e que se destinam a outros

blocos devem ser enviados para a Chave 2.

Os dados siio transmitidos de urn bloco de codigo a outro na forma de fichas de dados.

Cada ficha de dado possui 0 seguinte formato:

n_ent porta_ent nome ativacew indict desiino dado
«2 bits»< (2 bits) >< (10 bits) >«.5 bits»<(12 bits»«64 bits»

Para simplificar 0 hardware utiJizado para sincronizac;iio de dados pelas Unidades de

Agrupamento. 0 numero de dados de entrada de cada bloco sera limitado em quatro.

Portanto. 0 campo 1LenL que infarma 0 numero de dados de entrada do bloco de codigo,

pode variaI' de O. indicando que 0 bloco possui apenas 1 dado de entrada, ate 3, indicando

que 0 bloco possui 4 clados de entrada. A porta de entrada de cada dado e definida pelo

campo portu_ent. que tambem necessita de apenas :2 bits para representar todas as portas

(figura 3.2). Os campos que formam 0 rotulo da ficha de dado serao os mesmos utilizados

pela MDFl\I: indice e nome de ativac;iio. Os tamanhos definidos para os campos de destino

e rotulo se6io justificados na proxima sec;ao.

0 1 2 3

Bloco de Codigo

As unidades funcionais utilizam 0 modelo a fiuxo de dados para executar as instruc;oes

pertencentes a um bloco de codigo. Uma UF tambem e implementada na forma de anel, e

possui a mesma estrutura geral de funcionamento utilizada pelo anel mais externo (figura

3.7). A descri<;<iofuncional da UF sera apresentada na se<;ao3.7.

Estruturas (ME). 0 acesso aos elementos de uma estrutura de dados e realizada atraves

de instruc;oes proprias da ME. que sao enviadas pelas unidades funcionais atraves de urn

barramento utilizado apenas par instruc;oes que envolvem estruturas de dados. Visando



melhorar 0 desempenho de execll(;ao de instrll(;oes envolvendo estruturas de dados regu-

lares, como por exemplo soma de vetores, a arquitetura utiliza-se de uma Unidade de

Processamento Yetorial (UPY). A Unidade de Estruturas de Dados e compost a pela ME

e UPY e deve controlar a interac;ao entre ambas as sub-unidades.

Uma descric;ao mais detalhada de cada unidade da arquitetura sera exposta nas sec;oes

seguintes.

3.2 Unidade de Agrupamento

Como foi descrito no capitulo 2, 0 maior problema apresentado pelas arquiteturas baseadas

no modelo a fluxo de dados e a alta taxa de sincronizac;ao imposta por esse modelo. Em

func;ao dessa caracteristica, a unidade que realiza a sincronizac;ao dos dados de entrada

das instruc;oes tornou-se urn "gargalo" dessas arquiteturas. A fim de evitar esse problema

na arquitetura SEED. foram adotados os seguintes criterios:

• Atraves da separac;ao do programa em blocos de c6digo, deve-se aumentar a granu-

laridade das tarefas a serem sincronizadas na Unidade de Agrupamento. Uma tarefa

passa a ser composta por algumas instruc;oes do c6digo. Esse aumento de granu-

laridade permite que a taxa de sincronizac;ao necessaria seja reduzida em relac;ao ao

modelo a fluxo de dados puro .

• A concentra<;ao de toda a operac;ao de escalonamento de blocos de c6digo em apenas

Ullla unidac1c de agupamento. limita a capacidade de transmissao de resultados

gerados pela execu~ao dos blocos de c6digo para outros blocos. Assim, a arquitetura

SEED apresenta a proposta de utilizar mais de uma unidade de agrupamento. Essas

unidades poderiam operar paralelamente, possibilitando urn melhor desempenho da

opera<;ao de sincroniza<;ao. A distribuic;ao das fichas de dados geradas pelas unidades

funcionais para as varias unidades de agrupamento fica a cargo da Chave 2.

• Considerando que as fichas de dados. que serao sincronizadas nessa unidade, de-

vem conteI' informac;oes muito similares aquelas definidas para as fichas de dados

da maquina de Manchester (MDFM), pode-se aplicar otimizac;oes que foram pro-

postas para eliminar redundancias da chave de emparelhamento da MDFM. Estas



otimiza<;oes permitem que a sincroniza<;ao de dados seja efetuada atraves de urn

mimero reduzido de informa<;oes, que podem ser representadas em 27 bits, ao inves

dos 54 bits especificados pela MDFM original [Magn 92]. Dessa forma, a unidade

de agrupamento pode ser implementada par uma memoria que pode ser endere<;ada

diretamente pela chave de emparelhamento. A capacidade total de armazenamento

das Unidades de Agrupamento fica limitada pelo mimero de bits que formam 0

endere<;o, ou seja, 128M posi<;oes.

Yerificador
de Funcao de

Emparelhamento

pacote
defichas
parceira.'l

A partir dessas condi<;oes,a funcionalidade de cada UA pode ser esquematizada como

mostra a figura 3.3. Sendo que cada posi<;ao da Memoria de Dados e formada pelos

seguintes campos (figura 3.4):

• contador: Esse campo deve armazenar 0 mimero de fichas de dados que ainda de-

vem chegar na UA destinadas ao mesmo bloco de instru<;ao e pertencentes a mesma

instancia<;ao do codigo reentrante. Em principio, todos os contadores associados

a cada posi<;ao recebem 0 valor zero, indicando que nao existe dado armazenado

naquela posi<;ao. Com a chegada da primeira ficha de dado 0 contador tern seu

valor alterado para 0 mimero de dados de entrada do bloco de codigo; esse mimero

varia de 0 a 3 e portanto, exige apenas 2 bits;



otimiza<;oes permitem que a sincroniza<;ao de dados seJa efetuada at raves de urn

mimero reduzido de informa<;oes. que podem ser representadas em 27 bits, ao inves

dos .54 bits especificados pela MDFJ'vl original [Magn 92]. Dessa forma, a unidade

de agrupa.mento pode ser implementada pOl' uma memoria que pode ser endere<;ada

diretamente pela chave de emparelhamento. A capacidade total de armazenamento

das Cnidades de Agrupamento fica Iimitada pelo numero de bits que formam 0

enderec:o. ou seja. 128!vl posi<;oes.
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A partir dessas cOlleli<;oes.a funcionalidade de cada UA pode ser esquematizada como

mostra a figura :3.:3. Senelo que caelet posi~~ao da Memoria de Dados e formada pelos

seguintes campos (figurd :\.4):

• contador: Esse campo deve annazenar 0 numero de fichas de dados que ainda de-

vem chegar na 11A destinadas ao mesmo bloco de instru<;ao e pertencentes a mesma

instancia\'ao do codigo reentrante. Em principio. todos as contadores associ ados

a caela posic;<'10recebem 0 valor zero. indicando que nao existe dado armazenado

naquela posic:.ao. Com a chegada da primeira ficha de dado 0 contador tem seu

valor alterado para 0 m'lT11CrOde elados de entrada do bloco de codie:o: esse mimero

varia ele 0 a :3e port anto. exige apenas :2 bits:



• tipoi Cada um dos dados de entrada de um bloco po de ser de tipo distinto dos

demais dados. Assim, torna-se necess{lrio armazenar junto a cada dado a especifi-

cac;ao do seu tipo. Os tipos de dados definidos pela arquitetura san: ponto flutuante.

inteiro. logico ( "boolean"), destino, nome de ativac;ao e ponteiro para vetor:

Quando uma ficha de dado entra em uma U A e verificado, pelo campo n _en t. se a

ficha IlCcessita set" agrupad<l COIn outra ficha de dado (ou fichas). Se 1Lcnt for diferente

de zero C' necessario realizar sincroniza~ao para iniciar a exeCUc;ao do bloco. Os campos

de rotulo e destino formam 0 endere<;·o on de a ficha deve procurar suas fichas parceirac;

na l'vIemoria de Dados. Atraves de um contador e determinado se todas as fichas que

se destinam a este bloco ja. estao prontas na U A. Em caso positivo. um pacote contendo

todos os dados e enviado para a Chave l: caso contrario. a ficha e armazenada e 0 contador

e decrementado. Se um bloco necessita de apenas urn dado de entrada. quando a ficha de

dado que COIltem 0 dado chega na UA. esta passa diretamente para a Chavel.

Como os dados nao sao armazenados de forma ordenada na Memoria de Dados. a

ordenaC<10 deve set" feita na operac:ao de constru~ao de pacote. atraves da especifica~ao dCl

porta de entrada armazenada junto ao dado na memoria. Essa func;ao e realizada pelo

Formador de Pacotes.

A Chave 1 tem como func;ao distri buir trabalho as unidades funcionais. Ela conecta todas

as saldas das rnidades de :\grupamento a todas as entradas das unidades funcionais. A

atribuic;ao de Ulll bloco a uma determinda UF e realizada ern fun~ao da ocupac;ao.

Como cada bloco de codigo nao pode conteI' reentrancias e deve tel' urn mimero restrito

de instruc;oes. 0 tempo de exccU<;:ao de cada bloco nao deve ser muito diferente dos demais.

I
I'.~ ...__..•....,...••......~.- ------



Mesmo quando urn bloco contem uma instruc;ao do tipo "proliferate", cujo tempo de

execuc;ao e proporcional ao mimero de fichas que devem ser geradas, 0 tempo de execuc;ao

da instruc;ao e limitado em func;ao da restric;ao do numero de fichas geradas imposta pela

limitac;ao do tamanho da chave de emparelhamento [Magn 92]. Dessa forma, e possivel

adotar como medida de ocupac;ao de uma VF 0 numero de blocos em execuc;ao. Por

exemplo, se num determinado instante existir apenas urn bloco a ser enviado para uma

VF, deve ser verificado qual 0 numero de blocos em execuc;ao em cada VF no instante

anterior ao escalonamento do bloco. A VF com menor numero, ou menor ocupac;ao deve

executar esse bloco. Cada vez que a execuc;ao de urn bloco e concluida ou urn novo bloco

e enviado a uma VF, 0 novo valor de ocupac;ao deve ser atualizado na Chave 1 pela VF.

A Chave 2 pode receber fichas de dados das unidades funcionais, do host e da Vnidade

de Estruturas. Atraves de um bit de controle e determinado se essas fichas devem ser

enviadas para 0 host, quando se trata de uma ficha de saida do programa, ou para alguma

VA. Neste ultimo caso, a Chave 2 deve ainda decidir para qual VA a ficha deve ser envia-

da. Essa decisao deve ser feita atraves de uma politica simples para evitar a imposic;ao

de uma elevada latencia para essa chave. Como uma primeira proposta, a determinac;ao

da VA sera feita pelos bits menos significativos do campo de destino. Por exemplo, se

existirem apenas 2 unidades de agrupamento, as fichas destinadas aos blocos identificados

por numeros impares devem ser enviadas para uma VA, e as que vaG para blocos identifi-

cados com numeros pares para a outra VA. Esse tipo de politica pode levar a uma elevada

ocupac;ao de uma V A, quando uma instruc;ao gera muitas fichas para urn mesmo bloco de

c6digo com r6tulos diferentes. Para os outros tip os de instruc;oes, a distribuic;ao de fichas

deve ser mais ou menos aleat6ria, garantindo uma boa distribuic;ao de fichas para cada

VA.

3.5 Unidade de Instruc;oes Global

Foi definido que as instruc;oes dos programas a serem executados nao serao replicadas

pelas varias unidades funcionais que formam a arquitetura. Essa opc;ao parece ser a



melhor indicada pOl' nao eXlgn uma quantidade excessivamente grande de memona em

cada UF, permit indo a utiliza<;ao de memorias muito menores e, conseqiienternente rnais

rapidas. para implementar a unidade de sincroniza~ao interna a. UF (se~ao 3.7).

A ULGlobal (figura 3.5) tem duas fun<;oes basicas e independentes:

• Enviar para as unidades funcionais as instru~oes do bloco de codigo cuja execu<;ao

ja foi habilitada pOl' uma U A.
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Para que urn programa seja executado, todo 0 seu codigo deve estar armazenado na

ULGlobal antes que 0 prograrna receba seus dados de entrada.

Quando a ULGlobal recebe do host a instru~ao cabe~a do prirneiro bloco. um regls-

trador denominaclo Contaclor de lnstru~oes e zerado e a instru~ao cabe<;a e arrnazenada



na posi<;ao inicial da Memoria Global de Instru<;oes. 0 mimero do bloco e armazenado

no Registrador de Endere<;o de Bloco. Quando chega a proxima instru<;ao do bloco, 0

Contador de Instru<;oes e incrementado, e posteriormente e concatenado com 0 Registrador

de Endere<;o de Bloco. 0 result ado dessa concatena<;ao e 0 endere<;o no qual a instru<;ao

deve ser armazenada.

Para cada instru<;ao recebida e verificado, atraves de urn bit de controle, se esta corres-

ponde a uma instru<;ao cabe<;a. Se for uma instru<;ao cabe<;a, 0 valor contido no Contador

de Instru<;oes deve ser armazenado em uma memoria, chamada de Memoria de Numero

de Instru<;oes. Essa memoria armazena 0 numero de instru<;oes que formam cada bloco

armazenado na ULGlobal.

3.5.2 Requisic;ao de BIoeo de C6digo

Quando uma UF necessita do codigo de urn determinado bloco est a, envia a ULGlobal

uma mensagem com 0 seguinte formato:

Atraves do campo de desiino e identificada a posi<;ao inicial do bloco de codigo dentro

da Memoria Global de Instruc;oes onde e obtida a primeira instru<;ao do bloco, ou seja, a

instru<;ao cabec;a. 0 numero_da_U F e utilizado para que a resposta seja enviada para a

UF correta. A informa<;ao roiuloJocaLU F corresponde ao rotulo atribuido internamente

a UF que, como sera explicado posteriormente, e capaz de identificar totalmente 0 bloco

dentro da UF. Dessa forma, esta mensagem garante 0 correto relacionamento entre 0 bloco

de codigo recebido com a requisi<;ao de codigo feita.

Quando uma requisi<;ao e recebida pela ULGlobal, 0 Contador de Instru<;oes e zerado.

Em seguida, e formado 0 endere<;o inicial do bloco atraves da concatena<;ao do campo de

desiino' da mensagem de requisi<;ao ao Contador de Instru<;oes. 0 conteudo dessa posi<;ao

na Memoria Global de Instru<;oes corresponde a instru<;ao cabec;a do bloco requisitado

pela UFo

Paralelamente a leitura da instru<;ao cabec;a, e lido na Memoria de Numero de Ins-

tru<;oes, 0 numero de instruc;oes que formam 0 bloco. Este valor e armazenado no Re-

gistrador de Numero de Instru<;oes e colocado no buffer de saida junto com a instru<;ao

cabe<;a do bloco.



Quando 0 buffer de saida para as unidades funcionais e lido pela UF que requisitou 0

bloco, 0 Contador de Instru~oes e incrementado. Novamente, pela concatena~ao e obtida a

posi~ao da proxima instru~ao do bloco. A instru~ao lida da Memoria Global de Instru~oes

e armazenada no buffer de saida. Em seguida, 0 Registrador de Numero de Instru~ao e

decrementado. Esse procedimento se repete ate 0 Registrador de Numero de Instru~ao

chegar a zero, quando entao a ULGlobal torna-se apta a aceitar uma nova requisi~ao de

bloco.

A Unidade de Estruturas de Dados (UED) e compost a de duas sub-unidades que atuam

independentemente: a Memoria de Estruturas (ME) e a Unidade de Processamento Ye-

torial (UPY). A ME nada mais e do que uma memoria onde todas as estruturas de dados

devem ser armazenadas. A UPY e urn processador vetorial convencional, no qual devem

ser executadas operac;oes sobre estruturas de dados regulares. Desta forma, quando a UPV

deve executar uma instruc;ao vetorial, esta unidade busca ou armazena as estruturas de

dados diretamente na ME. A transferencia de dados entre a ME e UPY tern a~ao local

a UED e pOI'tanto nao causa aumento do traJego de dados nos demais barramentos da

arquitetura.

A UF identifica atraves do opcode da instru~ao, quando uma instru~ao deve ser tratada

pela UED. Esta comunica-se com as unidades funcionais atraves de urn barramento es-

pecifico para esse fim.

A UED verifica, tambem pelo opcode. se existe urn processamento vetorial envolvido ou

apenas trata-se de uma opera~ao basica na Memoria de Estruturas (ME). Se a opera~ao

refere-se ao segundo caso. a mensagem inteira e transferida para a ME e todas a~oes

geradas pela instru~ao ficam a cargo dessa unidade. Caso a instru~ao deva ser executada

pelo processador vetorial, a UED deve gerenciar toda a transferencia de dados envolvida

no processamento vetorial requisitado.

Dessa forma, quando a UF verifica pelo opcode que se trata de uma instru~ao vetoriaL

pOl' exemplo. a soma de dois vetores. a UF envia para a UED urn pacote composto pOI'

todas as informa~oes necessarias para executar a instru~ao. Este pacote executavel deve

conteI' alem do opcode vetoriaL os identificadores dos dois vetores a serem somados e 0



identificador do vetor resultante. A UED determina, entao que 0 processador vetorial

deve ser utilizado. Apos a transferencia dos elementos dos dois vetores da ME para

registradores vetoriais da UPV, esta executa a opera<;ao de soma vetorial. Quando a

opera<;ao termina, a UED deve formar a ficha de result ado, que para esse caso especifico,

deve ser 0 identificador do vetor result ante da soma. Essa ficha de result ado deve ser

enviada para Chave 2.

A ideia de utilizar uma memoria especial para estruturas de dados em maquinas a fluxo

de dados nao e nova [ArKa 81]. Essa unidade foi tambem muito estudada [Sarg 85] pela

MDFM. A Unidade de Armazenamento de Estruturas (UAE) da MDFM utiliza 0 modelo

de armazenamento de "estruturas-I" [ArTh 81], que explora 0 paralelismo existente na

produ<;ao e consumo de dados de uma estrutura. A implementa<;ao em hardware chegou

a ser feita por Kawakami [KaGu 86].

Em principio, na arquitetura SEED a Memoria de Estruturas (ME) deve possuir a

mesma estrutura interna e funcionalidade da UAE da MDFM. Sendo assim, torna-se

necessario descrever 0 funcionamento geral da UAE da MDFM.

A UAE consiste em 4 sub-unidades que se comunicam entre si e com 0 anel atraves de

passagem de mensagens. As sub-unidades realizam tarefas independentes assim, podem

operar paralelamente. A unidade e conectada ao anel de processamento da MDFM atraves

de uma chave (figura 3.6).

A Memoria de Dados e formada por urn bloco de memoria RAM onde alem do campo

de dado existem dois bits adicionais: urn para indicar a presen<;a de dado armazenado

e outro para sinalizar a existencia de leituras antecipadas. A necessidade de utiliza<;ao

destes bits vem da possibilidade de ocorrer requisi<;ao de leitura de urn dado sem q~e

este tenha sido escrito (fato que pode ocorrer no modelo de "estruturas-I"). Quando isto

ocorre, e enviada uma mensagem para a Fila de Acessos Antecipados, que entao, armazena

a requisi<;ao de leitura.

Mensagens enviadas a UAE para escrita ou leitura de urn dado dirigem-se diretamente



SUB-UNIDADE
DELIMPEZA

SUB-UNIDADE
DEALOCACAO

Requisic;oes para 0 armazenamento de novas estruturas saDtratadas pela sub-unidade

de Alocac;ao que tern como func;ao controlar 0 espac;o de armazenamento na memoria de

dados. A mensagem tern 0 seguinte formato:

Quando 0 alocador reserva 0 espac;o onde a estrutura deve ser armazenada e enviado

ao anel urn ponteiro (enderec;o inicial do espac;o reservado para armazenar a estrutura)

que e a referencia para 0 acesso de seus elementos. 0 campo de tamanho na mensagem

informa ao alocador 0 minimo espac;o que deve ser reservado a estrutura. Uma mensagem

e enviada de volta ao anel no destino e rotulo designados na requisic;ao.

A unidade ainda contem urn mecanismo para tratar contadores de referencias (refe-

rence counts- RC) e realizar garbage collection. Esta tarefa fica a cargo da sub-unidade de



Limpeza. 0 Re recebe 0 valor inicial atraves de uma mensagem de escrita e 0 seu valor

e incrementado ou decrement ado com mensagens da seguinte forma:

Urn sinal de finalizac;;ao da operac;;ao e enviado ao anel para 0 destino indicado na

mensagem recebida e com 0 mesmo rotulo. Quando 0 RC chega ao valor zero e disparado

o mecanismo de limpeza da estrutura na memoria de dados, 0 que leva a alterac;;aodos bits

de presenc;;ae de leituras antecipadas, nas posic;;oesonde estavam guardados os elementos

da estrutura que esta sendo removida. Quando a limpeza e concluida uma mensagem e

enviada a sub-unidade de Alocac;;aopara liberac;;aodo espac;;o.

A organizac;;ao da ME infiuencia diretamente na eficiencia com que ambos, unidades fun-

cionais e processador vetorial, poderao executar operac;;.oesenvolvendo estruturas de dados.

A ideia inicial e utilizar a mesma estrutura basica de armazenamento e modo de acesso

da UAE, ou seja.. baseado nas estruturas-l.

No entanto. esse pode nao ser 0 modelo ideal de implementac;;ao. Urn recente trabalho

[MiNB 95] apresenta uma proposta alternativa de implementac;;ao da memoria de estru-

turas visando encontrar uma implementac;;ao que melhor se adapte ao modelo a fluxo de

dados e ao modelo von Neumann de processamento vetorial. Nessa proposta, a memoria

de estruturas trata uma estrutura de dados como sendo formada por blocos de elemen-

tos. Cada bloco tern associado a ele urn bit de presenc;;a, que deve garantir 0 modo de

acesso estrito aos elementos. ou seja, todos os elementos do bloco devem estar prontos

para que 0 acesso ao bloco seja liberado. Quando uma estrutura e formada por varios

blocos, 0 acesso a cada bloco e permitido independentemente da conclusao dos outros

blocos, possibilitando a execuc;;aode operac;;oesenvolvendo parte da estrutura de dados.

Essa estrategia explora paralelismo existente entre a criac;;aoe 0 processamento dos blocos

de elementos, devendo apresentar maior grau de paralelismo que 0 modo de acesso de

estruturas onde toda a estrutura deve estar pronta para que seja liberada a leitura de

seus elementos. Por outro lado. impoe um maior trafego de fichas no anel de processa-

mento ern relac;;aoao modo de acesso ao nivel de estrutura inteira. Resultados obtidos



pOl' simula<;ao demonstraram que esse modelo de memorias de estruturas apresenta born

desempenho. Dessa forma, esse modelo pode trazer vantagens para a arquitetura SEED.

A arquitetura proposta tambem utilizar-se-a do mesmo codigo produzido pelo gerador

de codigo da MDF1\1, para implementa<;ao das opera<;oes basicas envolvendo estruturas

de dados.

A ME deve interagir tanto com as unidades funcionais quanto com a UP\'. Cabe a
UED tratar as diferentes requisi<;oes de leitura e armazenamento de estruturas e 0 envio

de respostas para a unidade reqllisitante correta. sendo indiferente a ME a origem da

reqUlSH,:ao.

A FP\' deve ser implementada pOl' um processador vetorial convencional. Dessa forma,

o processamento Sel'C1realizado em unidades logico-aTitmeticas independentes. implemen-

tadas na forma de pipeline. Essas unidades logico-aritmeticas podem operaI' de forma

concorrcnte. Para obter uma boa utiliza<;ao dessas unidades, e necessario garantir que a

transferencia de dados para essas llnidades seja realizada em urn tempo muito pequeno.

Assim. todas as arquiteturas propostas para processamento vetorial mantem internamente

ao processador urn grande conjunto de registradores, formado pOI' registradores escalares

e vetoriais. Os dados sao trazidos da memoria para os registradores pOI' unidades com

esse fim especifico, que sao implementadas tambem como urn pipeline.

Quando uma instru<;iio vetorial e enviada para a UED, esta verifica quais sac as es-

truturas de dados requeridas pela instru<.;:ao. Em seguida, gera uma mensagem de leitura

da estrutura de dados requerida e coloca como destino urn registrador livre da UP\'. Esta

mensagem e entao enviada para a I\IE. Quando for necessaria uma segunda estrutura de

dados paTa a instru<;ao. uma nova mensagem de leitura e gerada e enviada para a ME.

Quando a rvIE retorna 0 resultado da leitura, a UED armazena as elementos da estrutura

em urn pequena memoria. e paralelamente verifica quais sao as registradores disponiveis,

naquele instante. dentro da UP\'o Assim que houver registradores disponiveis na UP\"

a UED envia as estruturas para serem armazenadas nos registradores. A execu<;ao da

instru<;an pelas unidades logico-aritmeticas sera iniciada apenas quando as estruturas de

dados estiverem armazcnadas nos registradores internos a FPV



Cada tipo de instru<;ao vetorial necessita de dados de entrada especificos. A descri<;ao

de cada tipo de instru<;ao e de dados de entrada so podeni ser feita apos a defini<;aode

urn tipo especifico de processador vetorial.

Dentro das unidades funcionais serao executadas as instru<;oes escalares que compoem

os blocos de codigo. Os blocos de codigo sac formados por instru<;oes do conjunto de

instru<;oes da MDFM. Assim, as instru<;oes poderao possuir de urn a dois dados de entrada.

o campo de rotulo (nome de ativa<;ao e indice) e necessario para tratar as varias

instancia<;oes dos blocos que pertencem a urn trecho de codigo reentrante. Na arquitetura

SEED, os blocos de codigo devem ser formados por grafos de fluxo de dados aciclicos

portanto, nao devem existir reentrancias dentro dos blocos. Dessa forma, 0 rotulo utilizado

pelos dados de entrada do bloco torna-se desnecessario dentro da VF. Esse rotulo global

volta a ser relevante apenas quando os resultados gerados pela execu<;aodo bloco, devem

ser enviados para outros blocos de codigo. 0 rotulo tambem sera necessario quando uma

instru<;ao, que utiliza estrutura de dados, deva ser enviada para a Vnidade de Estruturas

de Dados.

Para garantir a plena ocupa<;ao dos processadores, visto que existe uma lat€mcia ele-

vada na opera<;ao de busca de codigo armazenado na VLGlobal, sera permitida a execu<;ao

de varios blocos de codigo paralelamente dentro de uma mesma VF. Para distinguir as

fichas de dados dos varios blocos em execu<;aoem uma VF, torna-se necessario atribuir

urn rotulo interno a VF para cada bloco. Esse rotulo local pode ter tamanho considera-

velmente menor que 0 rotulo utilizado pelas fichas de dados de entrada dos blocos.

V tilizando 0 rotulo local para identifica<;ao de blocos dentro de uma VF, torna-se

possivel utilizar 0 campo de destino apenas como urn deslocamento em rela<;aoao inicio

do bloco. Dessa forma, tanto 0 campo de rotulo como 0 de destino das fichas de da-

dos, dentro da VF, podem ter tamanhos bastante reduzidos em rela<;aoao rotulo global.

Conseqiientemente, a chave de emparelhamento deve ser pequena, possibilitando a uti-

liza<;aode memorias menores e mais rapidas para implementar a Vnidade de Agrupamento

(VA_Local) e a Vnidade de Instru<;ao (VI) internas a VF.

A partir dessas ideias, e proposto 0 esquema basico de uma unidade funcional apre-



sent ado na figura 3.7. Uma unidade funcional (UF) e organizada de forma a executar

os blocos de c6digo utilizando 0 modelo a fluxo de dados. Apesar desse modelo nao ter

obtido bons resultados para a execu<;ao de trechos de programas onde possa ser explorada

a localidade, acredita-se que a ado<;ao desse modelo possa trazer vantagens, pelo fato de

ser permitido a execU<;ao de varios blocos de c6digo concorrentemente.

-----------------------------------------------I,,,
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VA_Local = Vnldade de Agropamento Local

VI = Vnldade de lnstnK:8o

A Chave 1 pode enviar uma ficha de dados para uma UF, desde que exista pelo menos

urn r6tulo local livre. Quando uma UF e escalada para execu<;ao de urn bloco de c6digo,

ela deve receber uma ficha contendo: os dados de entrada do bloco, 0 destino que 0

identifica e 0 r6tulo com que 0 bloco deve ser executado.

Uma ficha de dados entra na UF pela Unidade de Entrada de Blocos (UEB) que possui

uma Fila de R6tulos Disponfveis. A UEB armazena os dados de entrada do bloco de c6digo

ate que as instru<;6es pertencentes ao bloco sejam trazidas da ULGlobal e armazenadas

na UF. Tambem cabe a UEB realizar a troca do r6tulo global pelo local.

Para que 0 r6tulo global possa ser restaurado nas fichas de resultados da execu<;ao do

bloco, existe a Tabela de R6tulo (TR). Essa tabela possui uma posi<;ao para cada r6tulo

local disponfvel em cada UF. Quando urn r6tulo e atribufdo a urn bloco, a UEB envia a



TR os rotulos global e local; essa unidade ent~w, armazena na posic;iio enderec;ada pelo

rotulo local 0 valor do rotulo global.

A requisi\~10 ele codigo e responsabilidade da Unidade de Requisic;iio de Bloco (URB).

Para que esta unidade tenha todas as informac;oes necessarias para identificar de forma

univoca urn bloco de codigo. a UEB envia para a URB 0 campo de destino da ficha de

entrada e 0 1'otulo local at1'ibuido ao bloco. A URB apenas insere 0 numero da UF nessa

mensagem e a envia para a Cniclade de Instruc;iio Global, requisitando as instru<;:oes do

bloco. Quanclo a lTRB recebe as instru<;oes clo bloco. como resposta de sua requisic;a.o. esta

envia para a UI 10das as instru<;oes. com excec;ao da instru<;ao cabec;a. Esta instruc;iio e
enviada para a PEB. onde e feito 0 ag1'upamento dos clados de entrada com os seus

respectivos destinos. forrnando fichas de clados que poclem ser enviadas para a UA_Local.

Assim, e iniciadel a exccu<;ao. de fato. de um bloco de codigo.

N a UA_Local (; ve1'ificado se a ficha destina-se a uma instru<;:iio com uma ou duas

entraclas. Se pe1'tencer ao {dtimo caso, e ve1'ificado se a posi<;iio de memoria, ende1'ec;ada

pela concatenac;ao do 1'otulo local e destino, possui sua ficha parceira. Se niio contiver. a

ficha e armazenada eo bit de p1'esen<;aassociado aquela posi<;iiorecebe 0 valor 1, indicando

a presen<;a ele uma ficha naquela posic;iio. Caso a ficha parceira ja esteja armazenada na

UA_Local. (~formado um pacote contendo os dados, destino e rotulo local. Esse pacote

e enviado entao peno ,I to!. Sc a hch'l de dodo n~1Onccessita de parceira. cia e enviada

diretamente para a Fl.

Da mesma forma que na UA-Local, a UI obtem a instru<;:ao a qual se destina 0 pacote,

pelo enderec.;o fonnado pela concatenac.;~w do rotulo local e destino. Com as informac;oes

obtidas na CI e formado 0 pacote executavel.

Paralelamente a fo1'ma<;:aodo pacote executavel, e feita a busca do rotulo global na

TR. 0 rotulo global e inse1'ido no pacote executavel e e enviado para a Chave Vetorial

(CV). Atraves dc um bit do opcoac a Chave Veto1'ial deterrnina se a instru<;iio e vetorial

au escalar. Se for vetoria!' 0 pacote executavel e enviado para a LJnidade de Estruturas

de Dados. Se for escalar. essa instru<;:ao e executada pelo processador local (PE).

Atraves da indica<;:iio inserida no codigo, em tempo de compila<;:iio. e verificado se 0

result ado destina-se a uma instru<;iio interna ao bloco au a urn outro bloco de codigo. Se

o resultaclo cleve ser enviado a outro bloco. a ficha cle resultado e enviada para a Chave



2, caso contrario, e enviada para a VA-Local.

A finaliza<;aode urn bloco de codigo pode ser facilmente determinada, pois cada bloco

possui junto a ele a informa<;ao do numero de instru<;oes que este possui. Quando 0

bloco e enviado a VF, essa informa<;ao e transmitida no inicio do bloco de instru<;oes,

posteriormente e armazenada em urn contador interno a VI. A cada pacote executavel

formado, e decrement ado 0 contador associado com 0 rotulo local. Quando este atinge 0

valor zero 0 rotulo local e liberado e enviado para a VEB. Esta unidade insere 0 rotulo

na Fila de Rotulos Disponiveis, e atualiza 0 valor da ocupa<;ao da VF na Chave 1.

A seguir todas as sub-unidades da VF serao descritas com mais detalhes.

Vma caracteristica particular dessa nova arquitetura e a exist€mcia de "caminhos" dis-

tintos para dados e instruc;oes. Essa estrategia visa nao ocupar 0 barramento de dados

com instru<;oes, visto que urn dos maiores "gargalos" das arquiteturas a £luxo de dados

e a alta taxa de comunica<;ao gerada em tempo de execu<;ao. Por outro lado, quando a

execu<;ao de urn bloco e atribuida a uma VF, as instru<;oes devem ser trazidas de uma

unidade externa a VF. Assim, enquanto todo 0 codigo nao estiver armazenado na VF, os

dados de entrada de urn bloco de codigo devem permanecer armazenados. Portanto, deve

existir uma unidade que seja responsavel pela sincronizac;ao dos dados e das instru<;oes do

bloco para liberar a execuc;ao do bloco apenas no momento correto. Essa tarefa cabe a
Vnidade de Entrada de Blocos (VEB), cuja estrutura basica pode ser vista na figura 3.8.

Quando uma ficha de dados de entrada de urn bloco de codigo chega a VF, esta e
separada em tres partes que sac armazenadas nos buffers de rotulo, destino e dados. 0

campo de rotulo faz com que a Fila de Rotulos Disponiveis forne<;aurn rotulo local. Apos

a atribui<;ao do rotulo local, a VEB utiliza-o para disparar tres atividades paralelas:

• Os dados sac retirados do buffer de dados e sac armazenados em uma memoria

endere<;ada pelo rotulo local (uma posi<;aopara cada rotulo local);

• 0 rotulo global e 0 rotulo local atribuido ao bloco sao enviados para a Tabela de

Rotulos, onde essa rela<;aosera utilizada para enviar os resultados finais da execu<;ao

do bloco;



• Com 0 rotulo local e 0 campo de destino e formada uma mensagem que e enviada

para a URB para dar inicio a opera<;ao de busca e armazenamento das instru<;oes

do bloco:

Apos 0 termino dessas :3 opera<;oes a UEB ja pode tratar a entrada de mais urn bloco

de codigo, se existir pelo menos mais um rotulo local na Fila de Rotulos Disponiveis.

r----------------------------------------l
I Unidade de Entrada de Blocos
I

I

I:l :q ButTer

I ~ I \ II v Dados

I : II
I

A : I i~ Fila de
V Rotulos

IE: I Disponiveis

, I

i I

I :II :
P
I

Tabela

de
Rotulos

A UEB mantem suspensa a execu<;ao do bloco ate que todo 0 cadigo referente aquele

bloco esteja presente na UFo A execu<;ao do bloco e liberada quando a URB envia para a

UEB a instru<;ao cabe<;ado bloco. As informa<;oescontidas na instru<;ao cabe<;ado bloco de

codigo sao: 0 mlmero de dados de entrada do bloco e as instru<;oes as quais se destinam os

dados de entrada do bloco. A primeira informa<;ao e colocada em urn registrador contador,

e os destinos sao armazenados na memoria de destino. Cada destino e agrupado com cada

dado de entrada formando uma ficha de dado, que deve ser enviada para a UA_Local. 0

contador e decrement ado a cada agrupamento de urn dado de entrada e seu respeetivo

destino. Quando 0 contador chega a zero, 0 bloco de codigo ja tern todos os seus dados de

entrada disponiveis para execu<;ao e 0 bloco deve ser executado completamente (uma vez



que nao existem pontos de interrupc;ao dentro do urn bloco de codigo). A UEB torna-se

apta a receber uma instruc;ao cabec;a de urn outro bloco de codigo, se existir.

Cabe tambem a UEB manter atualizada na Chave 1 a informac;ao referente a ocupac;ao

de cada UFo Quando a Fila de Rotulos Disponiveis e alterada, seja pela retirada ou pela

inserc;ao de rotulos locais, a UEB deve informar a Chave 1 0 mimero de rotulos locais em

uso naquele instante.

Quando a UEB atribui urn rotulo local a urn bloco de codigo, a relac;ao estebelecida entre

os rotulos local e global deve ser armazenada na Tabela de Rotulos (TR). Esta unidade e

na realidade uma memoria com uma posic;ao para cada rotulo local. Cada posic;ao deve

armazenar 0 rotulo global com 0 qual a execuc;ao do bloco foi ativada.

Ao mesmo tempo que uma instruc;ao e retirada da UI, a TR e consultada para a

formac;ao de urn pacote executavel. Contudo, nem sempre a informac;ao do rotulo global

e utilizada no processamento da instruc;ao, como sera explicado na sec;ao 3.7.6, referente

ao Processador (PE).

3.7.3 Unidade de Requisic;ao de Blocos

A Unidade de Requisic;ao de Blocos (figura 3.9) e responsavel pelo gerenciamento da

transferencia das instruc;oes da ULGlobal para a UFo Quando a UEB envia para a URB

os campos de destino e 0 rotulo local, a URB verifica na Memoria de Blocos Presentes se

existe na UF alguma ativac;ao daquele bloco de codigo. Caso exista, as instruc;6es ja estao

presentes na UI e portanto, e mais rapido copia-Ias de uma regiao a outra da memoria de

instruc;oes do que busca-Ias da ULGlobal.

Caso 0 bloco de codigo ja esteja presente na UF, a URB identifica com qual rotulo

local 0 bloco presente na UI foi ativado. Esse valor e enviado para a UI junto com 0 rotulo

local do bloco cujo codigo esta sendo requisitado. 0 campo de destino e armazenado na

Memoria de Blocos Presentes, no enderec;o especificado pelo rotulo local da mensagem de

requisic;ao de codigo. Atraves de urn sinal de controle, a URB informa a UI que esta deve

copiar as instruc;oes de uma regiao da Memoria de Instruc;oes para outra (sec;ao 3.7.5).

Ao mesmo tempo, a URB copia a instruc;ao cabec;a de uma regiao para outra da Memoria



de Instru<;ao Cabe<;a. Quando a opera<;ao de copia de codigo dentro da UI e condufda, a

URB envia para a UEB a instru<;ao cabe<;a.

Quando a URB verifica que nao existe outra ativa<;iio do bloco de codigo requisitado

pela UEB em execu<;ao na UF, a URB forma uma mensagem de requisi<;ao de leitura das

instru<;oes do bloco de codigo. A mensagem e composta pelas informa<;oes enviadas pela

UEB e pelo mimero de identifica<;ao da UFo Essa ultima informa<;ao e utilizada para que

a ULGlobal possa retornar a resposta para a UF correta que enviou a requisi<;ao.

Quando a ULGlobal envia para a URB a resposta de sua requisi<;ao, sao enviadas no

infcio da transmissao do bloco de codigo as seguintes informa<;oes:

Mcmona
Blo(;os

Prcscntcs

Mcm(Jn~1
InSlrUCI()
Clnc__.:;!

Buffer Co ia de COUll.'(l

ROTULO I ROTULO PRESENTE
ROTULO NUMERO DE INSTR

INSTRUCAO DO BLOCO

I i
~

A URB armazena a instru<;ao cabe<;a na Memoria de Instru<;ao Cabe<;a, e enVla para

a Ul uma mensagem formada pelo rotulo local e pelo numero de instru<;oes que formam 0

bloco. Apos a Ul tratar essas informa<;oes, a URB envia, uma a uma, todas as instru<;oes

do bloco. que recebe da ULGlobal. Quando a Ul condui 0 armazenamento de todas as



instrU<;oes, esta envia para a URB 0 valor do rotulo local cuja execu<;ao po de ser iniciada.

Como conseqiiencia, a URB envia a instru<;ao cabe<;a para a UEB, habilitando a execu<;ao

do bloco, pela libera<;ao dos dados de entrada para a execu<.;:ao do bloco.

A estrutura geral da TJiLLocal e identica a estrutura das unidades de agrupamento do

anel externo. Contudo. em fun<;a.o da explora<.;:ao de localidade pela arquitetura SEED.

a t;A_Local pode tel' implementac;iio muito mais simplificada. A redu<;ao significativa

do tamanho da chave de em parelhamento dentro da eF. proporcionada pela localidade

de efeito das instruc;oes do bloco, e de fundamental importancia para que a operac;ao

envolvellclo a l\Iemoria de Dados possa ser realizada com alta velocidacle. C:omo ja foi

exposto. 0 tamanllO cia chave de cmparelhamento clepende do tamanho dos campos de

rotulo local e cle destino. Dentro cia UFo 0 tamanho do campo de destino deve ser limitado

ao mimero maximo de instruc;oes que formarn 0 bloco. Em principio, sera definido que

cada bloco podenJ. possuir no maximo 32 instruc;oes, portanto 0 campo de destino deve

ser composto par :) bits.

o m'llnero de blocm; de codigo que podem ser executados paralelamente em uma UF

deve ser analisado posteriormente. Como esse mimero deve variaI' em func;ao do mimero

de unidades fUllcionais presentes na arquitetura. deve-se analisar 0 comportamento e

desempenho da arquitet ura durante a execUC;~tOde benchmarks para. posteriormente. fixar

o melhor valor. Contudo, para efeito de primeira analise sera suposto que cada DF

poder'l executar Jl<lTalclamente G4 blocos. A partir dessas estimativas. a chave deve Sf'r

composta de: 6 bits para especificac;ao do rotulo local e :) bits de destino para varrer

todas as inst ruc;of's dentro do mesmo rotulo. Por"tanto. a chave de emparelhamento deve

ficar reduzida a 11 bits. possibilitando que a memoria de dados da UA-Local possa ser

implementaclct pOl' apenas 21\ posic;oes. Pode-se utilizar uma memoria com tempo de

aces so muit 0 mellor que a ut ilizada pclas unidades de agrupamento. devido ao pequeno

tamanho exigido para a mernoria de daclos.

em,\ ficha de c1ado que chega lla l":LLocal possui 0 seguinte formato:

roLlout! dr.sti7lo poria li-fnt dado >< tipo >
«6 bIts) >«5 biI5»<(1 bit»<(1 bit»«64 bzts) (4 bits)



de instru<;oes da MDFM, as instruc;oes poderao ter no maximo dois dados de entrada.

Assim, quando uma ficha de dado e recebida pela UA_Local, esta verifica, atraves do

campo TI_eTd, se esta ficha se destina a uma instru<;ao que precisa de urn ou dois dados de

entrada. Se a instru<;ao for unaria, a ficha passa diretamente para a Ur. Caso contrario,

atraves dos campos que compoem a chave de emparelhamento (rotulo local e destino) e

formado 0 enderec;o no qual deve-se procurar na Memoria de Dados a sua ficha parceira.

Cada posi<;ao de memoria na UAJocal tem a seguinte forma:

bit de presen<;a tipo dado
1 bit 4 bits 64 bits

A posi<;ao apontada pela chave de emparelhamento tem seu bit de presen<;a verificado.

Se este indicar a presenc;a de urn dado, a posic;.ao elida e 0 dado e agrupado a ficha de

entrada. 0 pacote formado pe]os dados, rotulo local e destino e enviado para a Ur. Caso

nao exista nenhurn dado armazenado naquela posic;ao, a ficha e armazenada e 0 bit de

presenc;a associ ado a posic;ao e alterado para 1.

Todas as instruc;oes dos blocos de codigo em execu<;ao na UF ficam armazenados na

~vlemoria de Instruc;ao dentro da Unidade de Instru<;ao (UI) (figura 3.10). Cada posi<;ao

da memoria de possui 0 seguinte formato:

opcodc i destino] I bit I portal n_entl destin02 bit2 I porta2 ILent2 I
8 bib i 12 bits I I bit 2 bits 2 bits 64 bits 1 bit i 2 bits 2 bits iI

Os campos bit] e bit2 determinam se os destinos dos resultados gerados pela execu<;ao

da instru<;ao pertencem ao mesmo bloco, e portanto, devem continual' na mesma DF, ou

referenciam-se a outro bloco, devendo ser enviados para a Chave 2. Como tanto destino]

como destin02 podcm enderec;ar outro bloco. os campos de destino. TLent e porta, de cada

ficha de dado contendo um resultado, elevem possuir tamanhos iguais aos utilizados para

transmissao elos elaelos elestinaelos aos blocos.

Alem elisso, para melhor aelequa<;ao ela arquitetura ao conjunto de instru<;oes que sera

utilizado pOl' ela. 0 campo destin02 deve possuir 0 tamanho necessario para conteI' 0

maior tipo ele dado existente na maquina (64 bits), pois esse campo pode ser utilizado
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para inserir constantes nos pl'ogl'amas.

A VI possui duas atividacles basicas: armazenar as instru<;:oes dos blocos, cuja execu<;:ao

foi habilitada. e agrupa.r ao pacote de dados as informa<;"oes armazenadas na Memoria de

lnstruc:ao para forma(;;::)o do pacotc executavel. Cada atividade sera descrita a seguir.

o armazenamento de instru<;"oes (' uma atividade realizada pela UI. que depende direta-

mente das mensa[[ens enviadas peJa URB. Como ja foi mencionado na se<;:ao 3.6.3. fica

sob a responsabiJidade da un R verifical' se a UI ja. possui na ~lemoria de lnstru<;:ao as ins-

truc;oes do bloco de codigo que deve tel' sua execu<;"ao iniciada, ou se as instru<;:oes devem

ser trazidas da ULGlohal. Essas duas possibilidades geram duas atividades diferentes na

UI. que serao analizadas mais detaJhadamente a seguir.

i ,..-r,
I·.
'i.'



A primeira mensagem que a lJI recebe da URB, quando esta recebe a resposta de sua

requisi<;i:'wde cocligo da ULGlobaL contem 0 rotulo local e 0 numero de instru<;oes

que formam 0 bloco de codigo. 0 rotulo local e utilizado para indicar em qual regiiio

da Memoria de lnstrw,:oes devem ser armazenadas as instru<;oes que serao enviadas

pela VRB. 0 11l1l11Crode instrw:,:oes sera armazenado na Memoria de Contador de

ExecueJw (l\lCE) e na ~vlemoria de Contador de Copia (lvTCC). Ambas possuem

uma posi<;ao para cacla rotulo locaL ou seja. uma posi<;ao associada com cada bloco

de codigo na ?v1ernoria cle Instru<;ao. 0 numero de instruc;,:oesdo bloco tambem sera

armazenaclo em um registradoL denominado de Contador de Armazenamento. que

sera utilizado para deterrninar a conclusao do armazenamento do bloco.

Posteriorrnente. a lJRB envia a primeira instruc;,:ao do bloco, que sera armazenada

na prirneira posi(:ao da regiiio cia.Memoria de Instru<;oes designada pelo rotulo local

e 0 Contador cle Armazenctmento e decrementado. As proximas instru<;oes serao

armazenadas ern posi<;oes subsequentes ao inicio da regiao de memoria. Quando 0

Contaclor de Arrnazenamento chega a zero. 0 bloco identificado pelo rotulo local

deve tel' sua execu<;ao iniciada. Para tanto. a leI deve enviar para a VRB urn sinal

representanclo a conclusao da operac;,:aode armazenamento. Caso a URB nao possa

tratar 0 inlcio da execu<;ao do bloco, 0 rotulo local e inserido na Fila de Rotulos

Habilit ados. Quando a VRB estiver livre. retirara dessa fila 0 rotulo do proximo

bloco que tera sua execuc:ao liberada atraves do envio da instru<;ao cabe<;a para a

Quando a lJRE veri fica que 0 bloco requisitado ja estc! armazenado na UI, ou seja.

outra ativac;,:aodo mesmo bloco de codigo ja esta em execu<;iw na UFo a URB deter-

mina que a lOI cleve replicar 0 codigo de uma regiao de memoria para outra. Dessa

forma. e evitacla tocla a latc'ncia cia busca de c6c1igona CLGlobaL

A VI cleve recelJer cia URB 0 l'()tulo local destino. que identifica a regiao da Memoria

de Instnll::<')es onde cleve ser armazenaclo 0 c6c1igo que esta. sendo requisitado. e 0

rotulo local fonte, que cletermina a regiao onde 0 codigo desejado esta armazenado.

Atraves clo valor armazenado na pOSlc:aa enderec;ada pelo rotulo fante na ~ICC.



determina-se 0 numero de instru<;oes que devem ser copiadas. A opera<;ao de copia

de blocos de codigo deve tambem atualizar tanto a MCE quanto a MCC.

A conclusao dessa opera<,:ao determina que 0 bloco de cadi go ja pode ter sua execu<,:ao

iniciada pelo mesmo processo descrito no item anterior.

Os dados sincronizados na UA_Local formam urn pacote de dados, que e enviado para a

Dr, on de e obtida a instru<:;ao a qual destinam-se os dados. A DI habilita a leitura da

posi<;ao da Memoria de Instru<;oes endere<;ada pelos campos rotulo local e destino. onde

esta armazenada sua respectiva instru<;ao. A partir dessa opera<;ao, e farmado 0 pacote

executavel que deve ser enviado a Chave Vetorial.

A cada instru<,:ao habilitac' para a execu<;ao, ou seja. a cada instru<,:ao enviada para

a chave vetorial. a posi<,:ao identificada pelo rotulo local na MCE e decrementada. Por-

tanto. essa posic;ao sempre contem 0 numero de instruc;oes do bloco que ainda devem ser

executadas. Quando essa posic;ao chega a zero, e gerado urn sinal de controle que, junto

com 0 rotulo local, e enviado para a DEB. Na DEB 0 rotulo local associado ao bloco que

teve sua execuc;ao concluida. e inserido na Fila de Rotulos Disponiveis da DEB.

Cada unidade funcional possui urn processador (PE) onde todas as instru<;oes dos blocos

de codigo sao. de fato. executadas. 0 PE recebe da chave vetorial urn pacote executave]

formado por todas as infarma<;oes armazenadas na Memoria de Instru<,:oes, os dados de

entrada e os rotulos global e local.

A presenc;a do rotulo global e necessaria por dois motivos: 0 result ado (ou resultados)

gerado pela execuc;ao da instruc;ao pode ser enviado a outro bloco de codigo, devendo a

ficha de resultado carregar 0 mesmo rotulo com que 0 bloco foi ativado, e pela existencia

de instru<;oes especfficas de manipulac;ao de ratulo.

Quando urn pacote executavel chega em urn PE, a primeira operac;ao efetuada e a se-

para<;ao dos campos que compoem esse pacote nos registradores internos ao processador.

Com a decodificac;a.o do opcode da instru<;a.o sao geradas opera<;oes que podem atuar

sobre qualquer urn desses registradores. Dependendo do tipo da instruc;ao sao geradas



• L6gico-aritmeticas: essas instruc;oes podem utilizar urn ou dois dados armazena-

dos nos registradores de dados. Quando uma das entradas for uma constante, 0

PE busca no registrador destin02 0 seu valor. Quando 0 result ado da execuc;ao da

instruc;ao e gerado, deve-se verificar pelo campo biLdest1, se a ficha de dado deve

ser enviada para a Chave 2 ou para a UA_Local. Se biLdestl for igual it 1, a ficha

formada pelo rotulo global, destinol e 0 valor do result ado sera colocada no buffer

de safda para a Chave 2. Caso contrario, a ficha deve ser armazenada no buffer de

safda para a UA-Local, e contera 0 rotulo local, 0 campo de destino, formado pelos

5 bits menos significativos do registrador destinol e 0 dado. Se a instruc;ao possuir

dois destinos de safda para seu result ado, a segunda ficha de result ado e formada da

mesma forma que a primeira, so que utilizando os campos de biLdest2 e destin02 .

• Manipula<;ao de Rotulo: atraves dessas instruc;oes, os campos de nome de ati-

vac;ao e fndice sao alterados. Os valores desses campos podem sofrer alterac;oes

atraves da atribuic;ao direta de valores especificados nos registradores de dados, e

alem disso 0 campo de fndice pode tel' seu valor incrementado atraves da execuc;ao

de uma operac;ao aritmetica aplicada diretamente sobre esse campo. Todas as safdas

geradas pOI'esse tipo de instruc;ao devem ser enviadas para a Chave 2, uma vez que

sempre geram novos contextos que podem ser executados paralelamente a outros na

arquitetura SEED.

Tanto a safda para a Cha.ve 2 como para a UA-Local possuem ligadas a elas uma

pequena fila de fichas para evitar que 0 processador fique ocioso devido ao atraso de

outras unidades.

Esse capftulo foi dedicado it descric;ao da arquitetura SEED. Essa arquitetura tern como

objetivo utilizar as boas caracterfsticas e apresentar soluc;oespara os problemas verificados

pelo comportamento das arquiteturas a fiuxo de dados de primeira gerac;ao.

A proposta basica desta arquitetura e permitir que instruc;oes cujos dados devam ser

consumidos em urn espac;o curto de tempo, sejam executadas em urn unico processador.



Dessa forma, espera-se que com 0 agrupamento de instruc;oes em blocos, 0 processamento

de instruc;oes cuja execuc;ao e estritamente sequencial seja mais eficiente que no modelo a

fluxo de dados puro.

A utilizac;ao de urn anel de processamento para tratar a comunicac;ao entre blocos e

outro anel para a comunicac;ao intra-blocos, deve permitir que ambos os aneis tenham urn

desempenho melhor, pois 0 traJego de fichas devera ser consideravelmente reduzido em

ambos.

No proximo capitulo serao discutidas as questoes envolvendo 0 conjunto de instrw:;oes

e 0 sistema de gerac;ao de codigo a ser utilizado pela arquitetura SEED.



Capitulo 4

Defini<;ao e A valia<;ao do Conjunto
de Instru<;oes da Arquitetura SEED

A utiliza<;ao de um conjunto de instru<;oes que consiga explorar todo a potencial de uma

arquitetura, e de fundamental importiincia para que esta possa obter um bom desem-

penho. Quando uma arquitetura possui recursos para explora<;ao de paralelismo, 0 con-

junto de instru<;oes deve permitir tambem que a gera<;ao de atividades paralelas seja

realizada de forma simples e eficiente, bem como as opera<;oes que envolvem comunica<;ao

e sincroniza<;ao entre as processos paralelos. Pelo fato da arquitetura SEED ser uma ar-

quitetura baseada no modelo a f1uxo de dados dinamico pOl' rotula<;ao de fichas, a cadigo

que pode aproveitar melhor os recursos apresentados pOl' essa arquitetura deve ser forte-

mente ligado a este modelo. Dessa forma, foi feita a op<;ao de utilizar um conjunto de

instru<;oes igual ao utilizado pela maquina a fIuxo de dados de Manchester (MDFM).

Contudo, 0 sistema de compila<;ao das arquiteturas a f1uxode dados e considerado bas-

tante ineficiente, principalmente quando comparado com os cadigos gel'ados para arquite-

turas von Neumann. Essa ineficiencia e conseqiiencia da inser<;aode um mimero excessivo

de instru<;oes para manipula<;ao de ratulo. Essas instru<;oes saG utilizadas tanto para 0

processamento de estruturas de dados quanto para 0 tratamento de cadigo reentrante.

Assim, a utiliza<;ao do gerador de cadigo da MDFM pode trazer grandes desvantagens

para a arquitetura SEED pois, a utiliza<;ao de um cadigo que impoe um mimero maior

de instru<;oes a serem executadas, pode fazer com que 0 paralelismo a ser explorado pela

arquitetura seja desperdi<;ado pelo processamento de instru<;oes desnecessarias.

No entanto, varias otimiza<;oes foram inseridas no gerador de cadigo da MDFM vi-



sando sanaI' as deficiencias apontadas. Para verificar a qualidade do codigo gerado pelo

sistema de compila<;ao da MDFM, foi feita uma analise comparativa do codigo da MDFM

e dos codigos geraclos pOl' duas maquinas convencionais, uma baseacla na filosofia RISe e

outra na filosofia CISCo Atraves desta analise espera-se verificar se a escolha do conjunto

de instru<;oes da MDFM pode proporcionar as vantagens almejadas para a arquitetura

SEED. Alem disso, dependendo dos resultados obtidos pode-se decidir qual tipo de codigo

e 0 mais indicado para ser utilizado pela arquitetura SEED.

A primeira parte deste capitulo e dedicada a descri<;ao geral do sistema de gera<;ao de

codigo da MDFl\L apresentando as principa.is caracteristicas da linguagem SISAL. Em

seguida. (', apresentada ,t deseric;ao da analise comparativa entre 0 codigo gerado para

a MDFM e os gerados paTa processaclores RISC e CISe. Apos a analise dos resultados

obtidos atraves dessa compara<;ao. SaGapresentadas as principais caracteristicas desejadas

para 0 codigo a ser utilizacIo pela arquitetura SEED.

4.1 Gera<;ao de C6digo na MDFM

A principallinguagem de alto nivel utilizacIa para a programa<;ao da maquina de Manches-

ter e SISAL (Strearns and Itemtion in a Single Assignment Language) [MSAG 84]. SISAL

e 0 resultado da colabora<;ao entre Digital Equipment Corporation, Lawrence Livermore

National Lab or at Ol'.Y.C niversidade de Manchester e lJ niversidade de Colorado. Desta

mesma uniao foi elaborado 0 IFl. um formato intermediario independente da maquina

[SkGI 8.5]. SISAL e uma linguagem funcional que nao permite a re-atribui<;ao de valores

para as variaveis e nao possui variaveis globais. efeitos colaterais (side-effects) eo conceito

de execu<;ao sequencial explicita. Fun<;oes nesta linguagern sao. verdadeiramente, func;oes

na forma matematica.

A transformac;ao de urn programa SISAL em codigo executavel no sistema a fiuxo de

dados de Manchester e realizaclo em varias fases. Urn esquema geral pode ser observado

na figura 4.1.

Urn programa ficticio prog.sis e utilizado para representar 0 funcionamento do sistema

de compilac;iio. Atraves do compilador SISAL e gerado urn grafo intermediario que contem

nos primitivos de fluxo de dados (como operac;oes aritmeticas) e "macro-nos". Nesta fase

tambem e verificado se um no do graJo IF 1 possui 0 mimero errado de portas de entrada e
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de saida, e saG inseridos nos extras no grafo para a realiza<;:ao de contagem de referencias

(reference counts) e coleta de lixo (garbage collection). 0 program a IDC (Intermediate

Dataflow Code) faz a compila<;:ao das "macros" no program a, e como resultado e obtido urn

formato de baixo nivel chamado de IGF (Intermediate Graphical Format). Urn otimizador

(OPTIl\1) c responsavel pela gera<;:flOde urn codigo relocavel e pela execu<;:aode algumas

otimiza<;:oes como:

• Troca de chamada de fun<;:aocom 0 codigo da fun<;:ao(inline), 0 que reduz 0 overhead

do tempo de execu<;:ao da chamada de fun<;:ao.

Caracteristicas do SISAL, como unica atribui<;:ao a variaveis, ausencia de efeitos cola-

terais e passagem de parametros para fun<;:aoapenas atraves de valores. saG fundamentais

para que as otimiza<;:oes possam ser feitas em pouco tempo.



4.2 Descri~ao da Analise Comparativa

o objetivo desse estudo e realizar uma analise sobre a qualidade do c6digo gerado pela

MDFM comparando-o com codigos gerados para maquinas convencionais. Foram observa-

dos os c6digos de duas maquinas baseadas em filosofias bastante distintas: 0 processador

SPARC-2, representando uma maquina RISC, e 0 computador VAX Vector 600-420, re-

presentando uma maquina CISCo A estrategia adotada para essa analise sera descrita

nest a sec;ao.

Todo algoritmo computacional e criado para resolver urn determinado problema utili-

zando urn modelo computacional espeeifico. Na maioria dos casos, 0 modelo computa-

cional, no qual 0 algoritmo devera ser executado, imp6e a inserc;ao de operac;6es extras

no algoritmo apenas para satisfazer exigencias do modelo e nao do problema. Essas ins-

truc;6es saG denominadas de instruc;6es de overhead, pois quando e utilizado outro modelo

computacional para resoluc;ao do problema essas instruc;6es deixam de ser necessarias.

Por exemplo, se dois vetores devem ser somados em uma maquina baseada no modelo

convencional, as operac;6es de acesso aos elementos dos vetores devem ser consideradas

de overhead, uma vez que existem modelos computacionais nos quais nao existe sequer

o conceito de estruturas de dados armazenadas. Para esse problema espeeifico a unica

operac;ao considerada util e a operac;ao de adic;ao.

Partindo dessas considerac;6es, a analise comparativa e iniciada pela gerac;ao do pro-

grama em linguagem de alto nivel do algoritmo em estudo. Depois dessa etapa, deve-se

identificar quais saG as instruc;6es uteis do programa. Apos 0 programa ser compilado

deve-se verificar quais saG as instruc;6es de maquina, utilizadas pelo gerador de c6digo,

para implementar as operac;6es uteis do programa. 0 proximo passo e realizar uma analise

quantitativa das instruc;6es de overhead e das instruc;6es essenciais do programa. Final-

mente, deve ser obtida a proporc;ao do numero de instruc;6es de overhead pelo nurnero de

instruc;6es uteis do programa. Quando urn algoritmo envolve a execuc;ao de repetic;6es,

deve-se considerar na contagem do numero de instruc;6es 0 numero de vezes que as in~-

truc;6es saGexecutadas, tendo em vista que e desejado obter a proporc;ao entre as instruc;6es

uteis e de overhead em tempo de execuc;ao.

Para efetuar uma analise mais abrangente das caracterlsticas dos codigos gerados

para as varias arquiteturas, foram utilizados tres benchmarks com caracterlsticas bastante



distintas. Para todas as arquiteturas partiu-se do mesmo algoritmo, mas nao da mesma

linguagern de alto nivel. Como foi dito na se<;aoanterior, a gera<;ao de c6digo da MDFM

parte de program as escritos na linguagern SISAL. Apesar do processador SPARC-2 possuir

urn compilador para a linguagern SISAL (denominado OSC), optou-se pela utiliza<;ao

de prograrnas implernentados em linguagem C, uma vez que compilador da linguagem

C deve proporcionar c6digo mais eficiente para esse processador. Foi utilizado para 0

processador SPARC-2 0 compilador C++ da gnu versao 2.4. Para 0 VAX foi utilizado 0

mesmo programa C ntilizado para 0 SPARC-2 e para gerar 0 programa em linguagem de

maquina foi utilizado 0 cornpilador VAX C versao 3.1.

Os algoritmos utilizados como benchmarks foram: integra<;ao binaria, cria<;ao de rna-

trizes e rnultiplica<;ao de matrizes. Na se<;ao seguinte, sera exernplificada a rnetodologia

ernpregada na analise comparativa atraves do program a de integra<;ao binaria

Integra<;ao Binaria

o prograrna SISAL que implement a 0 algoritmo de integra<;ao binaria pode ser visto na

figura 4.2. Trata-se de urn prograrna duplamente recursivo, que envolve urn mirnero

grande de chamadas de fun<;oes e processamento numerico. As opera<;oes que saG conside-

radas essenciais para 0 algoritmo estao apresentadas em negrito. Essas instru<;oes efetuarn

as opera<;oes aritmeticas para resolu<;ao do problema.

Definidas as instru<:;oes uteis do programa em linguagem de alto nivel, deve-se iden-

tificar agora as instru<:;oes em linguagem de maquina que implementarn essas opera<:;oes

uteis, para todos os processadores escolhidos para essa analise.

o nurnero de vezes que cada instru<;ao que compoe 0 programa e executada deve

ser verificado. pois deseja-se estabelecer dinarnicamente a propor<;ao entre 0 numero de

instru<;oes de overhead pelo numero de instru<;oes uteis. Para esse algoritmo especifico,

o nurnero de repeti<;oes de cada trecho do program a depende do valor da variavel depth.

Dependendo do numero de repeti<:;oes 0 programa pode ser separado em tres partes:

• trecho 1: Os trechos do programa que realizam a passagem de parametros para

a fun<;ao area. 0 caleulo do valor de mid, a compara<;ao depth <= 1 e retorno da

fun<;ao area SaG repetidos 2depth vezes.



• trecho 2: As instruc;6es que implement am a clausula then da func;ao area san

repetidas (2depth /2 - 1) vezes.

function area(L T, depth: integer returns integer)
let

if depth <= 1 then
(r-l) * ((x*x) - (6*x) - 10)

else
area( I, mid, depth - 1) + area( mid, r, depth - 1)

end if
end lei

end function

Em seguida, seriio apresentados os c6digos gerados para os varios process adores e a

contagem do numero de instruc;6es pertencentes a cada trecho do programa desse c6digo.

o c6digo gerado pelo compilador C do VAX e apresentado na figura 4.3. Da mesma

forma que na figura 4.2. as instruc;6es uteis estao destacadas em negrito.

o numero de instruc;6es uteis e de overhead de cada trecho do programa saD apresen-

tados na tabela 4.1.

Trecho do Programa Instr. overhead Instr. uteis
1 .5 2
') 1 6
:l 10 2

Tabela 4.1: Numero de Instru<;,oes "lJteis e de Overhead do Programa Integrac;ao Binaria
para 0 VAX



subl2 #4, sp
mOlll 4(ap), 1'6

movl 8( ap), 1'5
addl3 r6, r5, r4
divl2 #2, r4
empi 12( ap), #1
bqtr sym.1

subl3 r6, r5, r2
l11u1l3 r4. r4, r1
l11u1l3 #6. r4, rO
subl2 rOorl
subl2 #10. r1
l11u1l3 r2, rL rO
ret

subl3 #L 12(ap), r3
pushl d
pushl 1'4
pushl 1'6
calls #3, AREA
movl 1'0.1'2
pushl r:j

pushl 1'5
pushl 1'4
calls #3, AREA
addl2 r2. rO
ret



Trecho do Programa Instr. overhead Instr. uteis
1 14 2
') 37 12
:3 12 3

Tabela 4.2: Numcro de Instru<,;ocs lTteis e de Overhead do Programa Integra<;ao Binaria
para a SPARC-2

o c6digo gerado pelo compilador gnu C++ para 0 processador SPARC-2 e apresentado

na figura 4.4. Esse c6digo utiliza-se da fun<;ao .umul para efetuar a multiplica<;ao para

o calculo de 17i,icP e em seguida, para multiplicar (r - l) ao valor result ante da outra

expressao da clausula then. POl'tanto a func;ao .umul e executada duas vezes em cada

ativa<;ao da fun<,;aoarea. Sendo assim, as instru<,;oes que formam a fun<;ao .umul devern

ser contadas duas vezes cada vez que a clausula then e executada.

A contagem do mimero de instru<,;oes llteis e de overhead desse c6digo e apresentado

na tabela 4.2.

A figura 4..5 apresenta 0 graJo de fluxo de dados gerado pelo sistema de compilac;ao da

MDFM. :\ tabeLI -1.:1 apresenta 0 nurnero de instruc;oes desse c6digo de cada trecho do

Trecho do Programa Instr. overhead Instr. uteis
1 6 2

I
'J 'J

I
6

:3 11 :3

Tabela 4.:L .\ timero de Instru<,;c)esUteis e de Overhead do Programa Integra<;ao Binaria
do GraJo de Fluxo de Dados



sal'f 'Yc,sp, -112, %sp
sl %iO, ['Yr,fp+ GS]
sl 'X,L ['Ycfp + 72]
sl 'Yc,i2, [%fp+ 7G]
Id [%fp + GS], '/;'00
Id [%fp+72],%ol
add %00, %01, '/(,00
mo,' '/;"00, %,01
sri %ol,31,%o!
add %00, '/(,01, %00
sra %00,1,%01
sl %ol,[%fp-IG]
Id ['Ycfp + 7G], %00
em p 'Yr,oO, 1

hry /,211

Id [%fp + 72]' %00
Id [%fp + GS], %01
sub %00, %01, %10
Id [%fp - lG], %00
Id [%fp- l(i],%ol
call .umul,O
110/'

Id [%fp- IG],%o]
mOl' %01, %03

sll %03,1, %02
add %02. %01, %02
sll %02, 1, %01
sub 'Yc,oO, %01, '/('00
add 'X,oO, -10, %01
mr!l' 'IUO, %00

call .umul,[)

no])

nw,' %00, %iO
b /,2-1:3
nop
/, /,21:3
nop
b L2·1"

1,21,,:
1,2,];3:

trecho I {

Id ['Xfp + 7G], %00
add %00, -1, %02
Id ['Xfp + G8], %00
Id [%fp - lG], %01
call Jlrw_Fiii,O
nop
fmovs %fO, %/4
sl %I1, [%/p - 8]
Id [%/p - 8], %10
Id ['Ycfp+7G],%oO
add %00, -1, %02
Id [%/p- IG],'/(,oO
Id [%/p + 72]' %0]
call _arw __Fiii,O
nop
fnwvs %fO, %/2
sf %10, [%/p - 8]
Id [%/p - 8], %!'I
fadds %f4, %f2, %f3
sl %f3, [%/p - 12]

I'd
rf.slort

.umlll
mOl' %00, %u

andnee %00, OxF, %04
bf. (.11.mul + 21G)
mulscc %0'1, %01, %04
mulscc %04, %01, %0']
mu/scc %04, %01, %04
mulsee %0'1, %oL %0]
mlllsee %04, %01, %0']
I'd 'YcU, %0"
Isl '/(,01

bgt (.umul + 25G)
sll %04, %00
sri %05. OxIc, %05
or %05, %00, %00
I'd

Figura 4.4: C6digo Gerado para a SPARC-2 do Prograrna Integra<;ao Binaria
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Apos a identifica~ao e a contagem das instru~oes em linguagem de maquina de cada

processador, foi analisado 0 comportamento da razao entre 0 mimero de instru~oes de

overhead e 0 mimero de instru~oes uteis, para alguns valores de depth. Os resultados

estao contidos na tabela 4.4. Pelo fato dos resultados obtidos pelo codigo gerado para 0

processador SPARC-2 serem muito distantes dos resultados obtidos tanto para a MDFM

quanto para 0 VAX. foi feita tambem a analise do codigo gerado pelo compilador gnu

C++ com op~;io de otimiza~ao. Os resultados dessa analise tambem estao presentes na

depth SPARC-2 SPARC-2 MDFM VAX
Otimiza~ao

5 4.03 2.94 2.33 1.71
6 4.04 2.94 2.3.5 1.73
~ 4.0.5 2.94 2.37 1.74I

10 4.0.5 2.94 2.38 1.7.5
1.5 4.05 2.94 2.38 1.75

Pode-se observar que 0 codigo gerado para 0 VAX foi 0 que apresentou 0 melhor resul-

tado, im pondo em media a execu~ao de 1.74 instru~oes de overhead para cada instru<;ao

util. 0 result ado menos satisfatorio foi obtido pelo processador SPARC-2 quando nao

foi for<;:ada a realiza~ao de otimiza<;ao, pois em media foram exigidas 4.05 instru~oes de

overhead para cada instru~ao util. Os resultados obtidos com 0 codigo gerado para a

MDFM demonstram que este possui rela~ao instru~ao de overhead por instru~ao util

aproximadamente 25% maior que 0 codigo do VAX e 25% men or que 0 codigo otimizado

do SPARC-2.

Com estes resultados pode-se verificar que 0 codigo da MDFM para 0 program a de

integra~ao binaria esta em urn nivel intermediario entre codigos tipicamente RISC e CISe.



o proximo programa com 0 qual foi realizada a mesma analise descrita para 0 programa de

integra~iio bimiria foi 0 programa de cria\ao de matriz. A figura 4.6 apresenta 0 programa

SISAL utilizado para gera\ao do grafo de fluxo de dados para a MDFM, que implementa

a cria~ao de uma matriz. :'\s {lIlicas instruc;oes consideradas uteis neste programa sao

as instru\oes de armazenamento clos elementos cla matriz. As instruc;oes de indexac;ao e

calculo do enderec;o de armazenamento dos elementos da matriz dependem diretamente de

cada modelo computacional adotado, portanto sao consideradas instru~oes de overhead.

function Fill(nl. n2 : integer: R: integer returns Matrix)
for i in 1. II 1

el:=
for j i 11 1.n 2

a := r
returns array of a

end /07'

returns array of el
end for

end function

A partir do mesmo algorit mo do programa SISAL apresentado. foi implementado 0

programa na linguagem C. com 0 qual foram gerados os codigos para 0 VAX e SPARC-2.

A tabela 4.5 apresenta os resultados obtidos para os varios processadores.

Dimensao I SPARC-2 SPARC-2 MDFM VAX
I Otimizac;ao,

~ 18.41 5.29 7.17 .5.11l.

16 17.4(; 5.17 5.42 4.53
64 17.02 4.14 4.10 4.13
128 17.08 4.07

I

3.89 4.06
2,5(; 17'(l4 4.04 :3. i8 4.03
,512 17.02 4.02 3 ~.) 4.02., ~



de diferenc;as se comparados aos obtidos pelo programa de integrac;ao binaria. Neste caso,

a proporc;iio entre as instruc;oes de overhead e uteis do cadigo da MDFM chega a ser pior

que 0 cadigo otimizado do SPARC-2 e do VAX, quando sao criadas matrizes quadradas

com dimensao menor que 128 elementos. A partir desse valor 0 cadigo da MDFM torna-se

melhor que os demais cadigos.

Multiplica~ao de Matrizes

o programa de multiplicac;ao de matrizes apresentado na figura 4.7 tambem foi utiliza-

do nest a amilise comparativa dos cadigos gerados para varios processadores. Para este

programa as instruc;oes consideradas uteis para 0 algoritmo sao: as instruc;oes que multi-

plicam os elementos das linhas da primeira matriz aos elementos das colunas da segunda

matriz e as instru<";oesque somam os resultados obtidos pelas instruc;oes de multiplicac;ao.

Os resultados obtidos sao apresentados na tabela 4.6. Assim como observado pelos

resultados obtidos com 0 programa de integrac;ao binaria, 0 cadigo da MDFM apresentou

valores para a relac;ao entre instruc;oes de overhead pOI' instruc;ao util melhores que os

resultados obtidos com 0 cadigo otimizado do SPARC-2, mas piores que 0 cadi go do

VAX. Contudo, os resultados obtidos para 0 cadigo gel'ado para 0 SPARC-2 sem forc;ar

todas as otimizac,:oes demonstraram ser muito maiores que os resultados obtidos pelos

demais.

function nwtmult(A, B: Mai7'ix; N1, N2. 1'1'1 : integer returns Matrix)
faT I in L N1

ROll' :=
faT J in 1. N2

EI :=
.r or I{i n 1. l''d

R := All, K] * BlK, J]
returns value of SUl11 R

end for
returns array of EI

end for
returns array of Row

end for
end function



Dimensao SPARC-2 SPARC-2 MDFM VAX
Otimizac;ao

8 14.3.5 6.80 6.99 3.88
16 14.04 6.64 5.37 3.42
64 13.80 6.53 4.31 3.08
128 13.79 6 ~') 4.16 3.05.o~
256 13.77 6..51 4.08 3.03
512 13.76 6..50 4.04 3.01

_ 4.5 r"'~'-~"~~~---'-"--'~-""""""~'-~'~-'---"----------.-,
~ 4 .
'g 3.5
~ 3
~ 2.5

~ 2
.2l 1.52 1
~ 0.5
- 0

III1IMDFM
i_SPARC-2

IOSPARC-2 0
IOVAX

7

Depth

Figura 4.8: Grafico da Razao entre 0 Numero de Instruc;oes Overhead para cad a Instruc;ao
U til para 0 Programa de Integrac;ao Binaria

A figura 4.8 apresenta 0 grafico da variac;ao da razao entre instruc;oes de overhead e uteis

do program a de integrac;ao binaria em func;ao da variavel depth para todas as maquinas

utilizadas na analise comparativa. Pode-se observar que quase nao existe variac;ao dos

valores obtidos para os varios processadores quando 0 valor de depth e alterado. Alem

disso, 0 maior numero de instruc;oes de overhead para cada instruc;ao util foi exigido

pelo c6digo gerado para 0 SPARC-2, quando a opc;ao de otimizac;ao nao foi utilizada.

Em media. esse c6digo exigiu cerca de 4 instruc;oes de overhead para cada instruc;ao

util. Comparando essa media com a obtida com 0 c6digo gerado para 0 SPARC-2 com

otimiza<;oes (aproximadamente:3 instruc;oes de overhead). verificou-se que hci uma redu<;ao



de cerca de 38% do numero de instruc;oes de overhead para cada instruc;ao util quando e

forc;ada a realizac;iio de todas as otimizac;oes. 0 c6digo da MDFM exigiu em media 2.37

instrw:;oes de o'uerhead para cada instruc;ao util, 0 que represent a urn decrescimo de 20%

do valor medio requerido pelo 0 c6digo otimizado do SPARC-2. 0 valor medio do numero

de instruc;oes de overhead pOl' instruc;ao util verificado para 0 c6digo do VAX foi igual a

1.73, representando uma reduc;ao de 42% em relac;ao ao c6digo da SPARC-2 otimizado.

Para 0 programa de integrac;ao binaria 0 c6digo do VAX obteve 0 melhor result ado,

ou seja, exigiu urn mimero men or de instrw:;oes de overhead para cada util. Em media,

o c6digo do VAX exigiu urn numero de instruc;oes de overhead 27% menor que 0 c6digo

da MDFM e 42% menor que 0 c6digo do SPARC-2 otimizado. Comparando 0 c6digo do

SPARC-2 otimizado ao c6digo da fvIDFM, para esse mesmo programa, verifica-se que 0

c6digo para a SPARC-2 necessita de 24% a mais de instruc;oes de overhead.

Para 0 programa de criac;ao de uma matriz (grafico apresentado na figura 4.9), os

resultados demonstraram que, em media, 0 c6digo gerado para 0 VAX foi 0 mais eficiente.

Pode-se verificar tambem que com 0 aumento da dimensao da matriz gerada todos os

c6digos tornaram-se mais eficientes.

IIIMDFM I
.SPARe-2 i

DSPARe-20,

DVAX

~igura 4.9: Grafico da Razao entre 0 Numero de Instruc;oes Overhead para cada Instruc;ao
Util para 0 Programa de Criac;ao de Matriz

Analisando a media dos resultados obtidos com as varias dimensoes da matriz criada.

verifica-se que comparado ao c6digo do VAX 0 c6digo da MDFM exige 11.7% a mais

de instruc;oes de overhead para cada instruc;ao util. 0 c6digo otimizado do SPARC-2



necessitou de 0.9% instruc:;oes de overhead a menos que 0 c6digo da MDFM e 0 c6digo

sem otimizac:;ao utiliza urn numero 75.2% maior de instruc:;oes de overhead.

o programa de multiplicac:;iw de matrizes tern seus resultados comparados no grafico

apresentado na figura 4.10. 0 c6digo da MDFM utilizou, em media, 26.6% instruc:;oes

de overhead a menos que 0 c6digo gerado com otimizac:;ao para 0 processador SPARC-2.

No entanto, 0 c6digo do VAX exigiu 32.7% a menos de instruc:;oes de overhead para cada

instruc:;ao util em relac:;ao a MDFM.

Para avaliar de uma forma mais abrangente 0 c6digo gerado por todos os sistemas de

compilac:;ao considerados nessa analise, foi observado 0 comportamento de cada sistema

como uma media dos resultados obtidos por todos os benchmarks. Dessa forma, pode-se

concluir que para os 3 benchmarks utilizados 0 c6digo gerado para a MDFM exigiu urn

mimero 19.4% menor de instruc;oes de overhead para cada instruc:;ao util em relac:;ao aos

c6digos otimizados do SPARC-2. E comparado com os c6digos gerados para 0 VAX foi

exigi do cerca de 32.7% a mais de instruc:;oes de overhead para cada util.
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~igura 4.10: Grafico da Razao entre 0 Numero de Instruc:;oes Overhead para cada Instruc:;ao
Util para 0 Programa de Multiplicac:;ao de Matrizes

4.3 Conclusao da Analise do C6digo

A analise comparativa apresentada neste capitulo foi realizada unicamente com 0 intuito

de avaliar a eficiencia do c6digo gerado pelo sistema de compilac.ao de uma maquina a



fiuxo de dados puro, e que utiliza urn conjunto de instru<;oes fortemente ligado ao modelo

a fiuxo de dados. Assim, as conclusoes apresentadas nesta se<;ao serao exclusivamente

referentes ao c6digo da f\IDFf\1.

Em func;a.o dos resultados obtidos para os 3 benchmarks, pode-se observar que atraves

de otimizac;oes implementadas no gerador de codigo da ]'vIDFM [BoSa f6] [BoSaf9]. 0 seu

codigo aproximou-se muito dos codigos gerados para ma.quinas convencionais.

As opera<;oes que envolvem a manipulac;ao de rotulo foram bastante otimizadas, tor-

nando as opcra<;oes de criac;ao de atividades paralelas mais eficientes.

Ao contrario do que era csperado. a limitac;ao do mirnero maximo de dados de entrada

para cada instruc;ao em dois. imposta pelo conjunto de instru<;oes da MDFM. nao torna

as instruc;oes tao pequellas quanto as instruc;oes utilizadas pelas arquiteturas RISC. Como

as arquiteturas baseadas no modelo a fluxo de dados puro nao utilizam mecanismos que

permitam a permanencia dos dados dentro do processador e tambem. nao existe uma 01'-

dena<;ao previa para a lrabilitac;ao de instruc;oes, a utilizac;ao de um conjunto de instruc;oes

similar ao de uma arquitetura RISC nao permitiria que uma arquitetura a fiuxo de dados

pura executasse esse c6digo de maneira tao eficiente quanto em uma arquitetura baseada

na filosofia IUSC.

A aproxima<;ao do c6digo gerado para a MDFM com um codigo tipicamente CISCo

como 0 codigo do VAX. demonstra uma tendencia dos codigos gerados para as maquinas

a fluxo de dados. Como foi descrito no capitulo 2, um dos maiores problemas identificados

pelas rnaquinas a fiuxo de dados de primeira gerac;ao e 0 excessivo mimero de fichas de

dados geradas pela exccu<;ao do grafo de fluxo de dados. 0 modelo exige que ocorra

no minimo a gerac,'ao de uma ficha de dado para executar cada instru<;ao que compoe 0

programa. Assim. se cada instn.1("ao for capaz de gerar um mimero razoavel de ac.:oes.os

efeitos da alta latencia impost a pela sincroniza<;ao dos dados de entrada de cada instTu<;ao

poderao ser mascarados. Alem disso. 0 aumento da complexidade das instruc;oes deve

fazer com que 0 nlunero de instruc;oes necessarias para a implementac;ao dos programas

seja reduzido. proporcionando a diminuic;ao das taxas de sincronizac;ao e de comunicac;ao

requeridas pcla exeCU(,',10do grafo de fluxo de dados.



4.4 Caracteristicas do C6digo da Arquitetura SEED

A utiliza<;ao do modelo a fluxo de dados como regra de habilita<;ao para a execu<;ao de

blocos de instru<;iio e de instru<;oes faz com que a utiliza<;ao de um conjunto de instru<;oes

fortemente baseado no modelo a fluxo de dados, como 0 utilizado pela MDFM, seja a

melhor op<;ao.

Caso fosse utilizado um conjunto de instru<;oes baseado no modelo convencionaL have-

ria a necessidade de adapta<;.ao de instru<;oes para a cria<;ao de tarefas paralelas. No caso

de uma arquitetura a fluxo de dados, essa opera<;ao e realizada atraves da manipula<;ao

dos r6tulos das £lchas de dados. Como foi demonstrado pelos resultados da amilise compa-

rativa descrita nesse capitulo. esse tipo de opera<;ao foi bastante otimizada pelo gel'ad or de

c6digo da MDFM, principalmente pelo uso de instru<;oes especialmente criadas para esse

£lm. Portanto. como a arquitetura SEED pode ser caracterizada como uma arquitetura

a fluxo de dados. ela deve utilizar-se de um conjunto de instru<;oes fortemente ligado ao

modelo.

Contudo. 0 c6digo gerado pela MDFM nao deve ser executado diretamente pela ar-

quitetura SEED. Existe a necessidade de adequar 0 c6digo da MDFM a arquitetura SEED

impondo algumas modifica<;oes ao c6digo:

• Os blocos de c6digo devem ser aciclicos para evitar que exista a possibilidade de urn

bloco £leal' aguardando urn dado de entrada que deve ser produzido pOl' ele pr6prio.

• cada bloco de c6digo deve receber todos os seus dados de entrada pOl' apenas uma

instru<;iio. que sera denominada de instru<;ao cabe<;a. Isto garante que 0 bloco possa

ser identi£lcado apenas pelo endere<;o da instru<;ao cabe<;a, sendo muito mais simples

tambem identificar quando 0 bloco pode ser habilitado para a execu<;ao.

• Quando urn bloco recebe todos os seus dados de entrada todas as instru<;oes que 0

compoe podem ser executadas, ou seja, nenhuma instru<;ao do bloco deve necessitar

de algum dado que nao tenha sido introduzido pela instru<;ao cabe<;a. Esta condi<;ao

garante possibilidade de utiliza<;ao do modelo a fluxo de dados para habilitar blocos

para a execu<;ao.



• sera permitido, apenas para a instru<;ao cabe<;a, ter ate 4 dados de entrada. As

demais instrU<;oes devem permanecer com a limitac;:ao de no maximo 2 dados de

entrada. uma vez que serao instruc;:oes do conjunto de instruc;:oes da MDF~1.

• quando e feito 0 particionamento de um program a deve-se anexar ao bloco a infor-

ma<;ao do numero de instruc;:oes que formam 0 bloco de c6digo, pois essa informac;:ao

sera util para a determina<;ao de conclusao de execu<;ao de cada bloco (se<;ao3.7.5.2):

• a identificac,:'-ioda instruc;:ao destino. em cada instruc;:ao de urn bloco de c6digo, deve

informal' atraves de 1 bit de controle, se 0 result ado da instruc;:ao deve ser enviado

para uma instruc,:ao interna ou externa a partic,:ao.

o particionamento do c6digo gerado para a rvIDFl\L ou seJa. urn grafo de fiuxo de

dados. deve ser cfetuado a partir da proposta que sera descrita no pr6ximo capitulo. onde

tambem serao exemplificadas as modificac;:oes determinadas nessa sec;:ao.

Como 0 conjunto de instru<;oes eo sistema de gerac;:aode c6digo utilizado por uma arquite-

tura po de interferir diretamente no desempenho obtido por esta. esse capitulo abordou

essas duas questoes para a arquitctura SEED.

Para avaliar a eficiencia do sistema de gerac;:a.ode c6digo da MDF~vl foi realizada uma

analise para comparar 0 c6digo da :\:JDFM com os c6digos de maquinas convencionais. 0

result ado dessa analise demonstrou que as otimiza<;oes efetuadas ao longo das pesquisas

realizadas pelo grupo de Manchester, foram capazes de aproximar a qualidade do c6digo

da MDFM ao gerado para maquinas baseadas no modelo von Neumann. Essas otimizac;:oes

necessitam que 0 conjunto ele instruc;:oes possua instru<;oes altamente ligadas ao modelo a

fiuxo de dados. tendo ern vista que a principal ineficiencia apontada para 0 c6digo gerado

da MDFM scmprc esteve relacionada com a manipula<;ao de r6tulos de fichas de dados. ou

seja, uma caracteristica muito particular das arquiteturas a fiuxo de dados dimimicas pOl'

rotulac;:ao de fichas. Portanto. a arquitetura SEED deve utilizar 0 conjunto de instruc;:oes

da MDFM.

No entanto. a arquitetura SEED necessita que 0 c6digo produzido pelo gerador de

c6digo da MDFM seja particionaelo. e tambem que possua certas caracteristicas definidas



por essa arquitetura. A metodologia a ser utilizada para 0 particionamento do c6digo sera

descrita no pr6ximo capitulo.



Capitulo 5

Particionamento de Grafos de Fluxo
de Dados

Urn grupo de pesquisa da Universidade da California, liderado por David Culler, construiu

urn sistema de compila<;iioque gera a partir de urn grafo de fiuxo de dados, urn codigo

particionado em threads1 e apresenta urn escalonamento estatico que leva em considera<;iio

a melhor utiliza<;iio de registradores [Scha 91]. Para realizar uma avalia<;iiodesse sistema

de compila<;iio foi proposta uma maquina abstrata baseada em execu<;iiode threads, de-

nominada TAM (Thread Abstract Machine) [Cull 93].

Esse sistema de compila<;iioinfiuenciou fortemente a proposta de particionamento de

programas em blocos de codigo que sera utilizada pela arquitetura SEED. A utiliza<;iio

dos conceitos propostos pelo sistema de compila<;iioTAM, pode ser justificada por este

sistema estabelecer uma rela<;iioentre grafos de fiuxo de dados, que e a linguagem de

maquina das arquiteturas a fiuxo de dados, e a identifica<;iiode blocos de codigo e threads,

seguindo a tendencia das novas arquiteturas baseadas no modelo a fiuxo de dados. Alem

disso, no sistema TAM e proposta uma metodologia sistematica para identificar parti<;oes

do codigo, que satisfazem condi<;oes pre-estabelecidas e que garantem que as parti<;oes

possam ser executadas de forma correta pela maquina abstrata TAM. Esse metodo de

particionamento pode ser facilmente estendido para as arquiteturas a fiuxo de dados

dimimicas, pela semelhan<;a entre seus conjuntos de instru<;oes.

Devido as caracterlsticas proprias da arquitetura SEED, 0 sistema de compila<;iioTAM

nao sera utilizado em sua totalidade, mas unicamente a parte desenvolvida para 0 parti-



cionamento de c6digo. Dessa forma, a primeira parte desse capitulo dedica-se a apresen-

tac;ao do sistema de compilac;ao TAM, enfocando apenas 0 metodo de particionamento.

Na segunda parte, sera apresentada a proposta para que 0 mecanismo de particionamento

utilizado em TAM possa ser utilizado dentro do contexto da arquitetura SEED.

o sistema de compilac;ao e controle multithreading, TAM, parte de programas na forma

de grafos de fluxo de dados, gerados a partir de urna linguagern paralela, Id90 [Trau f6],

utilizada para a prograrnac;ao da MTTDA.

Em TANI urn programa e cornposto de urn conjunto de blocos de c6digo, que tipi-

carnente SaDfunc;oes de mIl prograrna texto. Cada bloco de c6digo compreen de varios

threads. A ativac;ao de urn bloco de c6digo envolve: a alocac;ao de urn quadro de ativac;ao,

onde saG arrnazenadas as variaveis locais dos threads, 0 arrnazenamento de valores de ar-

gumentos e a habilitac;ao de threads dentro do contexto do quadro de ativac;ao. Instruc;oes

pertencentes a urn thread podern utilizar dados de urna posic;ao dentro do quadro de ati-

vac;ao ou dos registradores internos ao processador. Urn quadro e dito residente quando

o processador est a executando threads relativos a ele. Urn quantum e urn conjunto de

threads que sao executados durante uma unica residencia.

Urn thread e uma sequencia de instruc;oes que nao contern desvios de fluxo (jumps)

ou pontos de interrupc;oes, sendo que toda sincronizac;ao e realizada apenas no inicio do

thread. A sincronizac;ao e feita atraves de uma posic;ao do quadro de ativac;ao, chamada

de contador de entradas. Esse contador e decrement ado cada vez que e executado um

FORK para 0 thread. habilitando para a execuc;ao quando este chega a zero.

No sistema TAM, cada ativac;ao e executada em urn unico processador e a distribuic;ao

de tarefa e feita ao nivel de ativac:ao. A passagern de argurnentos pode envolver a cornu-

nicac;ao entre processadores. Para efetuar a troca de informac;oes e utilizado 0 seguinte

esquema: urna instruc;ao SEND envia urna sequencia de dados a urn thread especifico da

ativac;ao referenciada, chamado inlet. Esse thread tern como func;ao extrair dados contidos

em rnensagens e arrnazemi-los em posic;oes do quadro de ativac;ao. 0 thread habilitado

por urn inlet sera executado quando 0 quadro de ativac;ao torna-se residente.



As estruturas de dados saG armazenadas de forma distribuida pelos processadores,

sendo implementadas como "estruturas-I". A opera<;ao de acesso de estruturas de da-

dos pode envolver comunica<;ao entre processadores, par este motivo essa opera<;ao foi

implementada como uma opera<;ao split-phase. Esse tipo de opera<;ao permite que 0 pro-

cessador possa continuar executando outros threads habilitados do quadro. Uma opera<;ao

com "estruturas-I" gera uma requisi<;ao para uma determinada posi<;ao da memoria dis-

tribuida, e quando a resposta e recebida, ela e tratada por urn inlet.

a escalonamento em TAJ\1 e realizado pelo compilador. a primeiro nivel de escalona-

mento e estatico, sendo realizado atraves do agrupamento e ordena<;ao de instru<;oes em

threads. Valares utilizados au criados pela execu<;ao de urn thread sao armazenados em

registradores internos aos processadores. a proximo nivel de escalonamento e dinamico,

chamado de quanturrl.

Quando nao existem mais threads habilitados em uma ativa<;~w,outra ativa<;ao que

possua threads habilitados deve tornar-se residente, 0 que tambem e feito sob controle

do compilador. A fila de escalonamento e armazenada dentro do quadro de ativa<;ao, e a

ultimo thread executado em um quantum, inclui codigo paralocalizar a proxima ativa<;ao.

Para obter um melhor particionamento, 0 sistema TAM transforma grafos de fiuxo de da-

dos em urn outro tipo de grafo, denominado de grafo dual, para que alem da dependencia

de dados, seja tambem expllcita a dependencia de controle.

LJm grafo dual (:~um grafo direcionado e possui tres tipos de areas:

• Controle: u ---7 v represent a que a no u deve ser executado antes de v, e que u tern

responsabilidade direta com a escalonamento de v;

• Dependencia: u"--+v especifica opera<;oesde longalatencia, por exemplo opera<;oes

que envolvem comunica<;ao com outros processadores. sendo assim indicam que as

dais nos nao podem estar no mesmo thread.



o controle no grafo dual po de ser represent ado par fichas que percorrem arcos de

controle. Os nos "disparam" quando todas as fichas de controle estiverem prontas em

suas entradas (com exce<;:ao do no merge). Apos um no tel' sua execu<;:ao disparada,

ele processa seus dados de entrada, colocando nos arcos de saida os resultados gerados.

juntamente com as fichas de controle. Em um grafo gerado corretamente, uma ficha

de controle so chega na entrada de um no quando todos os dados de entrada estiverem

prontos. isso deve ser garantido pelo compilador.

o grafo dual possui f' tipos de nos com fun<;:oes espedficas. suas representa<;oes gr<:ificas

estao na figura 5.1 .

• Simples: (instru<;:oes 16gico-aritmeticas) 0 sinal de controle faz com que os dados

sejam lidos do. entrada e alem do resultado ser colocado na safda. e gerado urn sinal

de controJc .

• Merge: complement a a operac;an rcalizada pelo switch. Esse e 0 unico tipo de no

que n2lO e estrito cOIn os sinais de controle da entrada. Sua fun<:;ao e transferir dados

de entrada. associ ados com entrada de controle ativa. para a saida. Urn merge. no

final da compila<;:,io e expandido pOI' um conjunto de instru<;:oes de movimenta<;:ao

de dados.



• Label: indica que 0 no adjacente precisa estar em urn thread diferente. Em TAM,

esse no aparece logo apos urn switch, para separar os threads.

• Outlet: envia uma mensagem iniciando uma requisic;ao. Tern efeito externo ao

bloco de codigo.

• Inlet: recebe mensagem ou resposta de urn acesso remoto a memoria. Pode ter

uma entrada de dependencia e ter uma saida de controle e zero ou mais dados de

saida.

A partir desses nos basicos sao formadas as operac;oes que implement am construc;oes

basicas, como operac;oes de entrada de literais, condicionais, loops, operac;oes sobre estru-

turas-I, ativac;oes de func;oes, etc.

o particionamento feito por TAM envolve a identificac;ao de trechos do grafo dual que

podem ser executados como threads. Para efetuar 0 particionamento e necessario verificar

todas as sincronizac;oes e as entradas de controle, que devem ocorrer apenas no infcio do

thread. 0 mimero de dados de entrada de urn thread deve ser determinado em tempo de

compilac;ao.

Uma partic;ao sera considerada correta quando satisfizer tres condic;oes:

• nenhuma saida da partic;ao precisa ser produzida antes que todos os dados de entrada

da partic;ao estejam disponiveis;

• quando todas as entradas estiverem disponiveis, todos os nos da partic;ao poderao

ser executados;

Existem varios metodos de particionamento que garantem a construc;ao de partic;oes

validas, sendo que dois deles foram analisados pelo sistema TAM, sao eles:



• Particionamento Fluxo de Dados: as partic;oes devem iniciar com nos join,

inlet, merge e label, pois esses nos saD responsaveis pela sincronizac;ao. Os nos

simples devem, entao pertencer as partic;oes de seus controles predecessores. 0

mesmo ocorre com nos outlet e switch .

• Particionamento de Dependencia: este mecanismo agrupa nos que dependem

de urn conjunto de nos de entrada: inlet, merge e label. A dependencia e ca-

racterizada pela existencia de urn arco de controle unindo os nos. Esse tipo de

particionamento garante a nao existencia de dependencias ciclicas, e apresentou-se

como 0 mais potente e de mais facil implementac;ao.

Apos realizar urn desses tipos de particionamento, pode-se efetuar 0 combinac;ao das

partic;oes, visando conseguir partic;oesmaiores. 0 aumento do mimero de nos nas partic;oes

pode trazer vantagens, principalmente, quanto a diminuic;ao da taxa de sincronizac;oes

entre as partic;oes.

todas as entradas de {3vem de a;

f3 nao contem nos inlets;

nenhum arco de saida do corpo de a esta conectado com a entrada de {3.



A gera<;aode parti<;oes para TAM e feita utilizando 0 particionamento por dependencia,

baseado no seguinte algoritmo:

• Colocar todos os nos com 0 mesmo conjunto de dependEmcia em uma mesma parti<;ao

basica;

• Aplicar iterativamente as regras de combina<;ao (e outros tipos de otimiza<;ao nao

descritas nesta se<;ao)ate nao ser mais possivel aplica-las.

Apos obter as parti<;oes basicas do programa, 0 proximo passo executado pelo sistema

TAM e identificar threads. Como a arquitetura SEED nao possui recursos espeeificos para

a execu<;ao de threads, essa etapa de compila<;ao nao sera utilizada e, portanto nao sera

necessario realizar uma descri<;ao sobre 0 mecanismo de identifica<;ao de threads.

5.2 Adapta~ao do Metodo de Particionamento TAM
para a Arquitetura SEED

A partir dos conceitos utilizados pelo sistema de compila<;aoTAM, sera feita uma proposta

de adapta<;ao do metodo de particionamento de programas, para utiliza-lo na gera<;ao de

blocos de codigo de programas implement ados por instru<;oes do conjunto de instru<;oes

da MDFM, ou seja, por grafos de fluxo de dados. 0 primeiro passo para estabelecer uma

aproxima<;ao com 0 sistema de compila<;ao TAM e gerar, a partir do grafo de flu~o de

dados, 0 grafo dual. Para tanto, deve-se estabelecer uma rela<;aoentre as instru<;oes da

MDFM, com os nos basicos definidos no grafo dual.

A proposta de adapta<;ao do metodo utilizado em TAM para a arquitetura SEED

sera exemplificada por urn programa de integra<;ao binaria, que tambem foi utilizado para

• r. ~...t..
" •.,':t

• ,.,(\/ j !.• , ( ..~I t:,'i" ~,
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valida<;ao do simulador da arquitetura. Dessa forma, torna-se necessario descrever 0 grafo

de fiuxo de dados, gerado a partir desse programa, para posteriormente apresentar a

proposta.

o Grafo de Fluxo de Dados da Integrac;ao Binaria

Este item tem como objetivo explicar de uma forma geral, 0 grafo de fiuxo de dados

gerado a partir do programa de integra<;iio bimiria. Este program a parte de um algoritmo

duplamente recursivo que divide 0 intervalo de integra<;ao pela metade em cada nivel de

recursao. A implementa<;ao em SISAL do programa de integra<;ao binaria e:

function area(l,r,depth:integer returns integer)
let

if depth <= 1 then
(r - 1) * (mid * mid - 6 * mid - 10)

area(1,mid,depth-1)+area(mid,r,depth-1)
end if

end let

Aplicando 0 gerador de c6digo cia MDFM no programa em SISAL, obtem-se 0 grafo

de fiuxo de dados, apresentado na figura 5.3. Para compreender 0 funcionamento desse

grafo e necessario conhecer algumas instru<;oes do conjunto de instru<;oes da MDFl\1. que

saG utilizadas por este grafo (tabela 5.2.1).

As instru<;oes de sincroniza<;;io SYN SaG responsa.veis pela entrada de valores literais

definidos estaticamente. No caso do programa de integra<;ao binaria, os literiais seriam os

parametros L r e depth, que no grafo de fiuxo de dados recebem os valores 0, 100 e 5.

respecti vamente.
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[I opcode I
ADl add integers soma inteiros
SBl subtract integers subtrai 0 valor inteiro da direita do valor da esquerda
MLI multiply integers multiplica inteiros

DMD divide intege7's divide 0 valor da esquerda pelo valor da direita
CLl compare integers retorna 0 valor lagico verdade se 0 valor da

esquerda for menor ou igual ao da direita
DUP duplicate duplica 0 valor da entrada
TUP tuplicah

I
gera n capias do valor da esquerda,

sendo n 0 valor da direita
SYN syncronz,ze sincroniza as entradas
BRR branch on value determina para qual saida sera enviada a

I I entrada da esquerda em fun(,:~wdo valor
lagico da entrada da direita

SWA swap activation name
I

valor do dado de entrada e atribuido
ao nome de ativa(,:iioda ficha de saida

GAN generate activation name I gera urn nome de ativa(,:ao unico

I
que deve ser usado para uma determinada

instancia(,:ao do cadigo
SAN set activationa name atribui ao nome de ativa(,:ao da ficha

de dado de entrada da esquerda 0 valor da
entrada da direita I

PRP prepan access atribui ao nome de ativa(,:ao da ficha
de saida 0 valor de entrada da esquerda
e ao valor do dado a combina(,:ao entre 0

antigo nome de ativa(,:ao e 0 destino
! especificado pela entrada cia direita

SCD set color awl destination atribui ao nome de ativa(,:ao da ficha
da esquerda, 0 valor do antigo nome de ativa(,:ao

contido no campo de dado da ficha da entrada da
direita e envia para 0 destino tambem contido no

campo de dado da ficha da entrada direita
OPT output I ellvia para a saida 0 resultado do programa

Tabela 5.1: Especifica(,:iio das lnstruc;oes da MDFM que Foram Utilizadas pelo Programa
de lntegrac;ao Binaric)



A primeira instrU<;:ao GAN (designada no grafo da figura 5.3 pelo mimero 3) gera a

primeira instancia<;:ao da fun<;:aoarea. atraves da atribui<;:ao de urn novo nome de ativa<;:ao.

Os parametros recebem esse novo valor em seu r6tulo atraves das instru<;:oes SAN. Para a

fun<;:aoretornar 0 result ado de cada ativa<;:ao, e utilizada a instru<;:ao PRP que estabelece

rela<;:ao entre 0 nome de ativa<;:ao original e 0 gerado pelo GAN para a nova ativa<;:ao da

fun<;:ao.

A instru<;:ao CLl e utilizada para testar se 0 valor depth e menor ou igual a 1. 0

resultado. do tipo l6gico. e enviado para a instru<;ao TUP. que gera 4 c6pias desse valor,

enviando-os para a entrada da direita das instru<;:oes BRR. It import ante observar que

nesse grafo, existem dois tipos de instru<;:oes de desvio condicional: DBRR e LBRR. 0

primeiro tipo admite a existencia de duas saidas independentes para a instru<;:ao, assim

se 0 valor de entrada da direita for 0 valor l6gico falso, 0 valor de entrada da esquerda

vai para a saida da esquerda, caso contrario vai para a saida da direita. Ja a instru<;ao

LBRR tern suas saidas conectadas ..ou seja, se 0 valor l6gico for verdadeiro nenhuma saida

e ativada. e se for falso as ciua::;recebem 0 mesrno valor.

Enquanto 0 valor de depth for maior que 1. saG geradas duas ativa<;:oes paralelas da

fun<;:ao area pelas instru<;oes GAN indicadas pelos mimeros 4 e 5. Os parametros vaG

sendo modificados e entao. recebem os novos nomes de ativa<;:aogerados.

Como ja foi dito, as instru<;:oes PRP saG responsaveis pelo retorno dos resultados de

cada ativa<;:ao. Pode-se notal' nesse grafo, a existencia de diferentes dados nas portas

de entrada da direita nas 3 instruc;oes PRP. A instruc;ao mimero 6 e responsavel pelo

retorno do resultado final do programa. Seu dado de entrada D02LBY, determina que se

trata de urn dado do tipo destino (D), que aponta para a instruc;ao 02 e essa instruc;ao

tern apenas 1 dado de entrada (LBY). A instruc;ao 02, OPT, deve enviar para a saida 0

resultado da func;ao. A instruc;ao mimero 7, tern como dado de entrada D01LEW, ou seja, 0

result ado da func;il.Ocleve ser enviado para a porta cla esquercla cla instruc;ao 01, que cleve

ser sincronizado com outro que alimentara a porta da direita. Esse dado vira. do retorno

da func;ao. cuja instru<;ao PRP mimero f', serve de interface entre as ativac;oes.

Todos os resultados gerados pelas instruc;oes PRP saG enviadas para a instruc;ao SCD.

que faz com que os resultados sejam, de fato, enviados para as instruc;oes clesignadas pela

instru<;:ao PRP: esse tipo de ligac;ao e dita dinamica. Esse tipo de ligac;ao permite que



todos resultados gel'ados pelas ativa<;6es sejam somados, como se estes estivessem sendo

retirados de uma pilha de ativa<;6es.

5.2.2 Definic;oes Basicas

Para gerar 0 grafo dual a partir do grafo de fluxo de dados, as instru<;6esda MDFM devem

ser transformadas em nos basieos da seguinte forma:

• Instru<;6es que neeessitam de dois dados de entrada devem ser substituidas pOI'urn

no join e urn no simples.

• Instru<;6es que alteram 0 rotulo, pOI' exemplo as instru<;6es SAN, ou saD de longa

lateneia, como GAN, saD transformadas em nos outlet. Em deeorreneia dessa mu-

dan<;a, a eonstru<;ao do grafo dual, exige a inser<;aode nos inlet para reeep<;ao dos

resultados gel'ados pOI'esse tipo de no. As instru<;6esenvolvendo estruturas de dados

saD de longa lateneia, assim devem seguir essa mesma abordagem.

• As instru<;6es de desvio de fluxo, como pOI' exemplo BRR, saD identifieadas como

sendo nos switch. Para a eorreta eonstru<;ao do grafo dual, eada saida desse no

exige a presen<;a de urn no label.

• Quando ha possibilidade de duas instru<;6es diferentes enviarem dados para uma

mesma porta de uma instru<;ao destino deve-se utilizar a instru<;ao merge. Esse

easo oeorre quando parte do grafo tern sua exeeu<;aoeondieionada a alguma deeisao

determinada dinamieamente

Alem da assoeia<;ao de instru<;6es da MDFM com os nos basieos do grafo dual deve-

se definir que tipos de areos irao ser gerados em eada tipo de instru<;ao, pois urn grafo

dual deve apresentar os areos de fluxo de dados, de eontrole e de dependeneia. Assim, e

estabeleeida a seguinte regra para gera<;aode areos de eada no do grafo dual:

• Urn inlet reeebe urn area de dependeneia e urn ou mais areos de dados, gerando em

sua saida urn ou mais areos de dados e eontrole. Aqui tem-se a primeira diferen<;ade

abordagem em rela<;aoaquela utilizada em TAM, pois no sistema original urn inlet
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pode gerar apenas urn area de eontrole, fato que pode ser explieado em func;ao do

proprio objetivo do sistema TAM que e gerar partic;oes onde possam ser identifieados

threads. No entanto, para a arquitetura SEED deseja-se que as partic;oes eontenham

partes do grafo, onde tambem possa ser explorado paralelismo. Assim, 0 inlet nao

deve limitar a possibilidade de gerac;ao de uma atividade paralela.

• 0 join mantem as earacteristieas adotadas em TAM, unindo urn ou mais areos de

eontrole na entrada e tendo como saida apenas urn area de eontrole.

• Pelo mesmo motivo apresentado para 0 no inlet, os nos simples podem gerar como

saida urn ou dois areos de eontrole e de dados, sendo que urn no simples neeessita

de urn area de eontrole e urn ou dois areos de dados em sua entrada. Observando

que quando se trata de uma instruc;ao com dois dados de entrada 0 eontrole deve

ser gerado atraves de urn no join.

• 0 no label reeebe urn area de eontrole e pode tel' varios areos de eontrole gerados

como saida.

• Os nos do tipo merge possuem dois areos de eontrole na entrada e apenas urn em

sua saida.

A partir das assoeiac;oes estabeleeidas entre as instruc;oes da MDFM e os nos e areos

do grafo dual, pode-se entao eonstruir 0 grafo dual do programa de integrac;ao binaria,

como mostra a figura 5.4.

5.2.3 Utiliza~ao do Metodo de Particionamento

Com 0 grafo dual pronto ja e possivel apliear os meeanismos de partieionamento propostos

em TAM sobre 0 grafo. Primeiramente, deve-se utilizar 0 algoritmo de partieionamento

pOI' dependeneia. Em seguida, deve-se apliear sueessivamente as regras de eombinac;ao

aeima sobre 0 grafo dual partieionado, ate obter 0 melhor partieionamento possivel do

grafo. A eonfigurac;ao final do grafo dual de integrac;ao binaria partieionado e apresentado

na figura 5.5.

Para gerar partic;oes que possam ser exeeutadas eorretamente pela arquitetura SEED,

deve-se apliear algumas restric;oes e alterac;oes ao grafo dual partieionado. transform an-





do-o de novo em urn grafo de fiuxo de dados, agora particionado em blocos de codigo.

Entao, deve-se efetuar a seguinte sequencia de operac:;oespara efetuar essa transformac:;ao:

• 1: Cada partic:;ao pode receber no maximo quatro arcos de dados como entrada.

Para esta restric:;ao deve-se definir 0 1l1.1merode arcos de dados de entrada de urn

no de entrada de uma partic:;ao como sendo 0 1l1.1merode arcos de dados gerados na

saida do no.

• 2: Deve-se inserir em cada inicio de partic:;ao sua respectiva instruc:;ao cabec:;a,onde

todos os dados de entrada devem ser sincronizados. A inserc:;aoda instruc:;ao cabec:;a

permite que todos os areos de controle e dependencia entre as partic:;oes, sejam reti-

rados, tendo em vista que os areos de fluxo de dados sao suficientes para representar

as dependeneias entre as partic:;oes.

• 3: Todos os areos de controle internos as partic:;oes do grafo podem ser retirados

depois da inser<;ao da instruc:;iio cabec:;a. Os nos join que foram inseridos para a

sineronizac:;ao de areos de controle de instruc:;oesdiadieas podem ser retirados, uma

vez que estes perdem sua func:;aono grafo de fiuxo de dados.

Apos a aplieac:;aodessas regras, finalmente, 0 program a de integrac:;ao binaria tern seu

codigo separados em blocos que podem ser exeeutados pela arquitetura SEED (figura

5.6).



I
I I1 Ifl I IGCJCP

r~PRP

~

: - - - - ~ = : 1- __ ~ ;

I~ I TlIO I :
dtJ ~

------,

Figura 5.6: C6digo Executavel do Programa de Integra<;ao Bimiria para a Arquitetura
SEED



Capitulo 6

o Simulador da Arquitetura SEED

Visando validaI' e analisar a arquitetura SEED, foi construido urn programa que simula

todos os passos realizados peb arquitetura durante a execuc;:aode program as implemen-

tados como grafo de fiuxo de dados particionados. Apos 0 termino da execuc;:aode cada

program a utilizado como benchmaTk, 0 simulador apresenta varias informac;:oesque podem

ser utilizadas para analisar 0 comportamento da arquitetura. Este capitulo dedica-se a
descric;:aodesse simulador e das medidas de avaliac;:aoda arquitetura apresentadas pOl'ele.

6.1 Descri~ao do Simulador

Para a construc;:ilOde um simulador capaz de executar programas tal qual seriam executa-

dos pela propria arquitetura SEED, foi necessario definir uma serie de adaptac;:oes, visando

relacionar as caracteristicas da linguagem escolhida para a implementac;:ao do simulador

aos mecanismos de execuc;:;iodefinidos pela arquitetura. Assim, primeiramente, sera des-

crito como foram empregados os recursos oferecidos pela linguagem para a implementac;:ao

do simulador. e, em seguida as principais adaptac;:oes.

A linguagem escolhida para implementar 0 simulador foi a linguagem C++. Essa

linguagem baseia-se no paradigma orientado a objeto para solucionar problemas [vViPi 91J.
Esse paradigma fundamenta-se em resolver problemas atraves do envio de mensagens a

objetos.

Como 0 programa construido para simular a arquitetura SEED tenta explorar os

recursos oferecidos pela linguagem C++, foi definido que cada unidade que compoe a

arquitetura SEED deve ser urn objeto na concepc;:aoda linguagem C++, ou seja. deve ser



implementada como uma classe que possui dados privados e interage com outros objetos

atraves de mensagens.

Por formarcm classes distintas. cada unidade deve comUI1lcar-se com outra atraves

dos protocolos de acesso especificados para cada classe. Essa intera<;iio entre as classes

simula de forma bast ante proxima da realidade a comunica<;iw entre as unidades da ar-

quitetura SEED, pois nessa arquitetura, a comunica<;ao entre as unidades e realizada

atraves de mensagens com formatos pre-estabelecidos pela arquitetura. Essas mensagens

san representadas no simulador pelos protocolos de acesso.

Dependendo da mensagem recebida por uma unidade da arquitetura SEED, podem

ser geradas varias ac:oes dentro da unidadc. 0 resultado final dessas opera<;oes po de ser.

inclusive. a gera<;ao de uma Oll mais mensagens para outra unidade. A simula<;ao das

opera<;oes geradas por cada mensagem e efetuada pela definic:ao de metodos. ou fun<;oes.

que podem atuar sobre as mensagens recebidas pelos objetos. Portanto. utilizando essa

abordagem. cada unidade que forma a arquitetura SEED pode ter seu funcionamento

simulado pelo programa.

Contudo. para obter a simula<;ao do funcionamento da arquitetura como urn todo.

ou seja, para que um programa possa tel' sua execu<;ao simulada ate a sua conclusao.

deve-se definir uma estrategia para ativac:ao das classes. Assim. determinou-se que todas

as unidadf's da arquitetura devem ser ativadas periodicamente para se verificar se pos-

suem mensagens em suas entradas. Quando existirem. devem ser efetuadas as devidas

opera<;oes requisitadas pelo tratamento dessa mensagem. Para implementar essa estrate-

gia foi necessario definir no simulador uma variavel globaL que represent a 0 relogio global

da arquitetura. e tambem fixar um intervalo de tempo. Cada vez que 0 relogio global e

incrementa do peJo vaJor do intervaJo de tempo fixado. todas as unidades da arquitetura

devem ser ativadas. Esse procedimento deve ser repetido ate que nao exista atividade

em nenhurna das classes que simulam as unidades da arquitetura SEED. Atraves dessa

estrategia cada unidade pode manipular suas mensagens de entrada toda vez que 0 relogio

global for incrcmentado.

Como cada unidade deve requerer urn tempo diferente para tratar cada mensagem

de entrada. e importante considerar essas diferenc:as para que a arquitetura possa ser

corretamente avaliada. A metodologia utilizada para estimar 0 tempo necessario para



• Foi construido urn fluxograma das possiveis ar;oesgeradas em cada uma das unidades

para cada uma das possiveis mensagens recebidas.

• Considerando a utilizar;ao de tecnologia atual para implementar;ao da arquitetura,

foi estimado 0 tempo de cada uma das ar;oes especificadas pelo fluxograma.

• Finalmente. foi estimado a tempo total requerido para que todas as operar;oes efe-

tuadas pelas unidades sejam executadas, au seja, a tempo necessaria para processar

uma mensagem desde a sua entrada na unidade.

As tabelas de 6.1 ate 6.7 apresentam as tempos estimados para cada unidade efetuar

as respectivas operar;ao desencadeadas par cada mensagem de entrada. A tabela 6.1 sera

descrita com detalhes para exemplificar como as tabelas foram montadas e organizadas.

Os tempos requeridos para a Unidade de Agrupamento efetuar as suas possiveis ar;oes

em funr;ao das fichas de dados recebidas estao contidos na tabela 6.1. Se a mensagem

recebida pela lJA e uma ficha de dado que nao necessita de ficha parceira, entao a UA

deve fazer com que essa ficha espere 1 incremento do relogio global do simulador para

envia-la para a Chave 1. Esse tempo foi definido como 1, pais a UA apenas realiza

urn teste. que em principia pode ser efetuado com apenas uma porta logica, e escreve a

mensagem de entrada no buffer de saida. Definindo 0 intervalo de tempo a ser somado no

relogio global como sendo em torno de 25ns, essas ar;oes podem ser realizadas inteiramente

dentro desse intervalo. Quando uma ficha de entrada da UA necessita de outras fichas

para habili tar a execur;ao do bloco, e estas ainda nao chegaram na UA, est a unidade deve

realizar as seguintes operar;oes: verificar pelo contador da posir;ao de memoria onde as

fichas devem ser sincronizadas, se todas ja estao armazenadas na Memoria de Dados da

UA. Caso nao estejam. a UA deve armazenar essa ficha de dado, atualizar a contador da

posir;ao de memoria com a numero de fichas que ainda devem ser sincronizadas para que

todos as dados de entrada do bloco de codigo sejam agrupadas pela UA. Atraves dessa

descrir;ao pode-se observar que para efetuar todas essas ar;oesgeradas par essa mensagem,

sao necessarios tres acessos em uma memoria RAM. Portanto. a tempo estimado para que

essas a<;:oespossam ser concluidas determina que a relogio global seja incrementado 6 vezes

para so entao poder aceitar a entrada de outra mensagem.



IN. de Intervalos ~
Ficha de dado nao A ficha de dado e 1

precisa de ficin parceira colocada no buffer de safda
Ficha de dado precisa de E verificado 0 contador da posic;ao de

fichas parceiras e as encontra memoria. a ficha de dado e agrupada com
as outras fichas armazenadas na UA e 0 4

paeote e colocado no buffer de safda
Ficha de dado precisa de E verificado 0 contador da posic;ao de

fichas pareeiras e nao memoria. a ficha de dado e armazenada 6
encontra todas na UA e 0 contador e atualizado

Tabela 6.1: Tahela dos Tempos Requeridos para a lJnidade de Agrupamento efetuar suas
Operac;oes Posslveis

IN. de Intervalos ~
E retirado urn rotulo local da

Pacote com ate quatro dados de fila de rotulos. armazena os dados na 3 I
de entrada para llIll bloco i memoria de dados e envia requisic;ao

I do codigo do bloeo para a lORB
Instruc;ao cabe<;a do bloc:o

I
Retira dados da memoria e 1
envia ficha com dado para

I UA~ocal

Tabela 6.2: Tabela dos Tempos Requeridos para a Unidade de Entrada de Blocas efetuar
suas Opera~oes Posslveis

N. de Intervalos ~
I H.otulos global e local Annazena informa<;ao na memoria I
I Pacote executavel U' uma posic.;a.ode memona 1

Tabela 6.3: Tabela dos Tempos Requeridos para a Tabela de R6tulos efetuar suas Ope-
ra~oes Posslvci..;

N. de Intervalos II
Ficha de dado 11;10 I A ficha de dado (' 1

precisa de ficha parceira colocada no buffer de safda
Ficha de dado precis a de E verificado 0 bit de presenc;a da

ficha parceira (' a encontra posi(;<\o de memoria. a ficha de dado e
Ia~rllpada com a outra armazenada lIa UA 2

:
e 0 pacote (' colocado no buffer de safda

Ficha de dado precisa de E verificado 0 bit de presenc;a da

I
ficha parceira e nao posic;.ao de memoria. a ficha de dado e 2
a encontra na UA armazenada e 0 bit de presen<;a e atualizado

Tabela 6.4: T<lbela dos Tempos Requeridos para a lJnidade de Agrupamento Local efetuar
suas Opera<;oes Posslveis



IN. de Intervalos ~
Requisi~ao de E verificado que existe uma outra

Bloco de Codigo ativa~ao do bloco na UF, sendo 2
presente na UF enviado mensagem de copia de bloco para UI
Requisi~ao de Verifica que 0 codigo deve

Bloco de Codigo ser requisitado a ULGlobal 2
e envia mensagem para a ULGlobal

Rotulo Local cuja execu~ao Rotulo Local e 2
deve ser iniciada enviado para a UEB

Rotulo Local do bloco cuja Notifica a memoria de blocos presentes 1
execu~ao foi concluida e rotulo local e enviado para UEB

Instru~ao cabe~a do bloco Armazena instru~ao na Memoria 1
de Instru~ao Cabe~a e envia

o numero de instru~oes do bloco
para a UI da Unidade Funcional

Instruc;ao do bloco Envia a instruc;ao para a UI da Unidade 1
Funcional

Tabela 6.5: Tabela dos Tempos Requeridos para a Unidade de Requisic;ao de Blocos
efetuar suas Operac;oes Possiveis

Pode-se observar que para as unidades de agrupamento, existe apenas um tipo de

mensagem de entrada e dependendo de certas condic;oes testadas dentro de cada U A san

geradas operac;oes diferentes. Outras unidades podem receber mensagens de tipos com-

pletamente diferentes e dependendo dessas mensagens san efetuadas operac;oes distintas.

POI' exemplo. se a u nidade de Entrada de Blocos (tabela 6.2) recebe um pacote de da-

dos de entrada para um determinado bloco vindo da Chave 1, ela efetua tres operac;oes

basicas: retira da Fila de Rotulos Disponiveis um rotulo local, armazena os dados con-

tidos no pacote na Memoria de Dados e envia para a Unidade de Requisic;ao de Blocos

uma mensagem. Para efetuar essas operac;oes san realizados basicamente, dois acessos a
memoria. Assim a UEB necessita que 3 intervalos de tempo sejam somados ao relogio

global do simulador. Somente apos a contagem desse tempo, a UEB pode enviar a men-

sagem para a liRB e aceitar outra mensagem, que pode ou nao ser do mesmo tipo. Caso

a UEB receba uma mensagem contendo uma instruc;ao cabe<;a de um bloco san efetuadas

as ac;oes descritas na tabela 6.2, sendo que a cada intervalo de tempo somado ao relogio

global, uma mensagem contendo uma ficha de dado pode ser enviada para a unidade de

Agrupamento Local. ate que todos os dados sejam retirados da Memoria de Dados.

Para estimar 0 tempo necessario para as chaves de interconexao (Chave 1 e Chave



IN. de Intervalos ~
Ficha com dados prontos Instrue,:ao elida da 4

para execue,:ao da instrue,:ao Memoria de Instrue,:ao(MI)
Instrue,:ao cabee,:a A instrue,:ao cabee,:a 3

de urn Bloco e armazenada na MI
Instrue,:ao de urn bloco A instrue,:ao e armazenada na MI 3

Requisie,:ao de copia de urn bloco uma instrue,:ao e copiada 2
de uma regiao para outra cIa MI cIe uma posi<;ao a outra da MI

Tabela 6.6: Tabela dos Tempos Requeridos para a Unidade de Instrw;:ao Local efetuar
suas Operac;oes Possi veis

I Descrie,:ao da Operac;ao N. de Intervalos 1\

Requisi<;ao de codigo lima instru<;ao elida 3
para uma UF e colocada na safda

Instru<;:ao vinda do host Uma instru<;ao e 2
deve ser armazenada na memoria armazenada na memoria

Tabela 6.7: Tabela dos Tempos Requeridos para a Unidade de Instrw;:ao Global efetuar
suas Operac;oes Possi veis

2) transmitirem as fichas de dados e necessario fixar os mimeros de entradas e saidas de

cada uma delas. Como neste trabalho deseja-se analisar 0 comportamento da arquitetura

SEED variando-se a quantidade de unidades de agrupamento e de unidades funcionais,

optou-se em fixar 0 tempo de cada chave em 1 intervalo de tempo, para efetuar a analise

do comportamento da arquitetura. Posteriormente, analisa-se 0 comportamento da ar-

quitetura variando-se 0 tempo requerido pelas chaves de interconexao para transmissao

das fichas. Essas analises serao apresentadas no proximo capitulo.

Por simplicidade. 0 tempo especificado para que a Unidade de Estrutura de Dados

processe todas as possiveis instru<;oes definidas para ela, foi fixado em 3 intervalos de

tempo. Foi adotado este valor pelo fato de ter sido verificado que todas as instru<.;oes

definidas para a UED sempre poderem ser consideradas como sendo precisando de apenas

dois acessos a uma posic;ao na Memoria de Estruturas ou na memoria da sub-unidade

de aloca<.;ao (see,:ao :3.6.1). Este ultimo tipo de instru<;ao e utilizado para a obtene,:ao do

endere<.;o inicial on de uma nova estrutura de dados deve ser alocada na Memoria de Es-

truturas. 0 tempo necessario para alocar uma nova estrutura de dados pode ser bastante

diferente quando as estruturas de dados saG grandes e nem sempre existem posi<.;oes sub-



sequentes para 0 armazenamento de seus elementos. No entanto, quando as estruturas de

dados utilizadas pelos programas sao pequenas comparadas com a capacidade total de ar-

mazenamento da Memoria de Estruturas, a aloca<;aode espa<;ode memoria torna-se uma

opera<;ao extremamente simples, uma vez que sempre existirao espa<;osna memoria onde

os elementos das estruturas poderao ser armazenados linearmente na memoria. Portanto,

quando e feita uma requisi<;ao de espa<;opara aloca<;ao de uma estrutura, a sub-unidade

de aloca<;ao apenas deve obter da memoria 0 endere<;o inicial e, em seguida armazenar a

indica<;ao que uma regiao, do tamanho da estrutura de dados, esta ocupada para 0 ar-

mazenamento da nova estrutura de dados. Dessa forma, a aloca<;aode uma estrutura de

dados tambem pode ser tratada com 0 tempo de dois acessos a memoria. Como sera visto

no capitulo seguinte, para essa primeira avalia<;ao os programas utilizados como bench-

marks encaixam-se nesta condi<;ao. POl'tanto, todas as instru<;oes que devem ser tratadas

pela UED exigem 3 intervalos de tempo para enviarem mensagem de resposta ou para

aceitar uma outra instrur;ao.

Atraves dessas aproxima<;oes pode-se estimar 0 tempo que cada unidade deve necessitar

para executar as suas fun<;oesdentro da arquitetura SEED. Utilizando 0 simulador pode-

se executar benchmarks para obter informa<;oes que represent am 0 comportamento da

arquitetura. A se<;aoseguinte apresenta cada tipo de informa<;ao obtida para avalia<;ao

da arquitetura.

Medidas de Avalia~ao da Arquitetura Fornecidas
pelo Simulador

o simulador da arquitetura SEED foi implement ado para nao apenas validaI' a arquitetura

mas tambem para avalia-la. Sendo assim, foram definidas algumas medidas que serao

utilizadas para analisar 0 desempenho da arquitetura SEED. As medidas de avalia<;ao

utilizadas foram:

• Tempo de Execu<;ao: apresenta 0 tempo necessano para a execu<;ao de urn

programa. Como a simula<;aobaseia-se em uma sequencia de eventos discretos sepa-

rados pOl' incrementos fixos a um relogio global, 0 tempo de execu<;aoe apresentado

em func,:aodo mimero de intervalos de tempo necessarios para execu<;aodo programa.



• Ocupac:;ao Maxima das Unidades de Agrupamento: essa medida apresenta

o mimero maximo de fichas que foram armazenadas em cada U A durante toda a

execu~ao do programa. A elevada ocupa~ao das unidades de agrupamento indica

que as unidades funcionais estao gerando urn mimero elevado de fichas de dados,

e que estas fichas nao conseguem ser tratadas pelas unidades de agrupamento com

a mesma velocidade com que saD geradas. Este fato demonstra que a limita~an

da velocidade de processamento da arquitetura SEED decorre da degrada~ao de

eficiencia na opera~ao de sincroniza~ao de dados de entrada para os blocos de c6digo.

Esse comportamento geralmente e observado em program as on de existe urn grau de

paralelismo elevado, e este consegue ser bem aproveitado pelos processadores .

• Ocupac:;ao Maxima das Unidades Funcionais: cada unidade funcional pode

conteI' em um mesmo instante urn mimero restrito de blocos de c6digo em execu<;:ao

paralela. Essa medida apresenta 0 maior numero de blocos em execu<;:ao con corrente

em luna l ~F durante tocla a execu~ao de urn programa. Atraves desse parametro

espera-se verificar se essa caracterlstica da arquitetura SEED e de fato utilizada. e

se for, qual e a sua inftuencia no desempenho da arquitetura .

• Numero de Blocos de C6digo Atribuidos para cada UF: essa medida sera

utilizada para avaliar se a estrategia aclotada para distribui<;:ao de blocos de c6digo

para cada L'F e boa 0 suficiente para garantir uma boa distribui<;:ao de trabalho.

Essa medida. no entanto, deve ser analisada junto com a maxima ocupa<;:ao das

unidacles funciom\i.~. urna vez que se po de atribuir urn mimero bem maior de blocos

de c6digo a uma UF para mante-la com 0 mesmo numero de blocos em execu<;:ao

con corrente que as clemais unidades .

• Ocupac:;ao da Fila UF-Chave2: atraves do numero maximo de fichas que ocu-

pam a fila de fichas que liga cada UF a sua respectiva entrada na Chave 2, pode-se

analisar se a estrategia adotada para distribui~ao de fichas de dados para as unidades

de agrupamento e capaz de garantir que as fichas geradas pelas unidades funcionais

nao esperem urn tempo muito grande para serem enviadas para suas respectivas

unidades de agruparnento. Alem disso, essa medida tarnbem e util para avaliar se a

taxa de produ~.a.o de fichas de dados pelas unidades funcionais pode ser tratada na



• Ocupac;ao dos Processadores de cada UF: a porcentagem de tempo que 0 pro-

cessador de cada UF permanece ocupado com a execu<;aode instru<;oes demonstra

se 0 entrela<;amento de execu<;aode varios blocos de c6digo em cada UF e capaz de

obter urn born aproveitamento dos recursos das unidades funcionais. Essa medida

e obtida da seguinte forma: e somado 0 tempo que cada processador permaneceu

ocupado durante a execu<;aodo programa e, posteriormente e verificada qual a por-

centagem de tempo esse valor represent a em rela<;aoao tempo total requerido para

execu<;ao do programa.

Para a avalia<;ao do comportamento da arquitetura SEED foi construido urn simulador

utilizando a linguagem C++.
A simula<;ao do funcionamento da arquitetura como urn todo, baseia-se na existencia

de urn rel6gio global que e incrementado de urn certo intervalo fixo de tempo. Cada vez

que 0 rel6gio e incrementado todas as unidades que compoem a arquitetura verificam

se possuem mensagens de entrada. Cada tipo de mensagem recebida pode desencadear

opera<;oes diferentes a serem executadas em uma mesma unidade. Essas opera<;oespodem

necessitar de uma quantidade de tempo distinta para serem concluidas. Por isso foi

necessario avaliar, de forma mais pr6xima da realidade possivel, 0 tempo requerido por

cada unidade para cada opera<;ao que pode ser efetuada por ela.

Atraves desse sistema de simula<;ao, pode-se executar programas, utilizados como

benchmarks. Para analisar 0 comportamento da arquitetura SEED durante a execu<;ao0

simulador apresenta algumas medidas de avalia<;ao. Sera atraves dessas que, no pr6ximo

capitulo, serao apresentados os resultados obtidos pela simula<;ao de benchmarks em di-

versas configura<;oes da arquitetura.



Capitulo 7

Avaliac;ao da Arquitetura SEED

Como foi descrito no capitulo :3. a arquitetura SEED possui certos recursos que possibili-

tam que esta arg ui tetura explore paralelismo. Dependendo da quantidade desses recursos

existe a possibilidade da arquitetura SEED aproveitar mais ou menos 0 paralelismo exis-

tente nos programas pm ela executados. Dessa forma, a analise do funcionamento da

arquitetura SEED foi realizada atraves da varia<;ao da quantidade de certas unidades que

a compoe. simulando a execu~'ao de quatro benchmarks. Essa analise foi realizada em tres

etapas. nas quais foram estudados 0 comportamento da arquitetura com a variac;:iio do

mimero de: unidades funcionais. rotulos locais em cada unidade funcional e unidades de

Os programas utilizados como benchmarks foram multiplicac;:iio de matrizes. criac;:iio de

matrizes. calcnlo do fatori al e integra<;iio binaria. lima descric;:iio geral desses programas

sera apresentacLl l1ess(' capItulo. com exce<;iio do programa de integrac;:iio binaria que

ja foi abordado no capItulo J. Em seguida, SCraG apresentados os resultados obtidos

pelo simulador durante a execuc;:~lOdesses benchmarks e, posteriormente a analise destes

resultados.

Sendo 0 numero de fichas de dados geradas durante a execuc;:ao de programas par

maqulllas a fiuxo de dados muito elevado. a velocidade das chaves de interconexiio uti-

lizadas por essas arquiteturas e de fundamental importiincia para 0 bom desempenho

destas rml.qninas. Assil1l. neste capitulo tambem sera avaliado 0 comportamento da ar-

quitetura SEED ern fUll~:iioda variac;:ao do tempo de transmissiio de cada chave de inter-

conexiio utilizada pela arquitetura. ou seja. as chaves 1 e 2.



7.1 Descric;ao Geral dos Benchmarks

7.1.1 Multiplicac;ao de Matrizes

o program a SISAL que implement a a multiplica<:;aode matrizes e apresentado na figura

7.1. Trata-se de urn algoritmo com alto grau de paralelismo, pois e implement ado pOl'

tres constru<:;oesdo tipo forall aninhadas.

o codigo de maquina gerado pelo sistema de compila<:;aoda Maquina de Fluxo de

Dados de Manchester implementa a gera<:;aode atividades paralelas atraves de instru<:;oes

que gel'am novos rotulos atraves do incremento do valor do campo de indice (instru<:;oes

proliferate) e pela altera<:;aodo campo de nome de ativa<:;ao.

Para realiza<:;ao da avalia<:;aoda arquitetura SEED foram utilizadas duas matrizes

quadradas com dimensao 20x20.

for I In 1,N1
Row
for J in 1, N2

El :=
for K in 1,M
R := A[I,KJ * B[K,JJ
returns value of sum R
end for
returns array of El
end for

returns array of Row
end for

end function

Esse benchmark realiza a cria<:;aode duas matrizes paralelamente e Ie urn elemento de

cada matriz. A fun<:;aobasica para cria<:;aode uma matriz implementada com a linguagem

SISAL e apresentada na figura 7.2. Esse programa apresenta urn grau de paralelismo

razoavel. uma vez que e implementado atraves de duas constru<:;oesdo tipo forall. No



entanto, grande parte das atividades geradas devem ser processadas pela Unidade de

Estruturas de Dados, mais especificamante pela Memoria de Estruturas.

Para genu uma quantida.de razoavel de atividades san criadas duas matrizes quadradas

de dimensao 1200x1200.

for I in 1,N
D

for J in 1,N
C := 12
returns array of C

end for
returns array of D

end for
end function

o program a para caIculo do fatorial (figura 7.3) que foi utilizado como benchmark. e im-

plementado pOl' urn algoritmo duplamente recursivo. Dessa forma, no codigo de maquina

gerado para a lvlDFM. as atividades paralelas san geradas atraves da atribui<:;ao de um

novo contexto as fichas de dados geradas pOI'cada nova ativa<:;aoda fun<:;ao. Essa mudan<:;n

de contexto e impJemcntada pcla altera<:;ao do campo de nome de ativa<:;ao.

function fact( x,y:integer returns integer)
if x<=y then y

else fact(x,(x+y)/2 +1) + fact((x+y)/2,y)
end if

end function

Para que umn quantidade razoavel de atividades possa ser efetuada pela arquitetura

SEED para uma avaliac;clo mais completa de seu comportamento. 0 programa do fatorial



foi alterado apresentando como result ado a soma dos numero e nao a multiplicac;ao. Assim,

foi utilizado para simulac;ao 0 programa que result a 0 "somatorial" de 400.

7.2 Avalia<;ao da Arquitetura SEED

o aumento da quantidade disponivel de certas unidades da arquitetura SEED pode me-

Ihorar sua eficiencia na explorac;ao de paralelismo. Visando encontrar uma configurac;ao

que utilize bem os recursos existentes na arquitetura SEED e tambem, analisar 0 com-

portamento geral da arquitetura, tentando identificar seus pontos positivos e negativos.

foi realizada uma serie de simulac;oes.

Foi analisado 0 comportamento da arquitetura SEED em func;ao da variac;ao do numero

de unidades funcionais, unidades de agrupamento e do numero de rotulos locais existentes

em cada unidade funcional. Para cada uma dessas amilises foram simuladas as execuc;oes

dos quatro benchmar/.;s descritos na sec;ao anterior, obtendo os valores das medidas de

avaliac;ao descritas no capitulo 6.

A metodologia utilizada para cada uma dessas avaliac;oes e os resultados obtidos serao

apresentados nas sec;oes seguintes.

7.2.1 Variac;ao do Nunlero deUnidades Funcionais

7.2.1.1 Descric;ao Preliminar

Para analisar 0 comportamento da arquitetura SEED em func;ao do numero de unidades

funcionais foram fixados os numeros de unidades de agrupamento e rotulos locais disponi-

veis em cada UF. Foi escolhida a seguinte configurac;ao: 8 unidades de agrupamento e 32

rotulos locais.

Apos fixar 0 numero de unidades de agrupamento a ser utilizado na simulac;ao, foi

necessario definir qual a politica adotada para atribuic;ao. de forma univoca, das fichas

de dados que chegam na Chave 2 para uma determinada unidade de agrupamento. A

escolha da configurac;ao da arquitetura SEED com 8 unidades de agrupamento faz com

que estas unidades sejam identificadas por enderec;os formados por 3 bits. Assim,optou-se

pela utilizac;ao de 1 bit de cada campo de rotulo e 1 bit do campo de destino das fichas

de dados para formal' 0 enderec;o da UA que deve receber a ficha. Como 0 bit menos

significativo de cada campo deve sofrer um numero maior de alterac;oes durante toda a



execw;ao de programas, a utiliza<;ao do bit menos significativo dos campos de destino,

nome de ativa<;ao e fndice da ficha de dado deve fazer com que as fichas de dados possam

ser bem distribufdas entre as unidades de agrupamento. Portanto, espera-se que a ado<;ao

desse mecanismo de distribui<;ao das fichas de dados para as unidades de agrupamento

consiga fazer com que a quantidade de fichas tratadas por cada UA seja praticamente a

mesma.

Como foi descrito no capitulo anterior, a amilise da arquitetura SEED sera realizada

atraves das seguintes medidas: tempo de execu<;ao, ocupa<;ao maxima das unidades de

agrupamento e da fila que liga cada unidade funcional a sua respectiva entrada na Chave 2,

numero de blocos atribufdos a cada UF, 0 numero maximo de blocos que foram executados

paralelamente em uma UF e finalmente, a porcentagem do tempo que, em media, os

processadores das unidades funcionais permaneceram ativos.

Nesta etapa da avalia<;ao da arquitetura SEED foram realizadas simula<;oes com os

quatro benchmarks descritos na se<;aoanterior, variando-se 0 mimero de unidades fun-

cionais de 2 ate 20. Foi gerada uma serie de graficos para cada benchmark, onde podem

ser observadas as varia<;oes de cada panimetro de avalia<;ao da arquitetura SEED em

fun<;ao do numero e unidades funcionais. As figuras 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 apresentam

estes graficos. Cada figura apresenta os graficos de todos os parametros de avalia<;aopara

urn mesmo benchmark. Assim, a figura 7.4 apresenta todos os resultados obtidos para a

multiplica<;ao de matrizes, a figura 7.5 para cria<;aode matrizes, a 7.6 para 0 fatorial e

a 7.7 para a integra<;ao binaria.

Dentro de cada figura, cada grafico sera referenciado por letras que devem identificar

o mesmo tipo de grafico para todos os benchmarks. Por exemplo, os graficos de tempo de

execu<;ao pelo numero de unidades funcionais das figuras de 7.4 ate 7.7 sac identificados

pela letra A, e de ocupa<;ao maxima de cada UF pela letra D.

Os graficos referenciados pela letra c das figuras de 7.4 ate 7.7 apresentam 0 mimero

de blocos atribufdos a cada UF em fun<;ao do numero de unidades funcionais. Pode-se

observar que a polftica utilizada para distribui<;ao de trabalho para as unidades funcionais

faz com que urn numero maior de blocos sejam executados nas unidades funcionais com

numeros de identifica<;ao mais baixos. Esse comportamento pode ser explicado pela es-
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trategia de distribuic,:iw de blocos as unidades funcionais. Atraves dessa estrategia. se

ern urn determinado instante, existir apenas urn bloco a ser atribuido para uma UF e se

existirem mais do que uma UF apresentando a mais baixa ocupac,:ao, 0 bloco deve ser

enviado para a UF corn 0 menor mimero de identificac,:ao.

as graficos referenciados pela letra D mostram a maxima ocupac,:ao de cada UF du-

rante toda a execuc,:ao de cada benchmark Esses graficos demonstram que 0 programa

de multiplicac,:ao de matrizes possui grau de paralelismo suficiente para manter, ern al-

gum instante, a maxima ocupac,:ao das unidades funcionais mesmo quando a arquitetura

possui sua maior configurac,:ao corn 20 unidades funcionais. Isto significa que as unidades

funcionais chegam a poss11ir32 blocos de c6digo executando concorrentemente dentro de

cada UFo as programas de integrac,:ao binaria e fatorial conseguem manter a maxima ocu-

pac,:aoapenas quando existe urn mimero menor que 8 unidades funcionais. Finalmente,

o program a de criac,:aode matrizes e 0 que menos oferece paralelismo de tarefas a serem

executadas pelas unidades funcionais ern relac,:aoaos outros benchmarks, pois corn apenas

4 unidades funcionais a ocupaC;ao nao chega a ser maxima.

Atraves dos graficos do tempo de execuc,:aopelo mimero de unidades funcionais (iden-

tificados pela letra A), pode-se observar que todos os benchmarks apresentam como carac-

teristica comum a diminuic,:ao do tempo de execuc,:aoate 8 unidades funcionais. A partir

desse ponto. pode-se dividir 0 comportamento da arquitetura ern dois grupos:

• as programas de multiplicac,:ao e criac,:aode matrizes sofrem uma pequena diminui-

c,:aodo tempo de execuc;ao corn 0 aumento do mimero de unidades funcionais:

• Para os programas de integrac,:ao binaria e fatorial 0 tempo de execuc,:ao chega a

aumentar quando existe um mimero superior a 8 unidades funcionais.

E import ante observar que 0 mesmo comportamento existe para os programas cUJa

forma de gerac,:iwde paralelismo e a mesma. as programas de integrac,:aobinaria e fatorial

sao implement ados atraves de algoritmos puramente recursivos. Esse tipo de algoritmo

impoe a necessidade de ativar e executar pelo menos urn bloco de c6digo inteiro para a

gerac,:ao de rnais uma atividade paralela, ou seja. de uma ativac,:ao da func,:aorecursiva.

Por outro lado. os programas de multiplicac,:ao e criac;ao de matrizes. que apresentam a

primeiro tipa de cornportarnenta. geram atividades paralelas pela gerac,:aade varias fichas



de dados atraves de instruc;6es do tipo proliferate. Uma instruc;ao do tipo proliferate

pode gerar rapidamente varias fichas de dados, incrementando apenas 0 campo de indice.

Portanto, esse tipo de programa pode gerar varias atividades paralelas atraves da execuc;ao

de uma unica instruc;ao.

Uma possivel explicac;ao para que os programas implementados por algoritmos pura-

mente recursivos, como fatorial e integrac;ao binaria, apresentem desempenho pior com

com maior numero de unidades funcionais, esta relacionada com 0 aumento do numero

de requisic;oes de c6digo concorrentes que devem ser tratadas pela Unidade de Instruc;ao

Global (ULGlobal). Pela poHtica adotada para 0 atendimento de requisic;ao de c6digo,

a ULGlobal sempre percorre as unidades funcionais do menor para 0 maior numero de

identificac;ao. Assim, os blocos atribuidos as unidades funcionais com numeros de identifi-

cac;aomais altos podem esperar um periodo de tempo consideravelmente maior em relac;ao

aos blocos enviados para unidades funcionais com numeros de identificac;ao mais baixos.

Dessa forma, 0 aumento do tempo de execuc;ao pode ser conseqiiencia da atribuic;ao de

blocos que geram atividades paralelas as unidades funcionais com numeros de identificac;ao

altos, fazendo com que a demora no inicio da execuc;ao destes ocasione uma diminuic;ao

consideravel de tarefas paralelas durante esse periodo de espera.

Essa possivel explicac;ao pode ser confirmada pelos graficos de ocupac;ao das unidades

de agrupamento. Quando esse parametro e comparado conjuntamente ao grafico de tempo

de execuc;ao, pode-se verificar que a ocupac;ao maxima das unidades de agrupamento

e inversamente proporcional ao tempo de execuc;ao. ou seja. a ocupac;ao das unidades

de agrupamento aumenta quando 0 tempo de execuc;ao diminui. Isso demonstra que

enquanto e possivel aproveitar satisfatoriamente as unidades funcionais ha urn aumento

do numero de atividades paralelas. implicando em urn aumento do numero de fichas que

devem ser tratadas pelas unidades de agrupamento paralelamente. Como as unidades de

agrupamento nao conseguem ser suficientemente rapidas, urn maior numero de fichas de

dados deve esperar um tempo maior para serem sincronizadas e agrupadas com sua ou

suas fichas parceiras. Dessa forma, a operac;ao de sincronizac;ao de fichas de dados impoe

urn limite a velocidade de processamento. Para 0 programa de multiplicac;ao de matrizes 0

nivel de paralelismo gerado pelo programa consegue ser bem aproveitado pela arquitetura

SEED ate de f' unidades funcionais. quando tambem a ocupac;an maxima das unidades de



agrupamento aumenta. De 8 a 20 unidades funcionais a ocupac;ao maxima das unidades

de agrupamento permanece constantemente em urn nivel alto, indicando que estas devem

estar no limite da velocidade com que podem tratar as fichas de dados, implicando em

uma limitac;ao da velocidade de processamento. Ja para os programas recursivos pode-se

notar que quando 0 tempo de execuc;ao comec;a a aumentar, a ocupac;ao das unidades de

agrupamento diminui depois de ter chegado ao seu nivel maximo. Assim, fica claro que

ha urn decrescimo do nivel de paralelismo que pode ser explorado pela arquitetura SEED,

provavelmente em func;ao das razoes descritas.

Uma caracteristica comum a todos os benchmarks e a grande diminuic;ao da por-

centagem do tempo de oCllpac;iiodos processadores quando 0 lllimero de unidades fun-

cionais aumenta. Quando existem :2 unidades funcionais os processadores de cada ur
permanecem ocupados aproximadamente 80% do tempo de execuc;ao, e apenas 20% para

20 unidades funcionais. Assim, 0 aproveitamento dos recursos internos as unidades fun-

cionais tende a ser reduzido quando existe urn lllimero alto destas.

7.2.2 Variac;aodo Numero de R6tulos Locais

7.2.2.1 Descri<;ao Preliminar

Atraves da variac;ao do mimero de r6tulos locais existentes em cada UF pode-se analisar

se, com 0 possivel aumento do numero de blocos em execuc;ao paralela dentro de cada

UF, os seus recursos internos podem ser melhor aproveitados. Alem disso, em virtu de

da busca do c6digo em uma unidade remota a ur, deve existir urn tempo de espera

consideravelmente alto entre a atribuic;ao de urn bloco a uma UF e seu real inicio de

execuc;ao. Assim, variando-se 0 numero de r6tulo locais dentro das unidades funcionais,

pode-se observar se com uma maior possibilidade de sobreposic;ao da execuc;ao dos blocos

de c6digo 0 tempo de execuc;ao pode ser reduzido.

Para essa analise, foi mantida a seguinte configurac;ao da arquitetura .::EED:8 unidades

funcionais e 8 unidades de agrupamento. A forma de distribuic;ao de fichas de dados para

as unidades de agrupamento e realizada como na analise anterior.

Os numeros de r6tulos locais simulados foram 4. 8, 16, 32, 64 e 128. As figuras 7.8.

7.9, 7.10 e 7.11 apresentam os graficos obtidos pelos resultados dessa analise. Estas

figuras possuem a mesma estrutura geral das figuras geradas pela avaliac;ao anterior.
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Pelas figuras 7.8. 7.9. 7.10 e 7.11 pode-se observar que graficos obtidos com os bench-

marks multiplica<;:ao de matrizes, fatorial e integra<;iio binaria possuem de uma forma

geraL comportamento muito similar. Ja 0 comportamento do programa de criac;ao de

matrizes difere muito dos demais. Dessa forma. a descri<;ao e discussao dos resultados

sera. dividida em fun<;ao do tipo de comportamento observado pela arquitetura SEED.

Os graficos de tempo de execu<;ao pelo mi.mero de rotulos locais (letra A), demonstram

que para todos os benchmarks. com excec;:ao do programa de cria<;ao de matrizes, 0 desem-

penho da arquitetura SEED rnelhora consideravelmente com 0 aumento da explorac;ao de

paralelismo das atividades internas as unidades funcionais. Contudo. a reduc;ao do tempo

de execu<;ao quase nao existe para valores acima de 32 rotulos locais.

Pode-se observar pelos graficos identificados pela letra F que. no minimo, a porcenta-

gem de tempo que os process adores permanecem ativos dobra quando 0 mi.mero de rotulos

locais passa de 4 para :3:2. Esse result ado confirm a 0 melhor desempenho da arquitetura

com 0 aumento do numero de rotulos locais. Mas, assim como no gratico do tempo de

execu<;ao. verifica-se que para uma quantidade maior que 3:2 rotulos locais. a porcentagem

do tempo de ocupac;:ao dos process adores praticamente nao sofre altera<;ao.

Os graficos de ocupac;:ao maxima das unidades de agrupamento e da fila UF-Chave:2

respectivamente identincados pelas letras C e E das figuras 7.8. 7.10 e 7.11, apresentam

comportamento similar ao obtido pela avaliac;:ao do comportamento da arquitetura pela

variac;:ao do numero de unidades funcionais. A partir do ponto onde 0 aproveitamento

dos process adores e 0 tempo de execuc;ao permanece praticamente constante. e verificado

que a ocupac;:ao das filas que ligam as unidades funcionais a Chave 2 e das unidades de

agrupamento aumentam. Esse comportamento demonstra que urn numero maior de fichas

sao geradas pelas unidades funcionais, e as unidades de agrupamento nao conseguem trata-

las e enviar os pacotes de dados tao rapidamente. impondo uma limita<;ao a velocidade

de processamentcJ.

Apesar do comportamento observado para 0 program a de multiplica<;ao de matrizes

ser similar ao obtido para os benchmarks fatorial e integra<;:ao binaria. esses ultimos nao

apresentam quantidade de paralelismo suncientc para atingir a maxima ocupa<;ao das

unidades funcionais quando 0 numero de rotulos locais e superior a 8 (graficos referencia-



dos pela letra D). Ja 0 programa de multiplica~ao de matrizes consegue atingir a maxima

ocupa~ao ate mesmo quando existem 128 rotulos locais nas unidades funcionais.

o comportamento apresentado pelos graficos construidos para 0 programa de cria~ao

de matrizes (figura 7.9) difere muito dos demais. 0 aumento do numero de rotulos

locais nao melhora consideravelmente 0 desempenho da arquitetura. 0 tempo de execu~ao

diminui em apenas 3% variando-se 0 numero rotulos locais de 4 para 8; apos essa dimui~ao

minima 0 tempo de execu~ao sofre urn aumento de cerca de 0.5%.

A media do tempo de ocupa~ao dos process adores para a cria~ao de matrizes varia

de 37.9% a 38.7% do tempo total gasto para execu~ao do programa. Esse comporta-

mento pode ser atribuido ao tipo de atividade gerado pelo programa, ou seja, como uma

parcela significativa do programa deve ser tratada pela Unidade de Estruturas de Da-

dos, 0 aumento dos recursos internos as unidades funcionais nao consegue ser plenamente

aproveitado para execu~ao do benchmark.

Outros resultados que comprovam 0 baixo aproveitamento dos recursos da arquitetura

para execu~ao do programa de cria~ao de matrizes sac as ocupa~oes maximas das unidades

de agrupamento e das unidades funcionais. Pelo grafico de ocupa~ao maxima das unidades

de agrupamento, pode-se notal' que esta ocupa~iio permanece constante e igual a 1200

durante toda a execu~ao do programa, que cria duas matrizes de dimensao 1200x1200,

para todas as configura~oes simuladas. Alem disso, as filas de fichas que ligam as unidades

funcionais a Chave 2 nao sac utilizadas. A ocupa~ao maxima das unidades funcionais e
mantida em seu nivel maximo ate 16 rotulos locais. Apos esse valor, a ocupa~ao maxima

continua em torno de 16.

7.2.3 Variac;ao do NUlnero de Unidades de Agrupamento

o aumento do numero de uniclades de agrupamento leva a duas consequencias diretas:

ao aumento do mimero de saidas cla Chave 2 e a urn maior paralelismo na opera~ao

de sincroniza~ao efetuada pOI' essas unidades. Desconsiderando 0 possivel aumento de

complexidade de implementa~ao da Chave 2. a primeira caracteristica deve fazer com que

exista uma menor concorrencia na transmissao de fichas para urn mesmo canal. Assim. 0

envio de fichas de clados das unidades funcionais para as unidades de agrupamento deve ser



efetuado mais rapidamente. Contudo, essa caracteristica fica diretamente condicionada a
politica adotada pela Chave 2 para a distribui<;ao de fichas de dados entre as unidades de

agrupamento existentes.

Na presente avalia<;iio nao e desejado determinar a melhor forma de distribuir fichas

de dados para as unidades de agrupamento, mas a partir de uma determinada politica

de distribui<;ao. deseja-se analisar como se comporta a arquitetura SEED ese, de fato, 0

aumento do mimero de unidades de agrupamento leva a urn melhor desempenho.

o principio utilizado para distribui<;ao de fichas pela Chave 2 e uma extensao daquela

utilizada para as avalia<;oes anteriores, onde 0 mimero de unidades de agrupamento era

fixado em 8. Serao avaliadas agora, configura<;oes possuindo um mimero igual e acima

de 8 unidades de agrupamento. r-.lais especificamente serao analisadas as configura<;oes

com 8. 16, 32 e 64 unidades de agrupamento. Assim a identifica<;ao das unidades deverao

ser endere<;os formados pOl' 3. 4. ,) e 6 bits. respectivamente. A tabela 7.1 apresenta

como sera,o formados os endere<;os das unidades de agrupamento em fun<;ao do mimero

de unidades existentes.

N. de u nidades de Agru pamento Endere<;os Formados
8 0 bit menos significativo dos campos de destino,

nome de ativa<;ao e indice de ficha de dado
Hi

I
Os 2 bits ll1enos significativos do campo de destino

e 0 menos significativo do nome de ativa<;ao e indict'
32 Os 2 bits menos significativos dos campo de destino e ,

nome de ativa<;ao e 0 menos significativo do indice II

61 Os 2 bits rnenos significativos dos campo de destino I

nome de ativa<;ao e indice II

A ordem de forma<;ao de enderec;os das unidades de agrupamento com os bits especi-

ficados na tabela 7.1 E' representada na figura 7.12. Mesmo quando urn campo fornece

mais que urn bit para formac;ao do endere<;o a ordem e mantida.

A configura<;ao adotada para a arquitetura SEED foi: 4 unidades funcionais e 32

r6tulos locais em cada UFo Essa configura<;ao foi escolhida em fun<;ao das avalia<;oes ante-

riores. nas quais observou-se que todos os benchmarks apresentam maxima ocupa<;ao das



I indice I nome de ativa<;ao I destino I

Figura 7.12: Ordem para Forma<;ao do Endere<;o da Unidade de Agrupamento

As figuras 7.14, 7.1.5 e 7.13 apresentam os resultados obtidos pela avalia<;ao do com-

portamento da arquitetura SEED pela varia<;ao do mimero de unidades de agrupamento.

Como 0 programa de cria<;aode matrizes nao sofreu altera<;ao em nenhum dos parametros

de avalia<;ao utilizados pelo simulador, nao san apresentados os graficos referentes a esse

benchmark.

Os graficos de tempo de execuc;ao demonstram que 0 aumento do mimero de unidades

de agrupamento praticamente n~iointerfere na velocidade de processamento da arquitetura

SEED. Alem disso, os graficos da porcentagem do tempo de ocupa<;ao dos process adores

demonstram ser inversamente proporcional aos graficos de tempo de execuc;ao. Para 0

programa de integra<;ao binaria (figura 7.1.5) pode-se observar que, variando-se 0 numero

de unidades de agrupamento de 8 para 32, ha uma diminui<;ao do tempo de execu<;ao em

torno de 0.3%, enquanto a ocupac;ao dos processadores aumenta 0.1%. De 32 para 64

unidades de agrupamento 0 tempo de execuc;ao e a ocupa<;ao dos processadores nao san

alterados.

o programa fatorial (figura 7.14) apresenta comportamento urn pouco distinto do

observado pelo programa de integrac;ao binaria. Com 0 aumento do numero de unidades

de agrupamento existe urn pequeno aumento no tempo de execuc;ao, cerca de 0.2%. Ja

a diminui<;ao da porcentagem de tempo de ocupa<;ao dos processadores observada fica

nessa mesma proporc;ao. Para ambos os benchmarks quando 0 numero de unidades de

agrupamento passa de 8 para :32, pode-se observar que existe urn aumento da ocupa<;ao

maxima das unidades de agrupamento de cerca de 20%. Isso demonstra que embora as

unidades de agrupamento possam tratar urn numero maior de fichas paralelamente. 0

numero de unidades funcionais torna-se 0 "gargalo" da arquitetura, pois se os pacotes de

dados de entrada de blocos nao conseguem ser enviados para as unidades funcionais. as
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unidades de agrupamento tera'o mais fichas armazenadas em sua memoria.

Apesar dos program as integrac;ao binaria e fatorial serem implementados pOI' algorit-

mos puramente recursivos, 0 comportamento da arquitetura SEED e bastante diferente

entre ambos, principalmente no que se refere aos parametros apresentados no paragrafo

anterior. Na realidade, esperava-se que ambos tivessem 0 comportamento apresentado

pelo programa de integrac;ao binaria, pois para formal' os enderec;os das unidades de agru-

pamento com 0 aumento destas. a Chave 2 considera primeiro mais urn bit do campo de

destino e. posteriormente mais urn bit do campo de nome de ativac;ao. Como os progra-

mas recursivos utilizam 0 campo de nome de ativac;ao para gerar atividades paralelas. era

esperado que para estes program as existisse urn menor nllmero de conflitos na distribuic;iio

de fichas de dados entre as unidades de agrupamento. Dessa forma, 0 tempo de execuc;ao

deveria diminuir. tal qual acontece com 0 programa de integrac;ao binaria.

o program a de multiplicac;ao de matrizes apresenta diminuic;ao de aproximadamente

1.5% do tempo de processamento com 1G unidades de agrupamento em relac;ao ao tempo

observado COlliS unidadcs . .\ ;lCJ existe alterac;ao do tempo de execuc;ao quando e aumeIl-

tado 0 mimero de unidades de agrupamento de 16 para 32 eo tempo diminui mais 0.5%

aumentando-se para 64 unidades. Observando a porcentagem do tempo de ocupac;ao dos

processadores verifica-se que h3. urn aumento de aproximadamente 13% quando 0 mimero

de unidades de agrupamento passa de 8 para 16 e permanece constante com a inserc;ao

de mais unidades.

Para melhor monitoramento da ocupac;ao das unidades de agrupamento foi inserido

o grafico da ocupac;ao rnaxima de todas as unidades nas figuras 1.14. 7.15 e I.D.

referenciado pela lctra c;. Pode-se observar atraves desses graficos que, para todos os

benchmarks. a ocupac;ao maxima das unidades de agrupamento aumenta com 0 aumento

do mimero de unidades de agrupamento. Como existe uma maior vazao das fichas oriundas

das unidades funcionais pela Chave 2. urn maior mimero de fichas podem ser tratadas

paralelamente pelas unidades de agrupamento. Contudo. a transmissao dos pacotes de

dados da Chave 1 j)ara as unidades funcionais tern sua capacidade limitada pelo mimero

fixo de unidades funcionais e pela capacidade destas unidades de sobrepor a execuc;ao

do maior mimero possivel de blocos de c6digo. Portanto, era esperado que a ocupac;ao

maxima de toclas as unidades de agrupamento aumentasse com 0 crescimento do mimero



destas.

Em relac;ao a distribuic;ao de fichas para as unidades de agrupamento pode-se observar

que os algoritmos puramente recursivos niio aproveitam bem 0 aumento do mimero destas

(graficos identificados pela letra B). Isso ocorre em func;ao da politica de distribuic;ao

adotada para a Chave 2. Como os algoritmos recursivos nao alteram 0 campo de indice,

os enderec;os das unidades de agrupamento que necessitam dos bits mais siginificativos do

enderec;o para serem especificadas nao saGutilizadas, pois depedem unicamente do campo

de indice. Para analisar 0 quanta as unidades de agrupamento saG desperdic;adas, basta

comparar com os resultados obtidos pelo programa de multiplicac;ao de matrizes, que

durante a execuc;ao impoe a alterac;ao dos campos de indice e nome de ativac;ao. Pode-se

verificar que todas as unidades de agrupamento recebem fichas de dados, enquanto que os

programas recursivos conseguem com essa politica de distribuic;ao de fichas ocupar apenas

metade do mimero de unidades de agrupamento.

7.3 Comportamento da Arquitetura com a Varia<;ao
do Tempo de Transmissao das Redes de Inter-
conexao

Como foi descrito no capitulo 2, urn dos maiores problemas apresentados pelas arquite-

turas baseadas no modelo a fluxo de dados e a alta taxa de comunicac;ao imposta pelo

modelo. Esse modelo exige que seja realizada, pelo menos, uma comunicac;ao de dado

para cada instru<;ao atribuida a urn processador. Visando diminuir 0 trafego de fichas

que cleve circular pela arquitetura, foi proposto para a arquitetura SEED 0 aumento da

granularidacle das tarefas a serem atribuidas as unidades funcionais. Assim, a separac;ao

do grafo cle fiuxo de clados em blocos de instru<;oes deve fazer com que 0 trafego de fichas

de dados seja reduzido apenas a transrilissao de dados entre os blocos de c6digo.

Apesar clesse aumento de granularidade, 0 trafego de fichas nas chaves de interconexao

que compoem a arquitetura SEED aincla deve ser alto, principalmente se comparado aos

computadores paralelos baseados em outros modelos computacionais. Dessa forma, para

que 0 desempenho da arquitetura nao seja comprometido e importante que as velocidades

das chaves de interconexao sejam suficientemente altas para que estas unidades nao se

tornem 0 "gargalo" da arquitetura. Alem disso. se realmente 0 trafego de fichas con-



segue ser bastante reduzido pelo aumento de granularidade, a arquitetura deve ser menos

sensivel aos possiveis atrasos impostos pelas chaves de interconexao.

Nessa se~ao e apresentada uma avalia~ao do comportamento da arquitetura SEED em

fun~ao da varia~ao do tempo de transmissao de cada uma das chaves de interconexao.

Para efetuar essa analise a configura~ao da arquitetura foi mantida com 8 unidades de

agrupamento e 8 unidades funcionais, sendo que cada UF pode executar no maximo 32

blocos de codigo concorrentemente. 0 benchmark escolhido foi 0 program a de multipli-

ca~ao de matrizes, uma vez que esse programa possui grau de paralelismo elevado, alem

de utilizar a Unidade de Estruturas de Dados (UED).

Esse estudo sera dividido em duas etapas: na primeira 0 tempo necessario para trans-

missao de fichas de dados pela Chave 2 sera matido fixo enquanto 0 tempo referente a
Chave 1 deve variar. E na etapa seguinte, 0 tempo da Chave 1 e mantido fixo e 0 da

Chave 2 sofre varia~ao. Os resultados obtidos atraves desse estudo serao apresentados nas

se~oes seguintes.

A figura 7.16 apresenta os graficos dos parametros de avalia~ao da arqui tetura, em fun~ao

da varia~ao do tempo de latencia imposto pela Chave 1 as fichas de dados que devem ser

transmitidas pOI' ela. 0 tempo de atraso imposto para cada ficha de dado transmitida

variou de 1 ate 10 intervalos de tempo.

o aumento do tempo de latencia da Chave 1 faz com que exista urn aumento no

tempo de execu~ao. Comparando os graficos A e E pode-se observar que 0 aumento do

tempo de execu~ao e inversamente proporcional a porcentagem do tempo de ocupa~ao dos

processadores. Alem disso, os demais graficos demonstram que os outros parametros nao

apresentam praticamente altera~ao. Esse comportamento comprova que a conseqiiencia

mais direta do aumento do tempo de latencia da Chave 1 eo atraso da atribui~ao de blocos

de codigo para a execu~ao nas unidades funcionais. Esse atraso acarreta urn menor numero

de atividades paralelas internas as unidades funcionais. No entanto, essa diminui~ao nao

e suficiente para diminuir consideravelmente a ocupa~ao de memoria das unidades de

agrupamento e da fila que liga cada UF a Chave 2, e nem altera a ocupa~ao da fila que

liga a Unidade de Estrutura de Dados a. Chave 2.



Atraves desses resultados pode-se conduir que 0 tr<ifego de fichas que saG tratadas

pela Chave 1 nao e elevado, pois apesar do tempo de latencia sofrer urn aumento de 10

vezes do seu valor inicial. 0 aumento do tempo de execw:;iioe de aproximadamente 20%.

Portanto. 0 traJego de fichas na Chave 1 consegue ser bastante amenizado pela separa<;ao

do grafo de fluxo de dados ern blocos de c6digo.
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Varia<;aodo Tempo de Thansmissao da Chave 2

A figura 7.17 apresenta os resultados dos pan1metros de avalia<;ao da arquitetura obtidos

atraves da varia<;ao do tempo de atraso imposto pela Chave 2. 0 gnifico de ocupa<;ao

maxima das unidades funcionais nao e apresentado nessa figura pois, nao sofreu altera<;ao

dentro do intervalo escolhido para varia<;ao do tempo de atraso da Chave 2. Para esse

intervalo cada UF executou paralelamente, em algum instante, 32 blocos de c6digo, ou

seja, foi observada a maxima ocupa<;ao possivel das unidades funcionais.
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o grafico A demonstra que 0 tempo de execu~ao sofre urn aumento de aproximada-

mente 90% quando 0 tempo de atraso da Chave 2 varia de 1 para 10 intervalos de tempo.

Ja a porcentagem de tempo de ocupa~ao dos processadores, neste mesmo intervalo. varia

em cere a de 33%. Essa diminui~ao da porcentagem do tempo de ocupa~ao dos proces-

sadores e refietida tambem na ocupa~ao maxima das filas UF-Chave2, que apesar do

aumento do tempo de atraso da Chave 2, sofre uma queda quando 0 tempo de atraso da

Chave 2 cresce de 2 para 10 intervalos de tempo. Atraves desses resultados pode-se dizer

que 0 aumento da tempo de atraso da Chave :2 tem como conseqiiencia uma reduc;ao do

aproveitamento das unidades funcionais.

Atraves do grafico r pode-se observar que existe urn aumento da ocupa~ao maxima da

fila UED-Chave:2 quando 0 tempo de atraso da Chave :2aumenta de 1 ate 4 intervalos de

tempo. A partir desse valor. a ocupa~ao maxima nao sofre uma altera~ao consideravel.

Quando 0 grafico F e analisado conjuntamente com a ocupa~ao maxima das filas UF-

Chave2, fica claro que com 0 atraso de ate 4 intervalos de tempo as unidades funcionais

conseguem processar os blocos de codigo com uma ef-icicncia razoavel, pois a porcentagem

do tempo de ocupa~ao dos processadores e ainda superior a 50%. A partir deste ponto,

o baixo aproveitamento das unidades funcionais faz com que urn menor mimero de f-ichas

seja produzido paralelalemente, a ponto de reduzir a ocupa~ao maxima das filas UF-

Chave2. Como a UED depende das unidades funcionais para receber instruc;oes para

sua utiliza~ao. com 0 menor mimero de blocos tratados concorrentemente pelas unidades

funcionais. deve existir uma reduc;ao da taxa de envio de instru~oes a serem tratadas pela

lIED em [ullc;au do lCI11PU.causando \ll11a redu<"'ao nil vclocidade com que as fichas de

dados saG cnviadas para a Chave 2.

Apesar do aumento do tempo para 0 envio das fichas das unidades funcionais para

as unidades de agrupamento, a ocupa~ao das unidades de agrupamento aumenta para

o intervalo de 1 ate G e depois sofre uma pequena queda (graficos BeG). Esse com-

portamento pode ser compreendido como uma conseqiiencia do atraso do envio de fichas

parceiras paras as unidades de agrupamento. uma vez que enquanto estas nao forem sin-

cronizadas com suas parceiras. est as devem continual' armazenadas na Memoria de Dados

das unidades de agrupamento. Portanto. e exatamente esse aumento do tempo necessario

para 0 agrupamento clas f-ichas de dados de entrada dos blocos que acarreta a degrada~ao



Atraves da avalia<;aodo comportamento da arquitetura SEED pode-se chegar as seguintes

constata<;oes:

os programas que geram atividades paralelas atraves de chamadas recursivas

de fun<;oes,nao conseguem aproveitar 0 maior numero de recursos de processa-

mento, pela limita<;ao da transmissao de codigo da VLGlobal para as unidades

funcionais;

a porcentagem do tempo que os processadores das unidades funcionais passam

executando as instru<;oes internas aos blocos, torna-se muito reduzida para

urn numero maior que 8 unidades funcionais, levando a urn desperdicio do

potencial existente nas unidades funcionais para a execu<;aode blocos de codigo

concorrentemente.

os benchmarks utilizados saDexecutados em urn tempo menor, com exce<;aodo

program a de cria<;ao de matriz, que por sua caracterlstica particular, utiliza

muito a Memoria de Estruturas de Dados, fazendo com que 0 aumento da

capacidade de execu<;ao paralela dos blocos de codigo nas unidades funcionais

nao seja plenamente aproveitado;

ha urn aumento da porcentagem do tempo que os process adores das unidades

funcionais passam executando as instru<;oes internas aos blocos;

a limita<;ao na velocidade de processamento para valores acima de 32 rotulos

locais deve-se a degrada<;ao de eficiencia com que as unidades de agrupamento

conseguem tratar 0 aumento do trafego das fichas de dados;



praticamente nao ha vana<;ao do tempo requerido para execu<;ao dos bench-

marks utilizados:

a porcentagem do tempo que os processadores das unidades funcionais per-

manecem ocupados torna-se consideravelmente maior para 0 program a de mul-

tiplica<;ao de matrizes;

a ocupa<;ao das unidades de agrupamento aumenta, pois as unidades funcionais

na.0 conseguem absorver todos os blocos de c6digo, hahilitados mais rapida-

mente pelas unidades de agrupamento:

• Com 0 aumento do atraso imposto para transmissao dos pacotes de dados pela

Chave 1. 0 tempo de execu<;ao aumenta 20% quando tempo de atraso aumenta

1000%. deixando claro que existe urn trafego bastante reduzido de fichas nessa chave

de interconexa.o;

• Com 0 aumento do atraso imposto para transmissao dos pacotes de dados pela

Chave 1:

o tempo de processamento para 0 programa de multiplica<;ao de matrizes torna-

se 90% maior com 0 aumento de 1000% do tempo de atraso:

a ocupa<;.ao das unidades de agrupamento torna-se elevada pela demora da

transmissa.0 de fichas cle dados que devem ser sincronizadas nessas unidades:

torna-se menor a porcentagem do tempo que os processadores das unidades

funcionais permanecem ocupados.



Capitulo 8

Considera<;oes Finais

A proposta de uma nova arquitetura apresentada neste trabalho foi elaborada a partir

das experiEmcias adquiridas com as arquiteturas a fluxo de dados de primeira e segunda

gera<:;oes. Assim, a arquitetura SEED tenta aproveitar as boas caracterlsticas apresentadas

pelo modelo a fluxo de dados e sanar, ou pelo menos amenizar, os problemas apresentados

pelas arquiteturas baseadas neste modelo que ja foram estudadas.

o born aproveitamento do paralelismo existente nas aplica<:;oesem fun<:;aoda facilidade

de exposi<:;ao deste, e a principal vantagem de utiliza<:;ao do modelo a fluxo de dados.

Assim, visando utilizar essa qualidade das arquiteturas a fluxo de dados, a arquitetura

SEED baseia-se neste modelo para habilita<:;ao de tarefas para a execu<:;ao.

No entanto. pelo fato do modelo a fluxo de dados explorar paralelismo de granularidade

muito fina e por habilitar a execu<:;aode tarefas pela disponibilidade dos dados, este modelo

requer pelo menos uma comunica<:;ao para cada instru<:;ao executada. Dessa forma, 0 mais

grave problema apresentado pelas arquiteturas baseadas no modelo a fluxo de dados

esta relacionado com a excessiva taxa de comunica<:;iio imposta pelo modelo. Tentando

amenizar os efeitos decorrentes dessa caracterlstica, foi proposto que a arquitetura SEED

aumente 0 tamanho das tarefas a serem atribuidas as unidades funcionais. Esse aumento

deve ser proporcionado pelo particionamento do grafo de fluxo de dados em blocos de

c6digo cuja execu<:;ao deve ser integralmente processada dentro de uma unica unidade

funcional.

Atraves da analise do comportamento da arquitetura em fun<:;aodo aumento de atraso



imposto pelas chaves de interconexao presentes na arquitetura. verificou-se que 0 aumento

da granularidade, de fato, consegue reduzir 0 trafego de fichas de dados na arquitetura.

Essa diminuic,:ao do mimero de fichas que circulam pela arquitetura foi confirm ada pela

pequena degradac,:ao do desempenho da arquitetura se comparada proporcionalmente ao

aumento do tempo aplicado nessa analise.

Tambem foi verificado que a estrategia utilizada para realizar 0 particionamento de

program as na forma de grafos de fluxo de dados permite que 0 c6digo gerado pelo parti-

cionamento apresente paralelismo suficiente para ser explorado pelos recursos oferecidos

pela arquitetura SEED. Pode-se verificar que mesmo quando existe urn mimero maior de

recursos oferecidos pela arquitetura (como pOl'exemplo, 0 aumento do mimero de r6tulos

locais) os programas particionados em blocos de c6digo conseguem apresentar paralelismo

suficiente para manter urn razoavel valor de ocupac,:ao maxima das unidades funcionais.

Este fato demonstra que existe uma quantidade consideravel de tarefas que podem ser

habilitadas paralelamente para a execuc,:ao.

Em relac,:iioao comportamento da arquitetura SEED observado em func,:aodo aumento

dos recursos oferecidos pela arquitetura para explorac,:aode paralelismo deve-se fazer al-

gumas considerac,:oes.

o aumento do mimero de unidades funcionais, embora aumente a capacidade de pro-

cessamento paralelo, pode gerar com maior freqiiencia conflitos entre as requisic,:oes de

c6digo. enviadas pelas varias unidades funcionais para a ULGlobal. Estes conflitos po-

dem, como no caso dos benchmarks puramente recursivos, levar a urn desperdfcio do

potencial de processamento oferecido pela arquitetura. Alem disso, embora nao tenha

sido analisado neste trabalho, 0 aumento do mimero de unidades funcionais, bem como

o mimero de unidades de agrupamento. levam a urn aumento da complexidade de im-

plementac,:ao das chaves de interconexao. devendo aumentar 0 tempo necessario para que

est as possam transmitir as fichas de dados. Dessa forma, 0 mimero de unidades funcionais

nao deve ser elevado, mas apenas 0 suficiente para garantir urn born fluxo de pacotes de

dados pela Chavc 1 e urn born nivel de utilizac,:aoda ULGlobal. Para os benchmarks uti-

lizados para as an{dises apresentadas no capitulo anterior. a configurac,:aoque apresentou

melhores resultados foi a que possuia Kunidades funcionais.

POI' outro lado. 0 aumento da capacidade de cada CF executar urn mimero maior de



blocos de cadi go paralelamente, ou seja, 0 aumento do numero de ratulos locais, garante

uma utiliza<;ao melhor dos recursos internos de cada UFo Esse fato leva a urn melhor

aproveitamento da arquitetura como urn todo. Tambem neste casu existe urn limite para

o born aproveitamento dos recursos oferecidos. A analise apresentada neste trabalho

demonstrou que para urn numero superior a 32 ratulos locais nao existe urn aumento con-

sideravel da porcentagem de tempo que os process adores permanecem ocupados durante

a execu<;ao de programas.

A existencia de um numero mawr de unidades de agrupamento possibilita urn au-

mento do numero de fichas de dados produzidas pelas unidades funcionais que podem

ser enviadas para as unidades de agrupamento em urn mesmo tempo. No entanto, foi

verificado que 0 aumento apenas do nllmero de unidades de agrupamento praticamente

nao altera 0 desempenho da arquitetura SEED, principalmente, se comparado ao grau de

altera<;ao verificado pela varia<;ao do numero de unidades funcionais e de ratulos locais.

Como 0 aumento do numero de unidades de agrupamento nao oferece uma vantagem

consideravel para 0 desempenho da arquitetura, e deve representar urn decrescimo da

velocidade de transmissao de fichas de dados das chaves de interconexao, pode-se concluir

que a existencia de um numero mais restrito de unidades de agrupamento pode ser mais

vantajoso para a obten<;ao de um bom desempenho da arquitetura. A presente avalia<;ao

sugere a existencia de S ou 16 unidades de agrupamento.

Atraves dessas primeiras avalia<;oespode-se concluir que a arquitetura SEED e capaz

de aproveitar 0 paralelismo existente nas aplica<;oes. Alem disso, apesar de utilizar 0

modelo a fluxo de dados 0 trafego de fichas de dados nao e excessivamente alto. fato que

comprova que 0 aumento da granularidade e capaz de reduzir a taxa de comunica<;ao

requerida pelo modelo.

A se<;ao seguinte conclui a apresenta<;iio desse trabalho expondo alguns temas que

devem ser estudados para que esta arquitetura possa ser mais amplamente pesquisada.

Esse trabalho deve ser compreen dido como um inicio de uma serie de outros trabalhos

que devem tratar. de forma mais profunda. cada uma das unidades que compoe essa

arquitetura. incluindo tambem a implementa<;ao de um gerador de c6digo. Dessa forma.



existem varios pontos que merecem uma analise mais detalhada e deverao ser tema de

pesquisa em diversas areas da computac;ao. Cada urn desses temas e descrito a seguir.

8.2.1 Particionamento de C6digo para Processamento Paralelo

Este problema e muito estudado por sistemas de computac;ao con corrente e sempre esta

relacionado a fase de compilac;ao. Dentro dos projetos em arquiteturas a fluxo de dados

essa area foi muito pouco estudada, oferecendo amplas possibilidades de pesquisa.

No capitulo .5 foi apresentada uma forma de gerar c6digo para a arquitetura SEED.

partindo do grafo de fluxo de dados gerado para a MDFM e utilizando as propostas de par-

ticionamento utilizadas para a maquina abstrata TAM. No entanto, a gerac;ao do c6digo

dos program as utilizados como benchmaTks no capitulo 7 foi realizada manualmente, ape-

nas utilizando as ideias descritas no capitulo 5. Dessa forma, a implementac;ao de urn

gerador de c6diga automatico para, a arquitetura SEED e uma etapa que ainda deve ser

cumprida para, posteriormente, poder-se realizar de forma mais ampla uma avaliac;ao da

qualidade do c<Sdigogerado atraves dessa estrategia.

8.2.2 Implementa~ao das Chaves de Interconexao

As altas taxas de comunicac;ao requeridas pelas arquiteturas a fluxo de dados entre as

unidades funcionais e as unidades de agrupamento, faz com que a velocidade com que as

redes de interconexao conseguem transmitir informac;oes. interfiram diretamente no de-

sempenho destas arquiteturas. Para escolher a implernentac;ao de rede de interconexao que

apresenta a melhor relac;ao custo/ desempenho. deve-se primeiramente escolher a topologia

de rede a ser utilizada, e posteriormente a tecnologia a ser utilizada em sua implementac;ao.

A escolha da rede de interconexao a ser utilizada pela arquitetura WOLF foi efetuada

atraves de simulac;ao. sendo escolhida a rede cuja relac;ao custo/desempenho mostrou ser

a melhor para esta arquitetura especffica [Mart 94]. Atualmente, est a sendo realizado urn

estudo para avaliar a implementac;aa dessas redes de interconexao na arquitetura 'NO LF

utilizando tecnologia 6ptica [J'\lart 9G]. tambem atraves de simulac;ao. Baseando-se nestes

trabalhos. serc1 posslwl ayaliar 0 desempenho da arquitetura SEED com a utilizac;ao de

vanas topologias de reck para implcmentar as chaves 1 e 2. Posteriormente. espera-sf'

entaa. veriiicar a tecllologia a ser utilizada para a ill1plementac;ao destas que oferec;a a



Como foi tratado no capitulo 3 a Dnidade de Estruturas de Dados deve ser formada pela

Memoria de Estruturas e pela Dnidade de Processamento Vetorial. No entanto, a DPV

nao foi abordada de forma completa neste presente trabalho. A inserc;ao da DPV deve

incluir:

• A definic;ao da organrzac;ao do processador vetorial a ser utilizado. Essa escolha

deve considerar nao apenas a performance mas tambem seu custo, pois e objetivo

desse trabalho a obtenc;iio de uma maquina de custo nao muito elevado;

• A especificac;ao de urn protocolo de interac;ao entre a ME, a DPV e as unidades

funcionais. A maneira como a DPV deve interagir com as outras unidades da

arquitetura deve levar em considerac;ao que a DED deve ser utilizada como uma

interface, que deve tornar compativeis os protocolos de comunicac;ao especificados

pelas partes envolvidas:

• A implementac;ao de urn gerador de codigo que seJa capaz de expor trechos de

programa que podem ser executados com maior eficiencia pelo processador vetorial.

Estes trechos devem ser modificados pela inserc;ao de instruc;5es vetoriais explicitas.

Gerac;ao de Aplicativos Computacionais

Para uma avaliac;ao mais completa do desempenho da nova arquitetura deverao ser gerados

programas cuja execuc;ao exijam processamento de alto desempenho, por exemplo, calculos

numericos, simulac;oes, etc. Contudo, esse trabalho esta condicionado a implementac;ao

de um gerador de codigo completo para a arquitetura SEED.

8.2.5 Analise enl Nivel de Hardware para Implementac;ao da
Arquitetura

A construc;ao de um prototipo e a fase que deve ser posterior a todos os temas de pesquisa

descritos nesta sec;ao. pOl' necessitar de todas as informac;oes de especificac;ao da arquite-

tura, do gerador de codigo e dos resultados obtidos pelas simulac;oes.

~ ~~. \" .
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