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"No princ1pio, Deus criou os ceus e a terra.
informe e vazia. As trevas cobriam 0 abismo, e
de Deus movia-se sobre a superf1cie das aguas.
disse: 'Fa~a-se a luz'. E a luz foi feita."

Genesis 1,

A terra era
o Esp1rito
Deus



eeA meus pais, Arlindo e Clarice, e a
minha irma Denise, pelo incentive e
carinho. Sem eles, 0 caminho teria
side impossivel."
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Resumo

Esse trabalho apresenta a Proto-Arquitetura a f1.uxode dados vVOLF e trata da imple-

menta<;ao de um simulador simplificado dirigido a eventos para essa arquitetura.O projeto

WOLF propoe-se a implementar e estudar as caracterlsticas de um supercomputador de

aHa velocidade baseado no modelo de f1.uxode dados dinamico com granularidade varia,vel.

Para situar 0 trabalho, sao apresentados alguns conceitos envolvidos em simula<;cioe as

principais implementa<;oes em f1.uxode dados.

as resultados preliminares obtidos com 0 simulador sao apresentados. Esses resul-

tados sao analisados e comparados com dados conhecidos da arquitetura f1.uxode dados

da Maquina de Manchester. Quando a maquina Proto-WOLF tiver suas caraeteristicas

particulares desativadas, essa deve comportar-se como a Maquina de Manchester. Os

resultados obtidos refl.etem esse comportamento. Condui-se pOl'tanto que 0 simulador

implementado esta comportando-se de uma maneira apropriada.



Abstract

This work presents the Proto- vVOLF dataflow architecture and implementation of a

simplified event-driven simulator for this architecture. The WOLF project is a proposal

for the implementation of a supercomputer based on the dynamic dataflow model with

variable granularity. In order to place the work in context, some of the basic concepts

involved in simulation are presented and a survey of the most relevant works in dataflow

are presented.

The preliminary simulation results are presented. These results are analised and com-

pared with known results from the dataflow architecture of the Manchester Dataflow

Machine. When the simulated Proto-WOLF machine has all its unique features disabled.

it is expected that it should behave in a Manchester-like fashion. The results obtained

fully a.gree with these. It is, then, possible to conclude that the implemented simulator is

behaving in a proper manner.



Introdu~ao

A pesquisa em fluxo de dados (FD) iniciou-se na decada de 1970 e os primeiros projetos

foram desenvolvidos na Franc;a com 0 desenvolvimento do Toulouse LA U System [1],

na Universidade de :Manchester com 0 desenvolvimento da Afdquina Fl'll~w de Dado8 de

Manchester (MFDl\'1) [.),6, 7] e no MIT, com a pesquisa de uma arquitetura a fluxo de

dados estatica pelo grupo do Prof. Jack B. Dennis [2].

Com a pesquisa dessa primeira gerac;ao de maquinas a fluxo de dados, foram identifica-

dos alguns problemas. Alguns desses, como a gerac;ao excessiva de illstancias em fluxo de

dados dinamico, ja, foram solucionados, enquanto que outros, como 0 excesso de utilizac;a.o

de memoria devido ao paralelismo excessivo, permanecem sem uma soluc;ao definitiva.

A filosofia da arquitetura a fluxo de dados de Manchester, foi uma influencia impor-

tante na formac;,aode alguns dos pesquisadores do Grupo de Instrumentac;ao e Infonnatica

da USP. Esses pesquisadores estudam agora uma nova arquitetura baseada em fluxo de

dados dinamico e granularidade variavel denominada WOLF, visando solucionar alguns

dos problemas conhecidos da arquitetura de Manchester.

Esse trabalho tern como objetivo a descric;ao da implementac;ao de um simulador que

foi desenvolvido para pesquisas com a arquitetura WOLF. Esse simulador denomina-

se SAW. Para isso, faz-se uma introduc;ao aos conceit os envolvidos em simulac;ao, as
principais arquiteturas fluxo de dados e aos simuladores usados para comparac;a.o dos

dados obtidos com 0 simulador SAW, no sentido de validac;ao do mesmo.

A implementa';R0 rh''''se S!!11111:H-1(wP 11!1"! l);j~~O importante. no sentido de propiciar Ull1

estudo mais completo do comportamento das partes que compoem a arquitetura WOLF,

pois, apenas com 0 estudo teorico do comportamento dessas partes, nao seria possivel tirar

conclusoes para viabilizar a arquitetura, visto que alguns problemas so sa,odetect ados com

a implementa<;ao.



Capitulo I

Simula~ao

1.1 Introdu~ao

Esse capitulo introduz 0 conceito de simulac;ao e apresenta os tipos de simulaC;aousados

com maior freqiiencia em pesquisa de arquiteturas paralelas de computadores.

o Que e Simula~ao

No contexto desse trabalho, simulac;ao e uma ferramenta de pesquisa que permite tirar

conclusoes at raves de exerdcios que imitam a realidade (sistema) que esta sendo estudada.

Para isso deve-se escolher uma representacyao apropriada para as caracterlsticas e proces-

sos que represent am esse sistema, pois a precisi\.Ocom que isso e feito esta diretamente

relacionada com a confiahilidade dos resultados obtidos. A escolha das caracterlsticas e

processos para representar 0 sistema a ser estudado geralmente e chamada de modelagem.

do sistema e ao conjunto dessas caracterlsticas e processos, de mode/o.

A tecnica geral para a construc;a,ode um modelo para simulac;a,oe constituida pOI'uma

serie clepassos basicos, culminanclo num entendimento melhor closistema sob investigac;ao.

Esse sistema e cliviclidoem um conjunto de partes, que, de alguma forma, interagem entre

si. Uma das metas na cOllstruc;aodv lllOJelO do, 5ij,J.J.i.ila~ao,C suber quais dessas illterac;oes

sa.o mais significativas e quais nao sao. Com esse conhecimento clefinem-se os limites do

pro jeto de simulac;ao, ou seja, 0 quanto 0 pro jeto se aproximara da realidade. As varia,veis

envolvidas no sistema a ser simulado SaGseparaJas em duas categorias: as varia.veis que

estao alem dos objetivos do estudo e as variaveis cujo comport amen to sera controlado.



A constru~ito de urn modelo para simula~ao usando essa tecnica apresenta algumas di-

ficuldades. A maior delas reside no entendimento do sistema como urn todo e na illtera<;a.o

de suas partes. Isso acarretani urn erro entre os resultados obtidos com a simula<;ao e os

resultados esperados. POl'tanto a cacla passo cleve-se tel' a certeza de que esse tenha sielo

completamente entendido antes da passagem para 0 passo seguinte.

Construido 0 modelo, deve-se testa-lo e verificar se ele correspollde it, realidade <ltle

se deseja investigar. Se 0 moclelo nao corresponcler it realiclacle, clevera haver uma re-

formulac;ao do modelo ou procm'ar descobrir se nao foram desprezadas varia,veis e ca-

racterlsticas import antes do sistema. Dessa forma pode-se estabelecer uma seqiiencia de

procedimentos que levem a soluc;ao do problema com melhor possibilidades da obtenc;ao

de resultados corretos.

1.3 Importancia da Simulac;ao

o objetivo de uma simulac;ao pode ser mais 0 de monitorar 0 comportamento de um dado

sistema sob condi~oes variaveis, do que encontrar uma situa~ao onde 0 sistema apresente

seu melhor desempenho. A simulac;ao pode envolver um reajuste do modelo at raves do

tempo, principalmente dos valores de algumas variaveis selecionadas, Isso e como usaI'

sensOl'es que monitorem 0 sistema real. Monitorar 0 sistema simulado pode ser mais fc\.cil

(e geralmente e) do que faze-Io com 0 sistema real, podendo as leituras ser impressas para

que sejam analisadas e posteriormente comparadas com outras leituras.

Em urn modelo simulado podemos ajustar suas variaveis de maneira que nao sena

pratica se aplica.da ao sistema real, ja que as "equac;oes" do modelo esta.o dispostas numa

forma que pennite modificac;oes e analises rapidas.

Existem ainda os casos onde a experimenta<;'ao no sistema e impossivel. Em outros

casos e desaconselha,vel pOl' implicar em grandes gastos ou riscos nao despreziveis. Em

desejada em tempo bem menor.

Alguns casos onde 0 emprego de tecnicas de simula~ao e nao s6 aconselhavel. mas

imprescindivel para a soluc;ao do problema sao: as resolu~oes que envolvam sistemas

dinamicos onele 0 tratamento de suas variaveis torna-se complexo demais para estudos



analiticos [62]; 0 estudo de situa~oes economicas onde devem ser ana.lisados todos os

riscos de novas aplicac;.oes considerando as variac;oes nas taxas de juros e as flutua<;oes do

mere ado [63]i descoberta de novas tecnicas de estrategia de guerra onde as t:f\p~l'im~ll-

tac;oes sao impraticaveis pOl' razoes 6bvias [64]; simula~ao de controle de trafego aereo

para treinamento de pessoal [65]; controle cle reatores nucleares tendo em vista 0 super-

aquecimento causaclos pOI'fa.lhas no sistema cle refrigeraC;ao do reator ou falhas no sistema

de detec;ao clessas falhas [66]; estuclos de comparac;ao entre multiprocessadores com relac;ao

ao mimero cle barramentos clisponiveis [67]; algumas aplicac;oes cle computac;ao exigem

um desempenho que so e possivel at raves cla melhora na arquitetura cla maquina [68].

1.4 Tipos de Simula~ao

A simulac:;ao divide-se em dois grandes grupos com caracterlsticas tecnol6gicas e imple-

mentac;ao distintas: simulac;ao anal6gica e simulac;ao digital.

Simula~ao Anal6gica

Na simulac;ao analogica, amplificadores operacionais capazes de integral' ou somal', sao

conectados de maneira a permitir uma soluc;ao continua das equac:;oesque represent am 0

sistema real. A todo instante, tensoes proporcionais aos termos das equac;oes sao calcu-

ladas. Como as soluc;oes siw continuas, ha uma proporcionalidade entre 0 tempo real e 0

tempo envolvido na soluc;ao das equac;oes.

POI' trabalhar diretamente com solw;oes continuas das equac;oes representando 0 sis-

tema sob investigac;ao, geralmente e possivel uma interpretac;ao intuitiva do problema.

Experimentos repetidos com 0 modelo podem levar ao conhecimento dos efeitos de l11U-

danc;as nos para.metros de entrada do sistema.

Pode-se reduzir os efeitos causados pOI' ruidos em uma simulac;ao ana16gica usando

filtros ou blindagem. Dessa forma os resultados ohtidos sao na maioria das vezes, proximos

da reaJidade.

A simulac:;ao ana16gica nao e ob jeto de interesse desse trabalho.



Simulac;ao Digital

Simula~ao digital e uma tecnica numerica de simula~ao oude os experimentos sito realiza-
dos em um computador digital. A sec;ao seguinte apresenta alguns aspectos desse tipo de

1.5 Aspectos da Simulac;ao Digital

1.5.1 Linguagens de programa~ao

No uso da simulac;a,o computacional esta impHcita a escolha de uma linguagem de pro-

gramac;;:w. It atraves dessa linguagem que se especifica tanto para 0 computador como

para outros investigaclores, 0 problema a ser simulado. A linguagem clevepossuir atributos

que facilitem a traduc;a.o do problema. POl' exemplo, se 0 sistema a ser simulado apresenta

va,rios subsistemas, e precise escolher uma linguagem que facilite a representac;ao desses

subsistemas ou se 0 sistema envolve expressoes algebricas, a linguagem deve apresentar

caracterfsticas que facilitem a representac;ao dessas expressoes. A maneira com que a

linguagem trata estruturas de claclos, tambem e urn atributo essencial a linguagem.

Na simulac;ao digital, a linguagem eo mecanismo codificador do algoritmo que descreve

o comportamento do sistema sob investigac;ao. Esse algoritmo deve refletir os passos desde

a definic;ao ate a resoluc;ao do problema em questao. Algumas linguagens de programac;a.o

usadas em simulac;a.osac apresentadas no Capitulo 3.

o metodo de Monte Carlo e usado para estimar as probabilidades dos estados possiveis

de um modelo em lUll determinado experimento. Esse e urn tlpico metodo de simulac;a.o

estatica com amostragem distribuida, pois explora apenas as relac;oes estatlsticas entre as

e repeticlo va,ria.s vezes e obtem-se urn conjunto de soluc;oes aleatorias para 0 sistema

simulado. Esse conjunto de soluc;oes e uma distribuic;ao de probabilidades que representa

os possiveis estados que 0 sistema pode assumir.

A representac;ao de objetos e feita at raves do usa de variaveis e relac;oes entre dis-



tribuit;oes de probabilidades. 0 metodo de Monte Carlo pode tambem ser usado para

o estudo de fenomenos complexos para facilitar 0 entendimento de ana.lises que explo-

ram causal efeito como pOI' exemplo a analise de fenomenos s6cio-economicos e tambem

para estudar soluc;oes na.o probabilisticas cujos modelos SaD complicados como 0 usa de

metodos numericos para a resoltH;a.o de integrais multiplas.

Uma dicussao 1l1aisgeral sobre esse metodo de simulaC;ao pode ser encontrada em [42].

Simulac;ao com Amostragem de Tempo Continua

Na simulat;ii,o com amostragem de tempo continua, ou simplesmente simulat;ao continua

(figura 1.1), 0 tempo e lentamente variado de forma que todas as variac;oes do sistema SaD

detectadas. Esse tipo de simula~ao e melhor utilizada na investigac;ao de modelos cujas

varia~oes dos estados se deem de forma continua, como pOI' exemplo, a simula~iio de um

sistema de suspensao de um automovel ou ainda na simula<;ao da decolagem de urn aviiio.

QUB

DIlSCIBVllM

o
SISI'EMA

Nesse tipo de simulac;ao e implicita a linearidade e estabilidade do sistema de forma

que os resultados obtidos com a simula~ao estao intimamente relacionados com a forma

que 0 tempo foi variado. Maiores detalhes podem ser encontrados em [43].



1.5.4 Simula~ao com Amostragem de Tempo Discreta

Na simula<;ao com amostragem de tempo discreta ou simplesmente simulac;ao discreta

(figura 1.2), considera-se que nada de relevante acontece enquanto 0 rel6gio esta, parado.

Nesse tipo de simula<;ao, as ac;6es produzidas saD armazenadas em uma fila ordenada

pelo indicador tempo. Essas ac;6es sa.o consumidas uma a uma e 0 rel6gio de simula<;ao

e avan~ado de acol'do com 0 valor do identificador tempo de cada a~ao lida. Uma. a.c;ao
pode produzir varias outras a.c;6esque tambem serao armazenadas na. fila. Esse cielo se

repete ate 0 termino de todas as ac;oes armazenadas na fila. Informac;oes adicionais sobre

o metodo podem ser encontradas em [44].

DIlSCRBVIlM

o
SISI1lMA

A escolha do incremento no tempo e importante nesse metodo pois se 0 valor do incre-

mento for relativamente pequeno, detalhes nao necessarios a simulac;a.o SaD introduzidos.

Da mesma forma se 0 valor do incremento for relativamente grande, 0 modelo torna-se

irreal e dados essenciais SaD perdidos. Esse tipo de simulaC;ao e largamente usada no

Simula~ao Dirigida por Eventos

Um evento e definido como uma ac;ao que ocorre no sistema sob illvestigac;ao como pOI'

exemplo a mudanc;a do valor de uma variavel ou qualquer processo sendo disparado no





pensar que a velocidade de processamento podetia ser aumentada apenas com 0 apri-

moramento tecnol6gico dos componentes eletronicos dos computadores, pois a velocidacle

dos sinais eletricos e limitada pela velocidade da luz, e a miniaturiza<;ao e limitada pOl'

efeitos quanticos (principio cla incerteza de Heisemberg) [45]. Esses dois fatores impoem

um limite maximo possivel para a velociclade maxima de processamento em equipamelltos

baseados nas arquiteturas convencionais.

U ma SOhl<;aO6bvia para esse problema e a utiliza<;ao de varios processadores ao inves de

apenas urn, de rnaneira que enquanto urn processador estiver executando urna determinada

tarefa, 0 outro processador executa uma outra tarefa que nao depende dos resultados da

execu«;ao da tarefa anterior. Dizemos que essas tarefas estao sendo executadas em pam/elo

e pOl'tanto uma arquitetura que funcione dessa maneira chamamos de al'quitetum pam/e/a.

A recente proliferac;ao de tecnologias de processamellto paralelo indui desde estudos

com hardware ate a pesquisa de paradigmas de programac;ao. 0 Capitulo 2 discute

algumas arquiteturas paralelas de interesse para esse trabalho.

Vantagens da Simula~ao de uma Arquitetura

o uso de cornputadores em sirnulac;ao tern sido crescente devido it necessidade da obtenc;ao

de resultados rapidos que acompanhem as pesquisas de novas tecnologias. Algumas das

vantagens em simularmos uma arquitetura ao inves de construirmos um prot6tipo para

Ulna primeira analise sac:

Flexibilidade Em uma impletnelltac;ao em prot6tipo e mais diflcil fazer mudanc;as do que

em urn programa simulador. Com a simulac;ao pode-se explorar varias variantes da

arquitetura em um tempo menor se comparado ao tempo gasto com experimento

sobre 0 prot6tipo. Dessa forma, as experiment os envolvendo varia<;oes no modelo

podem ser realizados sem a necessidade da construc;ao de novo hardware propiciaudo

necessaria tambem a viabiliza«;ao de urn projeto de pesquisa I" para isso pode-se

fazer simulac;oes usando as principais variaveis do sistema. Assim pode-se detectar

erros no projeto inicial e uma mudanc;a no projeto nao seria tao critica de se fazer

se comparada a uma mudanc;a em hardwa1'e de urn prot6tipo.



Tempo de Desenvolvimento Em projetos de pesquisa onde os resultados devem apare-

cer rapidamente, a simulac;ao e uma alternativa largamente usada, po is um simulador

e geralmente implementado num tempo men or do que urn prototipo equivalente e

com 0 advento de linguagens de programac;ao dedicadas a simula<;ao, esse tempo

vem diminuindo cada vez mais. Alem disso, a reutilizac;iio de ferramentas ja, desen-

volvidas, pode ser de grande utilidade e, nas vezes em que e aplicada, reduz 0 tempo

de desenvolvimento do projeto.

Facilidade de Acesso a Dados Com 0 usa da simula.;ao pode-se geralmente obter da-

clos internos mais facilmente do que em um prot6tipo. Pode-se tambem for\,ar

est ados criticos em uma simulac;ao, 0 que seria mais dificil em um prototipo e em

alguns casos, ate impossiveL e clessa forma, 0 comportamento do sistema sob tais

condi\'oes e as conseqii€mcias desse comportamento poderiam ser estudadas antes

da constru\,ao do prot6tipo. Muitas vezes esses estudos podem chegar a conclusoes

que inviabilizem 0 projeto em questao.

Independencia de Tecnologia Com 0 aumento cla clemanda pOI' novas tecnologias em

desenvolvimentos de novos sistemas, a simulac;ao vem sendo usada cada vez mais.

No estudo de projetos que envolve tecnologia de ponta, muitas vezes caraeterfsticas

que ainda nil.Osao possiveis de serem implernentadas tecnologicamente, sao imple-

mentadas em simulac;oes. Dessa forma, lui uma cornpensac;ao entre a necessidade

de resultados imediatos e a indisponibilidade tecno16gica.

2. Desenvolvimento de urn simulador para avaliar as caraeterfsticas de circuitos digitais

de complexidade arbitraria em [71].

3. Desenvolvimento de urn simulador que combine a redu\,ao de carga de simula\'ao

e explorac;a,o de paralelismo para conseguir urn desernpenho bom no contexto da

sirnulac;ao [72].



4. Desenvolvimento de dois simuladores para a rvliiquinaFluxo de Dados de l\lanchester

em [28] e [29].

1.7 Conclusoes

Simula<;ao e a ferramenta basica da maioria dos grupos de pesquisa. Em va,rias areas, a

siulUla<;aoe usaela para va.lidar teorias e mesmo para estuelar comportamentos de sistemas

que, pOI' envolverem uma tecnologia ainela nao elisponivel, nao poelem ser construidos.

A simula<;ao no estudo de arquiteturas paralelas e uma ferramenta litil, pois facilita

o estudo do comportamento do sistema simulado ja que pode-se fazer simplifica<;oes do

modelo e com isso a detec;ao de pequenos erros pode ser mais facilmente feita se comparada

ao estudo em urn prot6tipo. Detalhes do funcionamento do sistema podem ser melhor

entendidos durante 0 processo de simulac;ao e dessa forma, erros conceituais na construc;ao

do prot6tipo podem ser evitados.



Capitulo II

Arquiteturas Paralelas

2.1 Introdu~ao

Esse capitulo discute alguns conceitos basicos de arquiteturas paralelas e discorre sobre

algumas arquiteturas baseadas no paradigma de fiuxo de dados (FD). Dessa forma, e
construida uma base para a defini<;aoda maquina a fiuxo de dados vVOLF, cuja simula<;a,o

e ob jeto de interesse desse trabalho.

2.2 Arquiteturas de Computadores

2.2.1 Classifica~ao de Flynn

Flynn, em 1966, sugeriu uma classifica<;,aoque se tornou muito comum [4]. Essa taxonomia

divide as arquiteturas de comput adores em quatro categorias:

1. SISD (Single Instruction Single Data): Dm dado sendo executado pOI'uma ullica

instru<;ao. Nessa categoria esta classificada a arquitetura convellcional de von Neu-

mann [73].

processadores aplicando varias instru<;oes sobre urn {micodado e seus resultados. Os

resultados de um processador tornarn-se os operandos para 0 processador seguinte.

Essa cIasse nao apresenta nenhurn exernplo pratico, ernbora alguns autores, consi-

derem que 0 pipeline pode ser cIassificado nessa categoria [84].



3. SIMD (Single Instruction Afultiple Data): Arquiteturas que ellvolvem multiplos

process adores execulando a mesma inshu~ao sobre v~rios dados simuHaneamellte.

Arquiteturas baseadas no paradigma srMD tipicamente possuem uma unidade de

cOlltrole central, vcl..riosprocessadores e uma rede de intercollexa,o para a comu-

nica<;a,oentre os processadores ou entre as memorias e os processadores. A ullidade

de conttole envia uma instru<;ao para todos os processadores que executam a instru-

<;aosobre os dados locais. A rede de interconexao pernlite que os dados provenielltes

da execu<;ao de uma instru<;a,oem urn dos processadores possarn servir como operan-

clos para uma outra instru<;<ioem um outro processaclor. Alguns exemplos [3] cle

arquiteturas SIMD san:

4. MIMD (l\!fultiple Instruction Alultiple Data): Arquiteturas que envolvem multi-

plos processaclores executanclo simultaneamente varias instru<;6es sobre va,rios da-

dos. Em arquiteturas baseadas nesse paradigma, cada processador e cOlltrolado

pOl' uma unidade de controle. As tarefas saa subdivididas em partes e essas partes

san distribuidas aos pro cessadores que as executam sobre os dados correspondentes.

Alguns exemplos sao:

• DADO [49];

• PASM [50];

• Cm* [51];

2.2.2 Arquiteturas Vetoriais

Arquiteturas vetoriais silO maquinas tipo SIMD criadas para executar eficielltemellte 0

ca.lculo de matrizes e vetores. as processadores vetoriais sao caracterizados pOl' Imiltiplas

ullidades funciollais coneetadas em pipeline qUf' implemelltam operat;oes aritmeticas e

booleanas sabre vetores e escalares concorrentemente. Exemplas saa:



2.2.3 Arquiteturas Sist6licas

Segundo Duncan, arquiteturas Sist61icas sao classificadas como SIMD. Esse tipo de ar-

quitetura foi proposto inicialmente pOl' H.T. Kung da universidade Carnegie Mellon na

decada de 80 [53]. Nessa forma de arquitetura., varios processa.dores sao dispostos em
pipeline atraves dos quais os dados sao inseridos de forma ritmica da memoria para a rede

de processadores antes de retornarem it memoria.

A sincroniza~ao do "pipeline" , e feita com urn relogio global. Os dados sao constituidos

pOI'operandos obtidos da memoria e resultados parciais provenielltes dos processadores.

Os processadores sao interconeetados e durante cada intervalo de tempo, os processadores

executam uma seqi.i€meiapequena e invariante de instru~oes. A partir da entrada de um

dado no "pipeline" , esse e passado de processador para processador sem 0 usa de memoria.

Dessa maneira, minimiza-se 0 problema da sobreearga cla memoria.

2.2.4 Arquiteturas de Memoria Distribuida

As arquiteturas de memoria distribuida sao classificadas como MIMD e sao constituidas

pOI'varios proeessadores com suas memorias loeais interconectaclas at raves de uma recle.

Devido a inexistencia de uma memoria compartilhada, cada no (0 cOlljunto do proeessaclor

e sua memoria local) troea dados atraves da rede. Varias topologias baseadas no moclelo

de memoria distribuida foram propostas para Huportar a expansibilidade e ajuclar no

desenvolvimento de programas paralelos. Algumas clelas sao:

~ 51: R'l~~OD~- 8 ,f~l:(:~:rEi::'~'·-~--i~;r·c;!.:i;j;'X~'A'()"«::-~Q 5 0 i
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A figura 2.1-(A), mostra a topologia em ane!; a figura 2.1-(B), mostra a topologia em

rede; a figura 2.1-(C), mostra a topologia em arvore; a figura 2.1-(D), mostra a topologia

hipercubica; a figura 2.1-(E), mostra a topologia reconfiguravel. Nessas figuras. cada no

indica urn par processador-memoria.

Arquitetura de Memoria Compartilhada

Arquiteturas de Memoria Compartilhada sao arquiteturas MIMD. Nessas arquiteturas

existemmemorias globais que todos os processadores podem enderec;ar. Essas arquiteturas

possuem maneiras de SinCrOllizaC;aode forma a prevellir que urn processador tenha acesso

a nm dado antes que ontro processador termine de operaI' sobre de.

A figura 2.2 mostra maneiras de interconectar as memorias e os processadores em

nm barramento (BllS); na figura 2.2-{B), e apresentada uma interconexao cruzada com

duas memorias e dois processadores; na figura 2.2-(C), a trajetoria marcada com uma

linha mais larga, mostra a comunicaC;aoentre 0 processador P3 e a memoria M3. Exem-

plos desse tipo de arquitetura sao:



Arquiteturas MIMD/SIMD Hibridas

Algumas arquiteturas san classificadas como baseadas no paradigma de arquiteturas

MIMD, como pOl'exemplo, as maquinas hibridas MIMDjSIMD, as maquinas de reduc;ao e

as rmiquinas a fluxo de dados. Essas arquiteturas estao dentro da classificac;ao de arquite-

turas l\HMD pOl' apresentar manipulac;ao concorrente de multiplas instruc;oes e dados.

Esse tipo de arquitetura hibrida foi desenvolvida nos anos 80 e permite que parte da

arquitetura cIama,quina seja controlada como uma arquitetura SIMD. Existe Ulna relac;a.o

mestrej escravo entre 0 controlador SIMD e os processadores. Essa relac;a,opode ser vista

SIMD. ele transmite as instruc;oes aos processadores dos nos descendentes que executam

essas instruc;;oessobre os dados da memoria local. Na figura 2.3 e apresentado um exemplo

desse tipo de operac;ao.

Alguns exemplos san:



2.2.7 Arquiteturas Fluxo de Dados

A caraeterlstica fundamental de arquiteturas baseadas no paradigma de fluxo ele dados

e que uma instru<;ao pode ser executada assim que todos os seus operanelos estiverem

disponiveis. Portanto a sequencia de execu~ao das instruc;6es esta intrinsecamente rela-

cionada com a dependencia dos dados 0 que permite que uma arquitetura a fluxo de elados

explore paralelismo existente no algoritmo sem 0 auxilio do programador.

Arquiteturas a fluxo de dados executam grafos de dependencia de dados como 0 da

figura 2.11. Cada no desse grafo representa uma instru<;ao e os arcos que coned am os

nos representam os caminhos de comunica<;ao que os resultados precisam percorrer ate

uma instru~a.o subseqiiente. Em algoritmos expressos como grafos de fluxo de dados, um

As implementa<;6es dessa arquitetura podem ser esta.ticas ou dinamicas. Na imple-

mentac;ao estatica, todos os nos do grafo saa lidos na memoria durante a inicia.lizac;a.oe

apenas uma instancia do no e executada pOl' vez [61]. .J a. na implementac;a.o dinamica e
permitida a criac;aa de va.rias instancias do no em tempo de execu<;ao, e essas partes saa



executadas concorrentemente. POl' exemplo, um loop em um programa pode ser represen-

tado pOl' urn conjunto de nos. Urna arquitetura dinarnica executa 0 loop criando rntlltiplas

insUmcias desse conjunto de nos representando 0 loop e executa essas instancias concor-

rentemente diferenciando entre instancias at raves do mecanismo de "cor" ou "tagging".

Alguns exernplos de arquiteturas a fluxo de dados siw:

A seC;aoseguinte apresenta caracteristicas das principais arquiteturas a fluxo de dados

desenvolvidas pOI' varios grupos de pesquisa nos liltirnos anos.

2.3 Principais Implementa~oes Fluxo de Dados

2.3.1 A Maquina Fluxo de Dados de Manchester

A Maquina a Fluxo de Dados de Manchester (MFDM) e baseada no paradigma de fluxo

de dados dinarnico. Os dados sao encapsulados em fichas que circulam pelo anel. A figura

2.4 apresenta a MFDM, cuja estrutura basica e composta pOl' urn anel com quatro modulos

conectados com uma chave de entrada e salda (I/O Switch) responsa,vel pela entrada e

saida das fichas do anel. A Token Queue e uma fila com a estrategia FIFO (First In First

Out) e sua func;aa e controlar 0 trafego de fichas para homogeneizar a carga do anel para

evitar impasses do tipo (deadlock) [41].

A lllaldling Unit tem a tarefa de emparelhar <.8 fichas que i)~::;::;aemum de::;tin~ ~Ol~~~ll~l

e a meSIlla cor implementando a re~ra de disparo. As fichas destinadas as instruc;oes de

uma entrada au entito as pares de fiehas, buscam a instruc;ao eorrespondente na. Node Store

onde esta.o armazenadas as instru~oes do programa que esta sendo executado. As fiehas

eontendo as instruc;oes e as dados saa entao mandadas para as Functional Unit onde saa



Matching Store

Token
Queue

executadas. A linguagem de programac;ao e Sisal, uma linguagem funcional desellvolvida

pelo Lawrence Livermore National Laboratory na decada de 1980 [77].

A Maquina MTTDA

A MTTDA (figura 2.5) e uma maquina a f1.uxode dados diniunica e assincrona, com

64 processadores illterligados pOI' uma rede de conexao n-etlbica, coneetalldo tambem

unidades de annazenamento denominadas I-structure nodes [21]. as nos I-structure usam

conceitos de colorac;ao de fichas para permitir reutilizac;ao de grafos, armazenando dados

de forma estatica e permitindo leituras e escritas invertidas (leitura antes da escrita). 0

mecanismo de armazenamento na I-structure e 0 seguinte:

Na area de annazenamento de dados existe um conjunto de bits que indica tres estados:

"Present", "Absent" e "\Vaiting". Durante a alocac;ao de uma I-sh'ucture, todas as suas

Quando uma ficha do tipo "read- token" chega. a, I-stntctv..re, ela contem 0 enderec;o da

posic;ao a ser lida e a etiqueta para a instruc;ao que esta esperando pelo valor. Se 0 estado

da posic;a,oe "Present", 0 dado e lido e enviado a instruc;a.o. Se 0 estado e "Absent" ou

"Waiting" a leitura e suspensa e a etiqueta para a instruc;ao e armazenada no enderec;o



-cube
switch

referente a leitura.

Quando uma ficha tipo "write-token" chega, ela contem 0 elldere<;o da posi<;ao a ser

escrita e 0 dado que devera ser escrito la. Se 0 est ado da posi<;ao e "Absent". 0 dado e

escrito na posi<;ao e 0 estado e mudado para "Present". Se 0 valor e "Waiting", 0 dado

e escrito na posi<;ao e seu estado e mudado para "Present" e 0 dado e tambem enviado

para todos os destinos armazenados naquela posi<;ao.

A linguagem de programa<;ao e aId, uma linguagem espedfica para arquiteturas a

fluxo de dados, desenvolvida pelo grupo de pesquisa do MIT na decada de 1980 [19].

o computador Monsoon [11]possui eliversos processaelores em pipeline e eliversas memorias

ele I-structu1'e illterligados como mostraelo na figura 2.6. Essa arquitetura incorpora 0

'oll"el'jo Ie 1\1-1110'1-~a .1", r.-:_l. __ r.-···-ll'-:+~ IV'"T'Q\ [16'l ,-. ~ ( . LVe 1 . (h: .I: lLiHI." wAF \.1l><" \ '-' i oJ I l.J. J'

o conceito ETS requer a. existencia. de ponteiro ele quaelro elefininelo 0 contexto e

locais ao processaelor. Desta forma, nomes de ativa<;ao sao restritos ao PE para 0 qual

foram alocaelos. e essa instancia<;ao e executaela integralmente neste processaelor. Devielo

ao ETS, a regra ele elisparo e implementada como um fetch indexado e direto, elentro



da por~ao demem6ria definida no quadro de referencias. Dessa forma lU1urn gallho na

localidade sem a perda de paralelismo. Como conseqiiencia dessa localidade. 0 sistema

nao suporta a.lgoritmos de balanceamento de carga que movam instanciar;oes ja a.locadas

entre processadores.

Diferentemente da MFDM que possui uma fila de fichas centralizada. a MONSOON

distribui as fichas ainda niw processadas atraves das unidades de processamellto onde as

fichas sao armazenadas em filas locais. A rede de illterprocessadores esta dimensiolla-

da para manipular aproximadamente 30% do lllimero total de fichas geradas durante a

execu<;ao de um programa.

o prototipo de um PE unitario, de 4 MIPS, esta operacional desde 1988. execut.ando

um nltcleo de Sistema Operacional escrito em Id. Urn projeto conjunto MIT /CalTech/Mo-

torola esta desellvolvendo uma placa com urn PE de 10 MIPS/I0 MFLOPS com interface

e implementada com eI's de chaveamento PaRe 4x4 [18]. Urna esta<;a.ode trabalho Unix

com urn PE e executando Id [19] deve ser lan<;ada cornereialrnellte pela Motorola em 1992.

Um sistema com oito processadores a. fluxo de dados, oito rnodulos de memoria e quatro

processadores tarnbern ja esta operaciona!.



2.3.4 A Maquina SIGMA-l

Desenvolvido no Elefrofechnical Laboratory (ETLjMITI), 0 projeto SIGMA-1 e uma ini-

ciativa governamental para estudar a praticidade da contru~ao de U1l1superc01l1putador

a fluxo de dados dinamico para computa~ao numerica. Este projeto [oi iniciado em 1982

e c01l1pletado em 1988, com a construc;ao de um computador com mais de 128 elementos

processadores slncronos e com mem6rias de estrutras agrupadas em nos (clu.,ters) inter-
conectados pOl' uma rede de conexao dual e hienirquica, como mostraelo na figura 2.7.

Os elementos processadores e elementos de estrutura sao divididos em 32 grupos. Cada

grupo e composto pOl' quatro elementos processadores, quatro elementos de estrutura e

uma rede de comunicac;ao local. Todos os grupos sao conectados atraves de uma rede

de comunicac;ao global. 0 sistema todo e slncrono. 0 elemento processador trabalha

como um "pipeline" de dois estagios: 0 est agio de disparo e 0 esta.gio de execuc;ao. No

estagio de disparo, 0 casamento (matching) de operandos e a busca de instru~oes sao feitas

simultaneamente. No est agio de execu~ao, instruc;oes sao executadas em paralelo com a

gera<;a,odo enderec;o do destino.

o manuseio de matrizes e vetores e feito pelo elemento de estrutura ja que um trafego

grande de pacotes de dados causa urn engarrafamento na unidade de emparelhamento,



pois cada elemento da matriz cleve ser trata.do separadamente. A comuIlica~ao entre os

va,rios elementos processadores e de estrutura e feita at raves de pacotes de infonna<;oes de

tamanho fixo. Cada pacote e formado pelo ntlmero do elemento processador. idelltificador

de destillo, dados e illformal):oes de controle.

o SIGMA-l executa a liguagem de programa<;ao DFC-2 [83], um derivativo de C com

restrit;oes de 8ingle-a88ignment e sem ponteiros.

A Maquina EM-4

o EM-4 e uma rmiquina de granularidade varia vel empregando 0 conceito de arcos forte-

mente conectados. Um conjunto de nos ligados pOl' arcos fortemente conectados e chamado

de bloco fortemente conectado. Um bloco fortemente conectado e ummacro no constituido

de varias instru~oes. Esse bloco e executado como se fosse um {mico no. Seus nos possuem

aHa prioridade na execu~ao.

A estrutura logica da interconexao entre elementos process adores e uma rede omega.

de multi-estagios. Uma rede omega pode ser dividida em grupos que conscistem de lUll

mesmo ntunero de elementos processadores e de estagios. A execu~ao de uma. instancia.

de uma fun~ao e mandada para urn grupo quando a fun~ao e chamada. Em execu~oes



lla propria fUll(aO a COllexaolocal existe denh'o do grupo e e usada para transformar os

dados.

Um processador integrado construido com um (mico CI RISC, denominado EMC-R foi

construido em 1988 [20]. 0 EMC-R possui todas as fun(oes ba,sicas de uma arquitetura a

fluxo de dados: chaveamento de pacotes, armazenamento de entrada, busca de instru(oes,

emparelhamento de operandos e execu~ao de instru~oes. Um prototipo esta operacional

desde 1990 com a estrutura mostrada na figura 2.8.

Alguns Problemas das Arquiteturas a FD

Problemas surgiram com a implementa~ao de arquiteturas a FD. Alguns desses problemas

estao relacionados com a tendencia dessas arquiteturas em gerar paralelismo excessivo. e

com 0 tratamento de grandes estruturas de dados como vetores e matrizes.

o excesso de paralelismo foi um problema grave enfrentado pelos estudiosos de FD.

Como 0 paradigma FD permite explorar paralelismo a nivel de instru~ao. varias instancias

de uma mesma instru~ao podem existir simultaneamente durante a computa<;ao provo-

cando uma sobrecarga no pipeline. Isso ocorre porque 0 grafo de dependencia de dados

e percorrido com uma politica de "larger-evaluation", isto e, "tudo 0 que puder ser exe-

cutado, e escalonado para execu~ao". Esse problema foi contornado com a utiliza~ao

do mecanismo de "th1'Ottle" [40] desenvolvido para a MFDM. Esse mecanismo controla

o paralelismo restringindo a quantidade de instanciat,;oes diferentes que podem coexistir

num determinado momento da computa<;ao.

Um outro problema encontrado e a utiliza<;ao excessiva de memoria. Essa sobrecarga e
causada pela quantidade grande de dados ja que cada dado e controlado individualmente.

Esse problema e acentuado quando a computa<;ao envolve calculos com vetores ou matrizes

de dados ja que 0 annazenamento de tais estruturas envolve uma grande demanda de

A rela<;ito entre a parte lItH de uma ficha (dados) e a parte destinada ao controle

tambem e um fator importante. 0 uso desnecessario de "bits" para controle em uma ficha

pode causal' sobrecarga no armazenamento das fichas ja, que mais memoria seria necessa,ria

para 0 armazenamento desses "bits". Estudos mostram que os "hits" de controle usados



em uma ficha podem ser poupados de maneira a reduzir consideravelmente 0 tamanho de

Ullla ficha. Em [46] os "bits" de emparelhamento das fichas da MFDM foram reduzidos de

54 para 27, llUllla tentativa de diminuir a qualltidade de memoria necessaria 1:1.,cOlllputa<;a,o.

2.5 Descric;ao Funcional da Arquitetura WOLF

A WOLF e Ullla proposta de arquitetura baseada no paradigma de fluxo de dados din,imico

com grauularidade vari<ivel desenvolvida uuma colaborac;ao GIIjUSP e grupo de fluxo de

dados da UNICAMP. A arquitetura descrita e estudada nesse trabalho, e formalmente

denominada Proto-lVOLF, sendo uma arquitetura investigada para fornecer subsidios

para a especificac;ao definitiva da vVOLF. Doravante, todas as referencia.s a, ·WOLF. sao lla

verdade referencias a Proto-WOLF. A arquitetura consiste da.s unidades interconectadas

mostradas na figura 2.9. Os dados siw representados pOI' fichas e cada ficha possui

campos que contem todos os detalhes do dado que ela represent a como por exemplo 0 no

que 0 dado se destina. A descric;ao completa dos tipos de fichas e de seus campos esta no

Apendice I.

As fichas san inseridas no WOLF at raves da via entrada. Apos uma ficha ser lida ela

e enviada a Chave de Coleta (CC). A CC reeebe as fiehas e as envia para a Memoria

de Dados (MD) se essa estiver disponivel, ou entao, as fichas san enviadas ate a Fila de

Fiehas (FF) que as armazena para uma posterior distribuic;ao. A FF e uma fila do tipo

FIFO e sua func;ao e armazenar fiehas para evitar que os aneis sobreearreguem-se.

A MD faz 0 emparelhamento (sec;ao 2..5.1) dos operandos de duas fiehas de mesma cor

dirigidas para um mesmo no ou entao de uma ficha BYPASS com uma ficha null forman do

uma fieha que denomina-se Jicha pat'. H<i tambem 0 armazenamento de ficha.s que esta,o

esperando pelo.par correspondente. A ficha par (~enviada a Chave de Distribuic;ao (CD).

A CD tern a func;ao de distribuir as fichas para um dos 11 aneis. Cada anel e com-

posto pur Ulilet. 11eUlvll<t, de In"tlU\Oes U\II) e sua Uniclade FUllCioil'.! corrcspond::-:~tc.

Na memoria de instru<;,oes esUw armazenadas todas as informac;oes do no para 0 qual

os dados da ficha par san destinados, pOI' exemplo, qual a operac;ao que os dados se ref-

erem, o( s) destino( s) do( s) resultado( s) e em alguns casos 0 segundo operando referell te a
operac;ao. Com essas illformac;oes e a fieha par, a MI constroi uma ficha que dellomina-se
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Jicha e:recutdvel contendo todas as informa~oes necessarias para que a instruc;iw possa ser

executada (sec;ao 2.5.1). A ficha executavel e entao enviada para a Unidade Funcional

(UF) correspondente.

Quando a ficha executavel e executada na UFl ate dua.s outras fichas podem ser

geradas. A ficha produzida pode ser de dois tipos: liV7'e ou encadeada. Ficha.s livres

siw passadas para a CC recirculando no pipeline. Fichas encadeadas permanecem nos

registradores internos da Unidade Funcional que a gerou para serem, posteriormente.

usadas como operanclos de instruc;oes subseqiientes.

Um clos cletalhes do no armazenaclo pela Memoria de Instruc;oes, e a informac;.aoque

identifica esse no como sendo parte cle uma cadeia. Quanclo uma ficha executa,vel de uma

cadeia e produzida, a MI inicia pOl' conta propria urn cicio de busca usando 0 enderec;o

de destino da ficha executavel produzida, como ('ndere~o de busca. Dessa forma, quando

condic;oes de ser produzida pela MI. Essa ficha executavel usara entao os resultados da

ficha executavel anterior como operalldos de entrada.

1A malleira que uma ficha e executada depellde do tipo de opera~ao que ela ellvolve e, portauto, cada
opera~ao produz fichas resultant.es diferelltes.



A unidade denominada Processador Vetorial e Memoria Vetoria.l (PVMV) possui uma

ou l1lais unidades denol1linadas Memoria de Estruturas (ME). Essas l1lel1loria.s alocam

espa~o sob demand a e possuem urn mecanismo de contagem de referenda que perl1lite a

liberac;ao de espac;o alocado imediatamente. As operac;oes de leitura e escrita podel1l ser

executadas em qua.lquer ordem. pois a ME consegue armazenar internamente os pedidos

cle leitura para claclos aincla nao procluziclos.

As duas subse~oes seguintes referem-se a figura 2.11 que mostra 0 grafo de clepencl€m-

das do programa Fatorial Simples e it figura 2.10 que mostra a listagem desse programa.

Para urn melhor entendimento dessas figuras, e apresentado no Apendice II 0 forrnato

geral de urna instruc:;a.o tal como aparece na figura 2.10.

o emparelhamento ocorre na Memoria de Dados on de e gerada uma ficha que contem

todas as informac:;oes das duas fichas que a gera.ram. 0 mecanismo de emparelhamento e
o seguinte:

o OIllILO OLBY
1 OLSWA1 2RBY
1 1RSCDO OLBY
1 2LSYI1 3LBYI12
1 31DUP1 4LBY1 SLEW
1 410111 SREW1 6LBY
1 SLSAl1 7LBY1 10LEW
1 6LPRP1 1REWDO 2LBY
1 7ICGI1 SLBYI1
1 SIDUP1 10REW1 9LBY
1 91DUP1 11LEW1 11REW
1 10RBRR1 13LBYO 1LEW
1 l1LBRR1 12RBY
1 12LSYI1 1LEWI1
1 131SBI1 14LBY11
1 141DUP1 1SLBY1 16LEW
1 1510111 16REW1 17LBY
1 16LSAI1 7LBY1 10LEW
1 17LPRP1 1REWDO 1REW
o 111lLI1 1LEW
o 2ROPTO OLBYGO

PERVi<;:O DE
J



Uma fieha ja esta armazenada lla MD e a outra e a fieha que aeaba de ehegar. A
figura 2.12 mostra 0 meeanismo de eonstru~ao da fieha par.

I
I I
I I--- -- --------------------------- -------------.

Ocampo "fieha" reeebe "PA" para idelltifiear a fieha que ehega na MI. 0 dado da

nella 1 e pOSLO110 <:ampo "DadoO" da fieha par, pois a. fun\'a.o dE' ('lJ.lpaTelk.~J.J.('ato

da fieha 1 e LEvV 0 que significa que esse dado devera. ser 0 operando que vem pela.

esquerda da instru~ao 1..5 (6) no grafo da figura 2.11. 0 campo "fieha" da fieha 1 e
posto no campo "TipoO" da fieha par. Da mesma forma 0 dado e tipo da fieha 2 siw

postos nos campos "Dadol" e "Tipo1" respectivamente da fieha par. Os eontelldos



dos campos "NA" e "IX" SilOsimplesmente copiados para os seus respectivos campos

da ficha par. a campo "Tempo" e incrementado de uma unidade.

Nesse caso existe apenas uma ficha para formal' a ficha par e 0 emparelhamento

e feito usando dados que no contexto sao nulos (null) para completar os campos

correspondentes a, segunda ficha. A figura 2.13 mostra 0 mecauismo de construc;ilO

da ficha par.

(I) 111111.~1111

Nesse exemplo os campos "DadoO" e "TipoO" da ficha par. recebem "null" pois

COIHO a func;ao de emparelhamento da unica ficha e RBY, 0 seu dado deve entrar

l)ela cll'l'el't=o,IlV- ._!. -_····c·s·~~·_~1.~·_ •.~ 11 q l'l\ \ () ~"n~')'" ''D''c101'' .0 "'1"'1")01" cIa ficlla' . 'U.o '-- IlV ,-,V.i.! . PV 1.1.U,-, J..l. '-,'-, \ _L.4J \ oJ} /0 'J .•...U.i.J.J.l v .U, l .......L. 1 "

par recebe enta,o 0 dado e 0 seu respectivo tipo. a campo "N6" recebe a valor do

campo "N6" da ficha que chega e as campos "NA" e "IX" sao copiados para os

seus respectivos campos da ficha par. a campo "Tempo" e incrementado de uma

unidade.



2.5.2 Mecanismo de Construc.;ao da Ficha Executavel

A 1\11gera uma ficha executavel usando os dados da ficha par e as informa~6es dos nos

que ela armazena. Existem tres possibilidades para a constru~ao cIa ficha executa.vel:

Quando a ficha par possui os dois operandos, isto e, quando nao existem clados

"null" nos campos ~~DadoO","Dadol", "TipoO" e "Tipol" a ficha par e denomillada
"completa". Se a ficha par possuir, em algum desses quatro campos, dados "null",

entao ela e incompleta. A figura 2.14 mostra 0 mecanismo de constru~ao de uma

ficha executavel para 0 caso de uma ficha par completa.

Os campos "DadoO", "TipoO", "Dado1" e "Tipo1" da ficha par (1), sao copia-

dos para os respectivos campos da ficha executavel. Os campos "Cocl.Oper.",

"NoDestO", "FEmpO", "NoDest1" e "FEmp1" sao copiados da posi~ao de memoria

1.5 (6) (endere~o da instru~ao) para seus respectivos campos na ficha executavel.

Os campos "NA" e "IX" sao copiados da ficha par para a ficha executavel eo campo

"Tempo" .e incrementado de uma unidade. Nesse exemplo verificamos que a ficha

executa vel gel'ada possui todas as informa~oes necessarias para que 0 no 1.5 (6) seja

executa-do.

Nesse caso a MI identifica qual dos campos da ficha par esta com dados "null" e

substitui esses campos pOl' uma constante que faz parte das illforma~oes contidas



no no. 0 no '1.2' (3) e urn exernplo de no com urna constante associada. A figura

2.15 rnostra 0 rnecanisrno de constru~ao da ficha executavel.

No sirnulador. a presenc;a de uma instruc;ao com tu11 dado associado, inibe a produ<;iw

de urn result ado destinado a dois nos diferentes e pOltanto nesse caso, apenas um

resultado e produzido. Devido a esse fato. a MI coloca 0 valor "null" nos campos

"NoDestl" e "FEmp1" da ficha executavel em questao. as campos "NA" e "IX"siw

copiados da ficha par para a ficha executavel e 0 campo "Tempo" e incrementado de

urna unidade. Aqui tambem, a ficha executavel possui as informac;oes necessarias

para que 0 no '1.2' (3) seja executado.

Nesse caso, a MI identifica que 0 dado a ser produzido faz parte de urna cadeia. A

MI gera entao a ficha executavel e com 0 endere<;o de destino dessa ficha executavel,

inicia urna busca pela proxima instru~ao da cadeia. A maneira que a MI constroi a

ficha executaveL corresponde a urn dos dois casos discutidos acima, dependendo do

m'tmero de resultados produzidos pela UF.

As limita<;oes da arquitetura yon Neumann sa,o conheeidas e. nurna tenta.t.iva de con-

tornar essas limitac;oes. muitas pesquisas em arquiteturas paralelas ja foram feitas, mas

ainda nao se chegou a um consenso sobre qual a melhor delas. Com 0 avanc;o dessas

pesquisas, observou-se que apesar das vantagens das arquiteturas paralelas, essas apre-



sentava.m problemas intrinsecos e que poderiam ser resolvidos apenas com alterac;oes nas

respectivas arquiteturas e/ou no modo de trata.mento dos dados. Esses problemas~ na

maioria das vezes, degeneram 0 desempenho da arquitetura e muitas vezes tornam-na

illviavel.

No clesenvolvimento da arquitetura WOLF. fora.m consideraclos os principais proble-

mas ate entao encontraclos na MFDM e clessa forma, espera-se que 0 clesempenho cIa

arquitetura \VOLF seja melhor que 0 desempenho da MFDM. Com relac;ao aos problemas

introduzidos pela arquitetura WOLF, esses ainda nao sao totalmente conhecidos, mas a

investigac;ao nesse sentido prossegue.



Capitulo III

Os Simuladores SAW, SIM e MR

3.1 Introdu~ao

Esse capitulo discute 0 paradigma de programac;ao orient ad a a objetos exemplificando

com algumas linguagens orientadas a objetos. Faz tambem a apresentac;ao do simulador

da arquitetura \VOLF (SAW) e de suas caractedsticas. POl' fim, e apresentado os dois

simuladores da MFDM que tambem serao usados nesse trabalho.

3.2 Linguagens de Simula~ao

No Capitulo 2 fez-se uma breve introduc;ao sobre a utilidade das linguagens de pro-

gramac;ao na simulac;ao digital. Essa sec;ao apresenta algumas das linguagens usadas

nesse tipo de simulac;ao.

Dois tipos de linguagens usadas: linguagens de alto nivel de uso geral como pOl' exem-

plo FORTRAN [30], PASCAL [31], BASIC [32], ou linguagens de uso espedfico para

simulac;ao, como pOl' exemplo SIMULA, GPSS, SIMSCRIPT. Como as duas opc;oes sao

largamente usadas [22, 23], serao apresentadas a seguir algumas das vantagens e desvan-

tagens de uma delas.

apresentam uma variedade maior de compiladores e "dialetos", e dessa forma, podem ser

encontradas em um numero maior de sistemas. POl' isso geralmente 0 programador ja

ten\. tido um contato previa com a linguagem, e assim, ele nao tera que familiarizar-se

com uma linguagem totalmente nova. Alem disso, essas lingua-gens SilO freqiientemente



encontradas em uma grande variedade de computadores. Portabilidade e outra vantagem

importante, pois pOl' estarem cada vez mais paclronizadas, os programas escritos nessas

linguagens sac relativamente faceis de serem transferidos de um sistema para outro, ja

que as diferenc;as na sintaxe que possam porventura existir, tendem a ser relativamente

fa.ceis de contornar.

Uma tentativa cle amenizar os problemas da utilizac;.a.ode linguagens cle uso gera.l em

simula<,;oesfoi 0 desenvolvimento de linguagens especializadas em simula<,;ao. As diferenc;as

mais significativas entre as linguagens de uso geral e as linguagens especia.lizadas em

simula<,;ao,e que fizeram com que as linguagens de simula<,;aofossem criadas. residem no

fato de que essas tiltimas geralmente possuem fadlidades para manipula<,;ao de estruturas

de clados caracterlsticas de simula<,;ao.aliviando 0 programador de. pOl' exemplo. tel' que

se preocupar com a escrita de uma rotina para. 0 manuseio de uma fila de daclos; cla

mesma forma, a entrada e salda dos clados sac bastante facilitadas com 0 usa cle rotinas

espedficas que simplificam essas opera~6es a vista do programador; a temporizac;ao e
facilitada com 0 usa clesse tipo de linguagem, pois geralmente, as linguagens de simulac;ao

possuem rotinaspara esse tipo de tratamento, aliviando 0 programaclor de escrever rotinas

para tratamento do tempo na simulac;ao.

A maior dificuldade no uso desse tipo de linguagem esta geralmente na dificuldade

de encontrarmos a linguagem no sistema que estamos trabalhando. Nesse caso. uma

aJternativa e 0 usa de linguagens de usa geral. Algumas linguagens cle simulac;ao ja

desenvolvidas sa.o:

A Linguagem SIMULA SIMULA e uma linguagem voltada a. simulac;ao primeiramente

implementada pOl' Dahl e Nygaard [24] em 1966 como fen'amenta para simulac;oes

cliscretas. Apesar de ser uma linguagem relativamente antiga. algumas de suas

caracteristicas sac ainda superiores aquelas encontradas hoje em alguns sistemas de

proJZ;ramac.;aomais recentes, como pOl'exemplo, a propriedade de ser uma linguagem

orientada a objetos. SIMULA nao teve Illuito uso em ambientes comerciais mas

teve influ€mcia no desenvolvimento de varias outras linguagens como pOl' exemplo

SMALLTALK. que sera discutido adiante.

A linguagem SIMULA e derivada da linguagem ALGOL com melhorias no sistema



de entrada e saida. no manuseamento de t~xtos, na implementac;a,o de conceitos de

orientac;ao a objetos tais como classes (esse termo sera definido na sec;ao seguinte)

e nas definic;oes que auxiliam 0 processamento de list as e a simulac;ao discreta.

Algumas implementac;6es em har'dwar'e para maquinas SIMULA procuraram desen-

volver ambientes para simula<;ao [74], mas apesar desses desenvolvimentos fonnarem

uma base para urn trabalho de modelamento flexivel, esses ambientes nc:wsiw cons i-

derados sofisticados se comparados a alguns outros ambientes de programac;a.o como

pOI' exemplo 0 ambiente SMALLTALK.

A Lillguagem SMALLTALK 0 modelo SMALLTALK foi influenciado pOl' SIMlTLA

e a implementac;ao do paradigma de passagem de mensagem, fez com que 0 estilo de

programa<;a,o introduzido pOl' SMALLTALK tornasse conhecido como programa<;iio

orientada a objetos.

SMALLTALK [27] oferece urn sofisticado ambiente de programa<;ao. Essa linguagem

permite que a selec;ao de objetos seja feita at raves da ac;ao do mouse sobre urn menu

e pOI' isso diz-se que ela oferece urn poderoso ambiente de programa<;ao dirigido a

mouse e baseado em janelas.

Urn programa em SMALLTALK consiste de definic;6es de classes, on de cada ciasse

e ligada a uma super-classe e pode tel' procedimentos e variaveis internas. Essas

variaveis saD compartilhadas entre os objetos que fazem parte da ciasse. Ao con-

junto de mensagens e objetos que fazem parte de uma classe, da-se 0 nome de pro-

tocolo. SMALLTALK assume que todas as variaveis iniciam-se com letra maitlSCula,

os argument os para metodos saD postos entre barras verticais 'I' e que blocos sf\.O

delimit ados pOI' '[ ]'.

A Lillguagem GPSS A base da linguagem GPSS [2.5] (Geneml Purpose Simulation

Sysiem) eo usu de lJlucu::s Je::sulL1vus Lada, qual possuindo Ull1 significado preciso.

o programador deve escrever urn diagrama usando apenas os blocos descritivos da

linguagem. Cada ac;ao ou movimento de uma entidade simulada e representado

pOl' urn fluxo ou sequencia de tais blocos. Os modelos em GPSS sa,o dirigidos

pOI' itens dinamicos chamados de transactions, cujo cicio de existencia descreve



o comportamento do modelo. G PSS pode ser visto entao como uma linguagem

orientada a processo onde cada transaction pode ser entendido como sendo uma,

classe de processo.

A Linguagem SIMSCRIPT SIMSCRIPT [26] era originalmente uma linguagem ba-

seada em FORTRAN. Algumas das cara.eteristicas de FORTRAN ainda podemos

observar em versoes mais atuais da linguagem como pOl' exemplo a declarac;a.o

implicita de variaveis. A linguagem SIMSCRIPT pode ser encontrada Hum Humero

razoitvel de sistemas. Todo programa SIMSCRIPT consiste de urn preambulo pream-

ble, um programa principal main e Uln utunero de eventos e outras rotiuas. No

prwnI,ble e definida todas as estruturas de dados globais: eutidades temporarias e

permanentes e variaveis. El1quanto que as el1tidades permal1el1tes torl1am-se parte

de lUll modelo, as el1tidades temporarias podem ser dinamicamente criadas e des-

truidas.

A Linguagem de Uso Geral C++

A linguagern de uso geral C++ e urna extensao da linguagern procedural C [33]. C++

mautem os mesrnos tipos de estruturas de dados da linguagern C. Proposta iuicialrnel1te

pOI' Stroustrup [75], 0 objetivo foi 0 de criar uma linguagern que mantivesse as carac-

terfsticas de efici€mcia e portabilidade de C mas que incluisse urn tratameuto seguro de

tipos e facilidades para encapsularnento de dados.

C++ e baseada na definic:;aode classes e derivac:;aode subclasses. Essa lil1guagern prove

urn mecanisrno de heranc:;ae para a defil1ic:;aode operadores com sobrecarga. 0 mecanismo

de gerel1ciamento de memoria perrnite ao programador escolher entre a alocac:;aode objetos

estatica ou dinamicarnel1te. Para facilitar a entrada e saida de dados, C++ implemeuta

Nos compiladores da AT&T, a compilac:;,aode um programa C++ e feita em duas

etapas: em urn prirneil'o passo, 0 cornpilador C++ COllverte0 prograrna em Uln programa

equivalel1te em C; 0 cornpilador C converte 0 prograrna illtermediario em Ulll programa

executavel.



Programa~ao Orientada a Objetos

Nessa se<;aosera.o apresentados os conceitos de: objeto, metodos. mensagens. dasse, hi-

erarquia, subclasse, super-dasse, sobrecarga, heranr;a e ocultamento de dados.

No paradigma de programa<;ao orientada a objetos 0 programador visualiza a execu<;a,o

de seu programa em termos de objetos. Um objeto e uma entidade que possui uma

memoria local que e inacesslvel a outros objetos e urn conjunto de metodos, que sa,o

ac;oes pre-definidas que regem 0 comportamento do objeto durante sua existenda. A

comunica~ao entre objetos e feita atraves de rnensagens. Uma mensagem e composta pela

indicac;ao do objeto a que ela se destina, pela indicac;ao do metodo a que ela se refere e

pOI'um conjunto de argumentos. Ap6s 0 objeto receber uma mensagem, esse respondera,

atraves da execuc;ao do metodo ao qual a mensagem se referia.

as objetos cujo comportamento e estrutura de dados sao similares em alguns aspectos

podem ser agrupados em entidades chamadas classes. Nas classes sa,odescritas a estrutura

de dados e 0 comportamento dos objetos que a compoe. Apesar de estarem agrupados

em uma classe, os objetos nao perdem suas identidades e podem ser diferenciados pelos

valores armazenados em suas estruturas de dados.

Como ocorre com objetos, podemos reunir varias classes de maneira que formemos

uma hierarquia de especializac;ao entre essas classes onde uma classe mais especia.lizada

herd a todas as propriedades da classe mais geral a que ela se subordina na hierarquia.

A classe criada e chamada de subclasse e a classe que a originou de super-dasse, A

especializac;ao da subclasse pode ser feita com 0 acrescimo de dados a, estrutura de dados

da super-classe ou pela modificac;ao dos metodos da super-classe. Esse mecanismo de

definic;ao de uma nova cIasse a partir de uma cIasse ja existente, chama-se hemnr;a.

As vezes, a.lguma propriedade herdada de uma super-cIasse pOl' uma subclasse ni\.Oe

satisfat6ria, pOl'que essa propriedade pode nii.oser capaz de resolver 0 problema a que se

destina de malleira caneta. Existe entao a possibilidade deRsa propriedade ReI'rancelada

ou mesmo modificada atraves da redefinic;ao do metodo que denota tal propriedacle. Dessa

forma a adequac;ao de propriedades de uma super-classe para uma subclasse e possivel.

Nesse caso, quando uma proprieclade possui mais de uma definic;a,oela e sobrecar'regada.

Na programac;ao orientada a objetos, pode-se definir classes e suas hierarquias onde



propriedades comuns siw tral1smitidas de super-classes para subclasses atraves da heral1c;a.

Na metodologia de desenvolvimento desse tipo de programac;ao. existe algumas etapas que

o programador devera seguir:

1. 0 programador devera conceber urn modelo constituido pOI' objetos comunicaudo

entre si pOl' mensagens;

2. 0 programador devera identificar os objetos com caracteristicas semelhantes e agru-

pa-los em uma classe;

3. 0 programador devera fazer a descric;ao da classe na linguagem escolhida onde

ess30sclasses herdem as caraeteristicas de uma super-classe definid30 previ30mente n30

biblioteca ele classes elisponivel na linguagem;

4. 0 programador deveni reul1ir todas as classes que ele definiu em uma so classe de

maneir30 que essa classe sirva como uma especie de progr3oma principal de onele toelas

as outras classes serao ativadas pela classe primeira;

Uma caraeterlstica importante da programac;ao orientada a objetos e a moelularidade

implicita no conceito de objetos e classes. Essa modularidade possibilita 0 ocultamento

dos dados que consiste na inacessibilidade aos dados de um objeto a outro objeto. Existe

tambem a possibilidade cla reutilizac;ao de partes cle c6cligo ja existente n30 forma de

bibliotecas cle classes. Esse cocligo poclera ser moclificado pelo usuario cle maneira a suprir

necessidades espedficas atraves da sobrecarga.

SAW simula uma versao simplificada da arquitetura WOLF. 0 simulador SAW foi imple-
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versao 2.0 cla AT&T. A escolha clessa linguagem cleveu-se principalmente a clois fatores:

semelhanc;a com a linguagem C, pois clessa forma pode-se eliminar 0 tempo de familiari-

zac;a.o com a linguagem e clispollibilielacle cla linguagem no computaclor a ser usaclo para

simulac;ao.



A estrutura do simulador, e constituida pelas unidades interconeetaclas mostraclas na

figura 3.1. Essa versao, nao explora caracterlsticas da arquitetura original tais como

granularidade variavel e tratamento de matrizes e vetores atraves de uma memoria de

estruturas. 0 simulador explora granularida'de a nivel de instruc;ao (fina), e nao identifica

instru<;oes que fazem parte de uma cadeia, como a arquitetura original WOLF se propoe

a fazel', e portanto, todos os resultados produzidos pelas unidades funciollais sa.o do tipo

livre (esse termo foi discutido na se<;ao 2.5).

MJIMOJIlA

DB

DADOII

No simulador, as fichas sao inseridas at raves do modulo de Entrada. e Salda (EIS) e

dai para a Chave de Coleta (CC). Da CC, as fichas sao enviadas para a Memoria de Dados

(MD) se essa estiver desocupada senao as fichas sao armazenadas na Fila de Fichas (FF)

para uma posterior distribui<;ao. Na MD, ocorre 0 emparelhamento como discutido na

se<;ao 2..5.1. na MD, as fichas sao enviadas it Chave de Distribui<;ao (CD) que distribui

essas fichas para a Memoria de Instru~6es (MI) de um dos alleis. Na MI, ocorre a gera<;iw

Funcional (UF) correspondente. Na UF, a ficha e executada e ate dois resultados podem

ser produzidos. Da UF, as fichas vao para. a CC e entao podem ser ellvia.das a. E/S,

podem ficar armazenadas na FF ou entao, podem ser enviadas novamente a. rvlD para

recircularem no pipeline.



Caracterlsticas do Simulador

Os dados SaG agrupados em estruturas de dadoH globais ao programa simulador. Essas

estruturas SaGpassadas de objeto a objeto e e atraves delas que os objetos comullicam-se

entre si. A chegada de uma estrutura de dados ao ob jeto simula a chegada de uma ficha

em uma parte do WOLF. Com a chegada, 0 objeto e ativado e entao come~a a operar

sobre a estrutura. Dessa forma a simulac;ao pode ser classificada como sendo dirigida

a evento onde cada evento pode ser entendido como sendo a chegada de uma estrutura

em urn ob jeto. Os resultados da simulac,;ao san apresentados no monitor de video cIa

esta~ao de trabalho hospedeira e atraves de arquivos de dados que SaGcriados durante a

simulac,;ao.

A simulac,;a.oengloba tambem 0 conceito de tempo de simulac,;ao. Esse conceito refere-

se a,o tempo interno do simulador. Esse tempo e atualizado a cada ac,;aoque a estrutura de

dados sofre dentro de urn ob jeto pOl' exemplo, quando a chave de distribui~ao copia uma

ficha de sua entrada para uma de suas saidas, 0 campo tempo da ficha e incrementado

de uma unidade. Como a simulac,;iioe dirigida a evento, 0 tempo e usado apenas para

quantificar a dura~ao da simulac;ao. Esse tratamento e diferente do tratamento dado a
simulac,;oes dirigidas pOI' tempo onde 0 relogio interno do simulador controla a ordem de

execuc,;ao das fichas. No simulador, 0 tempo e armazenado em uma variavel interna a
estrutura de dados. Uma discuc,;aomais detalhada sobre os varios conceitos de tempo em

uma simulac,;ao pode ser encontrada em [34].

A MD e implementada usando uma matriz de estrutura. 0 acesso a uma posi~ao dessa

matriz e feito usando tres parametros: 0 no ao qual a ficha se destina, 0 nome de ativac,;ao

e 0 indice. Nessa matriz SaGarmazenadas tres varia.veis: a func,;a,ode emparelhamento,

o tipo do dado. e 0 dado em si, pois as outras variaveis sil.O comuns a. outra ficha e nao

~')recisamser armazenadas. A verificac,;a.ode presenc,;ada ficha na MD e feita com a leitura

simulac,;ao, isso significa que a ficha nao esta presente. Na MD. a coleta de lixo (Garbage

Collection) e feita quando ocorre 0 casamento de duas fichas. Para isso, 0 valor contido

no campo "ficha" da estrutura de dados e zerado. No contexto da simulac,;a,oisso significa

que a posic,;aoda memoria referente aquela ficha esta livre.



A MI e implementada usando uma matriz de estrutura. 0 acesso a uma. posic;ao

dessa. matriz e feito atraves do parametro no. Essa matriz armazena cinco variaveis que

formam a ficha. de instruc;ao: 0 codigo de opera.<;ao1 0 no da. primeira ficha resultante, a.

func;ao de emparelhamento dessa ficha1 0 no da segunda ficha result ante e a fun<;.ao de

emparelhamento dessa ficha. Na. MI nao foi implementacla a. coleta de lixo.

A fila de fichas e implementada como uma matriz de estruturas que contem uma lista

encadeada ordenada. Essa ordenac;ao e feita usando-se 0 campo tempo da ficha. Tem

prioridade maior para sail' da lista a ficha cujo campo tempo contenha 0 menor valor, pois

essa ficha foi produzida anteriormente as outras. A coleta de lixo nessa unidade e feita

automaticamente com 0 reposicionamento dos ponteiros que indicam a primeira posic;a,o

livre e a primeira POSiC;i'lOocupada.

Existem dois simuladores da Maquina de Manchester, usados pe10 grupo de Manchester

para pesquisas nos ultimos dez anos:

E um simulador funcional simplificado da MFDM que nao possui conceito de tempo, e

simula um {mico anel. Seus modulos sao ativa.dos pela presenc;a de da.dos na entrada de

cada modulo, eo paralelismo nao e muito bem definido. a simulador roda sob 0 sistema

operacional VMS e UNIX. SIM usa como entrada tres arquivos: 0 arquivo de codigo

(.COD), 0 arquivo de dados (.DAT) eo arquivo de segmentos (.SEG). Esses arquivos sa,o

gerados durante a compilac;ao do programa em SISAL e esse processo esta, ilustrado na

figura 4.1. Durante a sua execuc;.io, SIM gel'a dois arquivos: tu11 e usado para annazenar

as fichas result antes da simulac;ao e 0 outro e usado para armazellar os dados sobre 0

Ao termino da simulac;a,o. SIM produz uma lista de daclos que contem varias es-

tatisticas sobre a simulaC;ao. Algumas dessas estatisticas sao:



2. 0 tempo necessarIo para executar 0 programa em uma maquina ideal com Ull1

nlllllero infinito de processadores;

:3. 0 paralelismo medio que e dado pelo quociente das duas grandezas aCllna. Essa

grandeza fornece uma medida do paralelismo do programa;

5. A razao entre 0 nlllnero de operac;oes em ponto flutuante pOI' segundo e 0 nlllllero

total de instru~oes executadas;

6. 0 trafego totalna token queue. Essa grandeza mede 0 n lunero de fichas que passaram

pelo and;

I. 0 comprimento maximo da token queue e a ocupac;ao maxima da matching stm'e.

Essas duas grandezas medem a quantidade de memoria utilizada durante a sinlU-

lac;ao;

$ SIM/RS-100 PROG1
Initialising
Reading progra. and data

1.1 119
1.0 19

Total instructions executed (81)
Critical path length (Sinf)
Average parallelism (Pi)
Peak parallelism
lumber of result tokens
Proportion of bypass actions (Pby)
Total token queue traffic
Maximum token queue length
Maximum matching store occupancy

221
213
1.0

3
1

0.081
424
103
198

Matching store empty
Token queue e.pty
Structure store not used.



Se 0 programa usa a structure store SaG acrescentados it estatlstica final 0 ntunero de

acessos it stnlcture store, a ocupa~ao maxima dessa memoria eo nlllllero total de aloca~oes

feitas.

o arquivo de monitoramento contem informac;oes mais detalhadas sobre a execuc;ao do

programa. POl' exemplo, erros encontrados em tempo de execu~a,o (divisa.o pOl' zero, etc)

SilO armazenados nesse arquivo. Dados sobre a utilizac;ao da structure store sao tambem

armazenados nesse arquivo.

o intervalo de monitoramento pode ser controlado at raves da passagem de um pani-metro

at raves da linha de comando (parametro RS - Report Step). Como 0 simulador nila possui
1,11 .

o conceito d~ tempo, 0 conceito de ciclos e dado pelo nllmero de instruc;oes executaclas.

Dessa forma 0 intervalo de monitoramento e dado em numero de instrw;oes executadas.

A figura 3.2 mostra uma saida tipica apresentada pelo simulador SIM com intervalo

de monitoramento de 100 instru~6es (/RS=100). Esse simulador foi implementado usando

a linguagem PASCAL. Maiores informac;6es sobre 0 simulador podem ser encontradas em

o simulador MR e urn simulador dirigido pOl' tempo com estruturas de dados globais.

MR e urn simulador multi-anel que simula uma versao corn multiplos processadores da

Maquina Fluxo de Dados de Manchester (MFDM). Esse simulador e usado para estu-

dar alguns fenomenos que ocorrem na MFDM tais como trafego de fichas pelos aneis,

balanceamento de carga, distribuic;ao de dados entre outros.

o modelo e composto pOl' mtlltiplos aneis conectados pOl' uma chave unidireciona.l. a

saber: aneis corn elementos processsadores (PE), aneis com elementos de estrutura (SS) e

UIll anel com 0 alocador global (GA) conforme a figura 3.3. Cada ficha possui 0 ntlluero

do anel a que se destina e a chave se encarrega de distribui-las aos aneis correspondentes.

dito, as memorias de estrutura manipulam estruturas de dados e 0 alocador global se

encarrega de alocar espa~o de memoria para vetores e matrizes e de produzir instanciac;oes

diferentes para uma mesma instruc;ao.

o intervalo de monitoramento e dado ern ciclos medidos usando um relogio interno



global ao simulador. Esse intervalo pode ser determinado pelo usuario atraves da lillha

de comando. Dois arquivos sao criados com a simulac;ao: um contem 0 resultado do

programa e 0 outro as mensagens referentes ao desempenho do simulador como ocupac;ao

da memoria de dados, ocupac;ao da fila de fichas, utilizac;ao da memoria de estruturas e

illformac;oes referentes aos processadores.

A figura 3.4 mostra uma saida tipica do simulador MR com intervalo de monitora-

mento de 5000 cidos (/RS=5000). Seu codigo foj escrito em PASCAL. 0 tempo de simu-

lac;ao aumenta com 0 tamanho do programa a ser simulado, pOI' isso, apenas programas

de um tamanho limitado podem ser simulados. Maiores illformac;oes sobre 0 simulaclor

MR podem ser encontradas em [29].



$ "R/as-50oo PROG1
Initialised
WARIIIG - IORMAL TOKEI II PROGRAM!

S = 5000 'Steps = 182 S1 = 182 SInf = 173 "IPS = 0.27 Pi = 1
PE TQL "SO A'FU I PE TQL "SO A'FU I PE TQL "SO A'FU I PE TQL "SO A'FU
o 0 38 1.01

maximun TQL since last aeport 0
maximun "SO since last Report 159
ADI:45 BIX:44
BigTQL:O BigOcc:O BAll:O TotBAll:O 'V"Chunks:O
SS TQL SSUSE SmSOcc .All 'Acc 'Wrt .ad .aefCo 'Clr 'Def 'Rel
o 0 0 000 0 0 000 0

10 Throttling
1 PEs 5 Fds(*4), SvD=2,
TS 6165=0.82 millisec ,
PE "-SWO "-TQL "-"SO
o 2 2 159

TOTALS: 2 159
SS "-SWO "-TQL "-SSO

000 0
TOTALS: 0 0
PFC Empty<->Filling:O
BIG "-SWD "-TqL "-Dee

000

1 SSs, IT=10 "A=3 BA=20 SA=20 DF=4 RL=2
S1222, "IPS 0.27, Sinf 213, Pi 1.0

UFU Traffic
0.91 425

425
"-Used .All 'Acc 'RFC 'Def 'Rel

o 0 0 0 0 0
o

Filling<->Full:0
.All "-VCh "axAI "axSus OTq UDL

o 0 0 0 32 64

Elapsed Simulation CPU TI"E (hh:mm:ss) - 0:00:03
There vere 2 proliferate type instructions generating 199 tokens
1 RESULTS vritten to Result File
maximum activation name needed
maximum activation name used 0
maximum number of proc used 1
values of rfernev, rfdernev, rfxernew -1 0 1



3.7 Resumo das Caracteristicas dos Simuladores

a e a rmClpalS ,arac ens ,lcas os , lmu a ores, , e,
SIMULADOR LINOUAOBM BSCALONAMBNTO AMBIBNTB INTERVALO DB

FONTE MONITORAMBNTO
~

DIRIOIDO NUMBRO DB
SAW c++ A BVBNTOS UNIX Cla..os

Nl1MBRO DB
SIM PASCAL DIRIOIDO VMS B UNIX INS'lRUFOBS

A BVBNTOS BXBCUTADAS

PASCAL
,

MR DIRIOIDO VMS B UNIX NUMBRO DB
A TBMPO CICLOS

Devido suas caracteristicas, 0 paradigma de programa~ao orientada a objetos presta-

se bem a modelagem dos conceit os envolvidos em simula~ao e pOl' isso, torna-se uma

ferramenta mais eficiente se comparado a outros paradigmas.

Espera-se que 0 simulador SAW apresente resultados semelhantes aos resultados dos

simuladores SIM e MR, ja que sua estrutura e parecida com as estruturas desses simu-

ladores. Os resultados serao apresentados no Capitulo 5.



Capitulo IV

Software do WOLF

4.1 Introdu~ao

Sera apresentado nesse capitulo a linguagem de programac;a.o usada no vVOLF e serao

tal11bel11introduzidos os programas usados para validac;ao do sil11ulador SA\\!.

4.2 Linguagem de Alto Nivel para Fluxo de Dados

Os grupos de pesquisa de arquiteturas fluxo de dados (FD) usal11 linguagens de alto

nivel para programac;ao de suas maquinas. Nao existe urn consenso geral de qual lin-

guagem seria mais apropriada para esse tipo de arquitetura. Existe entretanto, Ul11con-

junto de caracterlsticas basicas desejaveis para uma linguagem destinada a tal prop6sito

[:39]. Geralmente linguagens ditas funcionais se prestam bem a esse prop6sito pOI'apre-

sentarem algumas dessas caracteristicas. A seguir, sera apresentado urn conjunto de tais

caracteristicas.

Principais Propriedades

A linguagem para arquiteturas a fluxo de dados nao deve apresentar efeitos colatemis,

mas locahdade de ejeltos, escalonamento vinculado e atribuifdo linica sao caraderisticas

desej a.veis.

Efeitos Colaterais A linguagem nao deve apresentar efeitos colatemis para que a de-

pend€mcia dos dados nao se modifique durante a execuc;ao do programa. Uma forma



comum de efeito colateral e a modifica~ao de variaveis do programa principal atraves

da passagem de panlmetro para procedimentos pOI'referencia e niio pOl' valor. Para.

evitar efeitos colaterais, a linguagem nao deve suportar va.riaveis globais e 0 compi-

lador cleve ser eapaz cle analizar as variaveis envolvidas tendo em vista a restri<;ao

clos seus akanees.

Alem clessas exigeneias, as maquinas fluxo cle claclosexigem aincla que nem mesmo

um proeeclimento possa modifiear seus argumentos. Com essas restri<;oes poclem

ail1da surgir efeitos colaterais envolvendo a manipulat;ao de estruturas de dados,

pOl'exemplo como matrizes. Esses efeitos surgem da maneira como essas estruturas

sao manipuladas pelas linguagens convencionais, e uma tentativa de solucionar 0

problema seria a manipulat;ao de tais estruturas de dados como se fossem escalares.

Localidade de Efeito A localidade de efeitos tambem e uma caracterlstica de uma lin-

guagem para fluxo de dados. Localidade de efeitos significa que uma instnll;ao nao

tern uma depend€mcia de dados muito longa, isto e, as varia,veis usadas para os

cakulos dentro da instrut;ao sil.O temporarias 0 que torna possivel sua reutilizat;ao

posterior. Essa reutilizat;ao pode causal' uma degradat;ao na execut;ao concorrente

de dois fragl11entos de codigo que usel110 mesmo conjunto de variaveis, pois existe

uma falsa depel1dimcia entre os dados armazenados nessas varia veis e nesse caso, a

{mica solut;ao seria tel' Ul11compilador que pudesse identificar essa falsa dependeneia

e remove-Ia atraves da utilizat;~io de dois conjuntos diferentes de varia,veis.

Escalonamento Vinculado 0 escalonamento de uma instrut;ao e vinculado a dependencia

dos dados. Essa caracterlstica garante que uma instrut;ao so sent executada quando

todos os seus operandos (dados) estiverem disponiveis. Dessa forma todas as in-

format;oes necessarias para a execut;ao de uma instrut;ao esUio contidas no grafo de

fluxo de dados do programa e ja que esse grafo e 0 codigo de maquina para lml

computaclor fluxo de ciados, essa propriedade torna a linguagem apropriada para

tais eomputadores.

Atribui~ao Unica Ul11aoutra propriedade para linguagens de fluxo de dados e a con-

venc;ao da atribuit;ao {mica. Essa propriedade reza que uma varia,vel pode aparecer



no lado esquerdo de uma atribuic;ao apenas uma vez dentro da area de programa

em que ela esta ativa. Dessa forma pode-se evitar efeitos colaterais derivados da re-

utiliza<;a.ode varia,veis. Essa propriedade juntamente com essa necessidade de evitar

efeitos colaterais requer que a linguagem apresente uma sintaxe caraeteristica.

Varias linguagens sao utilizadas para programac;ao em maquinas fluxo de dados. Al-

gumas de1as sao: VIM-VAL [76], Id [19] e SISAL [77]. Sera feita apenas uma pequena

introduc;ao a linguagem SISAL, pois essa linguagem foi utilizada para gerar os benchmarks

usados para validac;ao.

4.2.2 Linguagem SISAL

A linguagem SISAL (Streams and Iteration zn a Single Assignment Language) foi de-

senvolvida em um esforc;o conjunto do "Colorado State University". "Digital Equipment

Corporation", "Laurence Livermore National Laboratory" e "University of Manchester".

It uma linguagem classificada como funcional que engloba a regra de atribuic;ao tmica e

dessa forma efeitos colaterais sa.o evitados. Os benchmarks apresentados nesse capitulo

sa,o escritos nessa linguagem.

As func;Oes SiLOa base da linguagem SISAL e podem ser definidas recursivamente niLO

importando 0 nivel de recursao usado. A linguagem permite 0 uso de operadores para

operac;oes sobre escalares: + (mais). - (menos), * (vezes), / (dividir), & (and), I (or).

- (not), = (igual), -= (diferente). Incluindo func;oes pre-definidas como pOI' exemplo

mod (modulo), abs (absoluto), exp (exponenciac;ao) e func;oes trigonometricas.

SISAL nao possui conversao de tipos implicita. 0 simbolo usado para atribuic;oes e
":=". Para se tel' acesso ao valor de uma variavel em um loop deve-se usaI' 0 modificaclor

old como em:

tv, y := x - .5. t * k
A sintaxe da linguagem ignora se os comandos estao em maitlsculas ou mintlsculas e na.o

possui um formato para escrita rigido.

Existem tres tipos de estruturas para conteI' as variaveis: armys, sh'eams e 1'ecords.



A.rrays siw estruturas de dados do mesmo tipo que podem ser selecionadas aleatoriamente

at raves do uso de um Indice (matrizes). Records sao estruturas caracterizadas pOl' conter

uma ou mais variaveis niw necessariamente do mesmo tipo. Sao parecidas com stntct

definidas em C [33]. Streams sao parecidas com "arrays" com a diferen~a de que 0 valor

do Indice nao e conhecido em tempo de compila~ao mas apenas em tempo de execu~a,o.

4.3 Processo de Compilac;ao

Para se compilar urn programa em SISAL, existem algumas etapas pelas quais 0 codigo

cleve passaro Essas etapas estao mostradas na figura 4.1. Na primeira etapa 0 programa

SISAL e convertido em urn formato intermediario chamado IFl. Esse formato e inde-

pendente da ma,quina e e uma representa<;ao gnifica de SISAL. 0 compilador que gera 0

formato IFl faz a parte mais pesada de eompila<.;ao.

o formato IDC e gerado a partir do formato IFl e eontem uma mistura de nos primi-

tivos e macro-nos. Nessa fase da compila~ao faz-se necessaria a quebra desses macro-nos

em nos primitivos. Para isso usa-se um outro compilador que transforma 0 formato IDC

em um formato on de existem apenas nos primitivos. Esse formato e chamado de IGF.

o formato IGF e transformado atraves do uso de urn otimizador. 0 otimizador produz

urn codigo eficiente e otimiza 0 n umero de saidas de urn no. 0 linker gera 0 formato final

do eodigo. Tres arquivos sao procluzidos: urn contendo 0 programa em si (.COD), outro

eon tendo os dados de entrada (.DAT) e 0 outro uma tabela de segment os usada na carga

do arquivo de programa (.SEG).

POl' exemplo, a sequencia de comandos (formato VMS) da figura 4.2 compila um

programa em SISAL chamado EX1.SIS.

Se existir um programa principal chama do de PRI.SIS e dois subprogramas SUB1.SIS

e SUB2.SIS deve-s~ compilti-Ios separadamente ate 0 est agio da otimiza<;iio, quando entii,o

deve-:;e erial' lUll arquivu collLemlu 0 Hume clesses tres arquivos. Esse arquiv0 e ella,made

arquivo mestre e contem os nomes dos arquivos a serem proeessados. um pOl' lillha e e

usado com 0 linker. 0 linker gera entao os arquivos de codigo, dados e segmellto. E

o comando LNK PRI une PRI.REL, SUBl.REL e SUB2.REL para formal' PRI.COD,

PRI.DAT e PRI.SEG.



$ SISAL EXl.SIS
$ IFl EXl.IFl

* Loading Program
* Type Equivalence
* Structure Check
* Starting analysis
* Inlining Analysis

Representation analysis
Local analysis
Loop Analysis
Ref. counting and strictness analysis
lumber of IF nodes unchanged during analysis

* Coding Program
Coding Function MAIl
Coding Main Function call

* Finished
$ IDC Ell. IDe
$ OPTIM EXl. rOi
$ LJlt/l EXl.REL
$



4.4 Benchmarks

A etapa final do trabalho de simula.~ao consiste na verifica~ao da validade do simulador

implementado. Para isso utilizam-se programas que exploram os pontos criticos do mod-

elo, como pOI' exemplo a ocupa\ao da memoria de dados e 0 comprimento da fila de fichas.

Esses programas sao chamados benchmarks.

Os benchmarks usados na valida\ao do simulador SAW sa,o:

1. Incremento: Esse programa eo mais simples usado e sua unica func;ao e incremental'

uma variavel. 0 c6digo escrito em SISAL e mostrado na figura 4.3

export main
function main(returns integer)

for i in 1,100
e:-i
returns value of sum e

end for
end function

2. Fun.;ao de Ackermann: A func;ao de Ackermann e usada em teoria de func;oes re-

cursivas para discriminar entre arranjos de func;oes computaveis [78], po is pode ser

formalmente mostrado que ela nao esta contida no conjunto de func;oes recursivas

primitivas.

Essa func;ao e freqiientemente usada para testar arquiteturas paralelas e a eficiencia

de chamadas a procedimento em implementac;ao de linguagens. Essa func;ao possui

as caracterlsticas desejaveis de urn algoritmo curto e recursivo que nao gera valores

inteiros muito elevados.

o m"tmero de chamadas ao algoritmo para 0 calculo de Ackermann( 3,n) e:
128*4"-120*2"±9*n±37

3

o result ado pode ser obtido pOl':

Ackermann(3,n) -1= 2n±3 - 4



export main
function Ack(m,n:integer returns integer)

if m • 0 then
n + 1

elseif n • 0 then
Ack(m-l,O

else
Ack(m-l,Ack(m,n-l»

end if
end function

export main
function F(x:integer returns integer)

x-x - 6-x - 10
end function
function area(L,R,depth:integer returns integer)

let
mid:-(L+R)/2;

in
if depth <- 1 then

(R-L) - F(mid)
else

area(L,mid,depth-1)+area(mid,R,depth-1)
end if

end let
end function
function main(A,B,depth:integer returns integer)

area(A,B,depth)
end function



3. Integra~ao Binaria: A fun~ao usada e: y = x2 - 6x -10, integrada usando 0 metodo

do trapezio [79] entre os parametros de entrada L e R.

Essa e uma rotina com alto grau de recursividade que cria uma a.rvore de processos

C01112n-1 processos (n e um parametro de entrada). 0 grau de para.lelisl1lo tambem

e muito alto pois na.o ha depend€mcia nos dados entre os varios subintervalos e dessa

forma a regra do trapezio pode ser aplicada em paralelo em todos eles. 0 c6digo

em SISAL para a integra~ao binaria e mostrado na figura 4.5.

No Capitulo .5 apresentaremos os resultados desses benchmarks nos simuladores SIM,

l'vlR e SAW. No simulador MR nao usaremos th1'ottle [40].

As linguagens de alto nivel estao cada vez sendo mais usadas para a programa~a.o de

maquinas fluxo de dados. Esse aumento deve-se principalmente a flexibilidade com que Ulll

programa escrito nessa linguagem apresenta, pois esse pode ser compilado para linguagens

de baixo nivel e dessa forma, atraves desse processo de compila~ao, pode-se adequar mais 0

programa a maquina em qtlestao fazendo com que 0 compilador identifique caraeteristicas

da dependencia dos dados, tornando 0 programa mais versatil.



Capitulo V

Compara~ao e Analise dos
Resultados do Simulador SAW

5.1 Introdu~ao

Este capitulo apresenta os resultados obtidos com 0 simulador SAW e faz uma analise

desses resultados comparando-os com os resultados dos simuladores SIM e l\/IR.

Os resultados obtidos com a simula<;ao serao apresentados a seguir. 0 intervalo de apre-

senta<;ao (report step) da ocupa<;ao da Memoria de Dados e da Fila de Fichas foi: 200

ciclos para a Fun<;ao de Ackermann, 10 ciclos para a Integra<;ao Binaria e 5 ciclos para

o Incremento. 0 eixo horizontal corresponde ao numero de cielos para a execu<;ao do

programa e 0 eixo vertical corresponde ao ntlmero de fichas armazenadas no dispositivo

ao qual 0 grafico se refere.

Deve-se lembrar que cada simulador trata os illtervalos de maneira diferente e pOl-tanto

a escala horizontal dos grcificos (Iltlmero de cielos) nao pode ser usada para compara<;a.o

executadas ja que esse simulador nao apresenta urn conceito de tempo definido. No

simulador MR, 0 intervalo entre as apresenta<;oes e dado em cielos, onde cad a cielo corres-

ponde ao tempo necessario a execu<;aode uma tarefa. No simulador SAW, 0 intervalo de

apresenta<;.ao dos resultados tambem e dado em ciclos mas esses cielos nao correspondem



As grandezas medidas sao a ocupa~ao da Memoria de Dados e a ocupa~ao da Fila de

Fichas. Essas grandezas refletem 0 desempenho do simulador durante a simula<;ao. Os

resultados obtidos com os simuladores SIM e MR e que tambem ser~l.oapresentados, serao

usados como refer€mcia para a compara~ao dos resultados obtidos com 0 simulador SAW.

5.3 Compara~ao e Analise

Para valida<;aodo simulador, deve-se verificar que os resultados dos programas executados
pdo simulador seja.m idimticos aos resultados obtidos com SIM e MR e que 0 COlllpor-

talllento das unidades internas do simulador seja parecido com 0 cOlllportamento das

unidades do SIM e MR. Se essas observac;oes procederem, pode-se conduir enta.o que 0

simulador esta validado.

5.3.1 Fun<;aode Ackermann

o resultado obtido para Ack(3,3) e '61'. as tres simuladores apresentaram esse meSlllO
resultado.

As figuras .5.2 e .5.3 correspondem aos dados obtidos com os simuladores MR e

SIM e a figura 5.1 corresponde aos dados obtidos com 0 simulador SAW. Essas figuras

mostram a ocupa~ao da Memoria de Dados. A ocupa~ao nos tres simuladores apresenta
um cOlllportalllento oscilat6rio. Esse comportarnento e caraeterlstico da func;a.o.

1 ~ ~ \ ]





Nota-se tambem que as tres CUI'vasapresentam 0 mesmo mimero de regioes oscilantes

(4 regioes) e que, ao termino de cad a regiao onde a ocupa<;ao da Memoria de Dados e
llla,xillla, essa ocupac;ao atinge valores sel11elhantes e proxil110s a: 30 fichas para a primeira.

regiao, 55 fichas para a segunda regiao, 115 fichas para a terceira regiao e 240 fichas para a

quarta e tlltima regiao. Um fato tambem curioso e 0 esva.ziamento cla.MD imeclia.tamente

a.ntes do inicio de uma nova regiao.

Na figura ,5.1, nota-se que a curva nao chega. a zero perto do final da simula.<;ao. Isso

ocorre pOl'que as tlltimas fichas saem da MD nos tiltimos cidos da simula<;ao e dessa forma

na,o sao apresentadas. Pode-se observar esse comportal11ento clil11inuindo 0 intervalo para

a apresenta<;ao clos resultados.

A ocupa<;ao cla Fila de Fichas e lllostrada nit figura 5.5 para 0 silllulador l\IR e na

figura 5.6 para 0 sil11ulador SIM. A figura .5,4 mostra a ocupasao da Fila de Fichas

no SAvV. 0 comportal11ento oscilante verificado nos sil11uladores SIlVIe SA\V diferem do

comportamento linear constante observado no simulador MR. as motivos que fazelll com

que esse comportamento seja cliferente clos simlliadores SIM e SAW nao e de interesse

clesse trabalho .
..
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3
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Pode ser observa.do que a. ocupa<;ac da F:!a de Fich3.s no ~il}}nl?dol' SA,,\1 rhmmte (l

simula<;ao. concentra-se entre 0 e 1 ficha apresentando poucos picas ate quatro fichas . .Ja.
no sil11ulador SIM, a ocupa<;ao da Fila de Fichas concentra-se entre 2 e 7 fichas e ate 0

termino da simula<;ao, essa ocupa<;ao nao cai a zero ficha como ocorre va,rias vezes no

simulador SAW. Se comparado ao SIM, SAW apresenta vantagens na ocupa<;a.o da FF,



1

0 ••

0 ••

0.4

0.:1

0

-0.:1

-0.4

-0 .•

-0••

-1 0

f~~~~~~7:..~r~- ~~_•.

Ii



apresentando uma ocupa~ao maxima de metade da ocupa~ao maxima apresentada pOl'

SIlVI.

5.3.2 Integra<.;ao Binaria

o result ado obtido para Integra<;ao Binaria no intervalo de 0 a 100 com largura do trapezio

de 10 e '297650'. Os tres simuladores apresentaram esse mesmo resultado.

A ocupa«;ao da Memoria de Dados e mostrada na figura .5.9 para 0 simulador SIM

e na figura 5.8 para 0 simulador MR. A figura 5.7 mostra os resultados do simulador

SAW. Nao esta claro ainda 0 motivo que faz com que a Memoria de Dados no simulador

SAW tenha esse tipo de comportamento, pois no final da simulac;ao a MD na.o esta com-

pletamente vazia apesar de que 0 result ado apresentado e igual a.os resultados dos outros

dois simuladores. Uma investigac;ao desse fenomeno pode ser iniciada com a reavaliac;a.o

das definic;.oes de algumas operac;6es definidas no simulador.

Essa ocupac;ao nao caira ate zero como eo caso discutido anteriormente (figura 5.1),

pois devido ao grande ntlmero de fichas na MD (aproximadamente 1000 fichas) e im-

provavel que essas sejam todas consumidas nos tLltimos 10 cielos, pois entre os intervalos

650 e 700 do eixo horizontal a curva tende a se estabilizar paralelamente a esse eixo

descrevendo urn comportamento assint6tico tendendo ao valor constante de 1000 fichas.
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No simulador SAW ocorre uma ocupac;ao maxima da MD maior que nos outros dois

simuladores (aproximadamente 2500 no SAvV e 1800 no SIM e MR). Esse fato talvez

ocorra devido ao comportamento anomalo da MD para esse programa. Como aincla ficam
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aproximaclamente 1000 fichas na MD ap6s 0 resultaclo ser apresentaclo~ e possivel que a

ocupac;ao real cla MD fique entre 1500 e 2500 fichas.

A ocupaC;aocla Fila de Fichas nos simulaclores SIM e MR sao mostradas nas figuras

5.12 e .5.11respeetivamente e a ocupaC;aoda Fila de Fichas no simulador SAW~ na figura

5.10. Diferentemente da "anomalia" apresentada na ocupa~ao da MD, a Fila de Fichas

apresenta um comportamento similar ao comportamento apresentados para os simuladores

81M e MR.

A ocupac;ao maxima nos tres simulaciores e aproximadamente 2150 fichas. 0 formato
das tres curvas e assimetrico em rela~ao a um eixo imaginario passando pelo ponto de

maximo e paralelo ao eixo vertical. Ainda quanto a.oformato das tres curvas, nota-se que

no simulador SAW a ocupa~ao cia FF se ciamais lentamente no inicio da simula<;ao, cresce



rapidamente ate um maximo e ca.i rapidamente ate 0 fim da simula<;ao (comportamento

similar a uma distribui<;ao gaussiana), enquanto que no SIM e MR a ocupa<;ao da Fila de

Fichas comporta-se similarmente a uma fun~ao quadratica.

o result ado para 0 Incremento de 1 a 100 e '5050'. Os tres simuladores apresentaram esse

mesmo resultado.

As figuras 5.15, .5.14e 5.13 apresentam 0 comportamento da ocupa~ao da Memoria

de Dados para os simuladores SIM, MR e SAW respectivamente. Nota-se uma semelhan<;a

grande entre as formas das curvas obtidas com os simuladores SIM e MR e a curva obtida

com SAW.
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A ocupac;ao maxima para a MD e 195 fichas nos tres simuladores. Vma peculiaridade

nas tres curvas e que provavelmente seja caracterlstico da func;.ao sao os dois "degrais"

que aparecem para a ocupa~ao de ,5e 100 fichas.

A ocupa~ao da Fila de Fichas para os simuladores MR e SAW (figuras 5.17 e

5.16 respectivarnente) apresenta urn cornportamento oscilatorio que varia no intervalo

de 0 a 1 ([0,1]) ficha. As razoes que fazem com que a ocupa<;ao da FF para 0 simulador

SIM cres~a (figura 5.18), estao aMm do interesse clesse trabalho.

Observa-se na figura .5.16 que a ocupa~ao da FF e oscilante no inicio cIa sil11ulac;aoe

logo cai a zero. Esse cOl11portal11ento nao e observado nos simuladores SIM e l\IR e ta.lvez

seja uma caracteristica cIa arquitetura WOLF que esta se manifestando.



A aucl.lisedos dados mostra que no nivel de implementac;ao que se encontra 0 simulador

SAW, esse apresenta um comportamento similar aos simuladores SIM e MR. Esse com-

portamento reflete a semelhanc;a entre a arquitetura simulacla pelo simulador SAW e a

arquitetura simulacla pOl' SIM e MR.

As mudanc;as em SAW para que esse simule a arquitetura WOLF nao san complexas,

llecessitando apenas da implementac;ao de alguns novos objetos no programa simulador.

Com essas rnuclanc;as,espera-se que os clados obticlos com 0 simulador sejam melhorados e

que a variedade de programas que possam ser executados no sirnulador aurnellte conside-

ravelmente ja que ate agora, so estao implement adas operac;oes que manipularn mimeros

illteiros tornando operac;oes em ponto flutuante e corn rnanipulac;ao de vetores e matrizes,

impossiveis cle serern executadas.



Capitulo VI

Conclusoes e Trabalho Posterior

o trabalho desenvolvido propiciou urn melhor entendimento dos conceitos e mecanismos

envolvidos em uma simula<;ao, e dessa maneira pode-se dizer que agora existe uma habili-

dade maior para desenvolvimentos de novas simulac;oes do que havia no inicio do trabalho.

Com a obtenc;ao dos resultados apresentados, pode-se conduir que a etapa inicial de

desenvolvimento de urn simulador para a arquitetura WOLF foi cumprida. A proxima

etapa sera a implementac;ao das estruturas que ainda faltam para que 0 simulador simule

a arquitetura WOLF.

Com a implementac;ao dessas estruturas, espera-se poder usaI' 0 simulador para estu-

dos sobre fluxo de dados, tendo em vista a analise do comportamento das estruturas de

interesse como a Memoria de Dados e Fila de Fichas, e dessa forma, chegar a condusoes so-

bre as vantagens e desvantagens introduzidas pela arquitetura WOLF. Sem a implanta<;ao

dessas novas estruturas, nao sera possivel realisar urn estudo mais profundo sobre os dados

obtidos com 0 simulador, pois SAW ainda nao simula algumas caracteristicas consideradas

essenciais pela arquitetura \VOLF.

Tendo estudado algumas caracteristicas do paradigma a fluxo de dados, e tendo imple-

mentado um simulador que e fruto desse estudo, 0 proximo passo agora sera a utiliza<;ao

clesse simulador para estudar problema~ d?,:,,:,!,::,,s '::om 0 flUX0 rll" rlarloQ tais como: l'E'-

utilizac;ao e limita<;ao de gerac;ao de instancia<;oes ja totalmente executadas (throttle), 0

tratamento da termina<;ao, a granularidade varia,vel e tratamento de estruturas de dados

(matrizes e veto res ).

Apesar desses problemas serem considerados pela arquitetura WOLF, as partes que





Apendice I

A ficha (1) represent a a estrutura de uma ficha executdvel; a ficha (2) represent a a

estrutura de uma ficha par; a ficha (3) represent a a estrutura de uma ficha de pmgmma;

a ficha (4) representa a estrutura de varias fichas: uma ficha intei1'O, uma ficha nome

de ativa9iio, uma ficha cor-destino, uma ficha booleana e uma ficha destino; a ficha (5)

representa a estrutura de uma ficha saida.

Uma ficha e dividida em campos. 0 nome dos campos e dado na figura 1.1e a descric;iw

de cacla campo e l110strada a seguir:

1. ficha Esse campo contem 0 tipo da ficha. Na ficha (1), 0 tipo e EX (executa,vel);

na ficha (2), 0 tipo e PA (par); na ficha (3), 0 tipo e PR (programa); na ficha (4),

podem existir cinco tipos: IN (inteiro), EO (booleana), NA (nome de ativac;ao), CD

(cor-destino) e DE (destino); na ficha (5),0 tipo e SA (satda).



2. dadoO Nas fichas (1) e (2), 0 campo dadoO contem 0 operando esquerdo de uma

opera<;ao; na ficha (4 L esse campo contem 0 dado correspondente ao tipo da ficha,

por exemplo, em uma ficha IN, dadoO contem urn ntlmero que representa urn valor

inteiro. Na ficha (5), esse campo contem urn dado que sera enviado a saida como

resultado de um programa.

:3. tipoO Nas fichas (1), (2) e (5), 0 campo tipoO contem 0 tipo do dado que esta no

campo dadoO.

4. dadol Nas fichas (1) e (2), 0 campo dado1 contem 0 operando direito de Ulna

opera<;ao;

5. tipol Nas fichas (1) e (2), 0 campo tipo1 contem 0 tipo do dado que esta no campo

dadol.

6. cod.oper. Nas fichas (1) e (3), esse campo contem 0 c6digo de operac;ao. Esse

c6digo de operac;a.o corresponde a uma instrtH;ao do programa.

7. no_destO Nas fichas (1) e (3), esse campo contem 0 enderec;o de destino do primeiro

resultado gerado pela execu<;ao da ficha executa vel.

8. LempO Nas fichas (l) e (3), 0 campo contem a func;ao de emparelhamento do

primeiro result ado gerado pela execuc;ao da ficha executavel. Na ficha (4), esse

campo contem a func;ao de emparelhamento do dado contido no campo dadoO. A

fun<;ao de emparelhamento pode ser:

• LBY left bypass Para 0 result ado entrar como operando esquerdo da instruc;a,o

sem ocorrer 0 emparelhamento (sec;ao 2.5.1).

• RBY right bypass Para 0 result ado elltrar como operalldo direito da illstrnc;a.o

sem oearrer 0 empare1hamento.

• LEW left extract and wait Para 0 resultado elltrar como operando esquerdo da

instruc;ao e oearrer 0 emparelhamento.

• REW right e;rtract and 1.J?aitPara 0 result ado entrar como operalldo direito da

instruc;ao e ocorrer 0 emparelhamento.



9. no_destl Nas fichas (1) e (3), esse campo contem 0 endere~o de destino do segundo

resultado geraclo pela execu~ao cla ficha executavel.

10. Lempl Nas fichas (1) e (3), 0 campo contem a fun~ao de emparelhamento do

segundo resultado gerado pela eXeCll<;aOda ficha executave!. A fun<;c't.ode empare-

Ihamento e descrita no item f_empO.

11. na Nas fichas (1), (2), (4) e (5), esse campo contem a identifica~a.o da instancia~a.o

a que a ficha pertence.

13. tempo Nas fichas (1). (2). (4) e (5), esse campo contem 0 ntunero de ciclos contados

desde 0 inicio da execu<;ao do programa.

14. 110 Nas fichas (2) e (4), esse campo contem 0 endere<;opara 0 qual os dados contidos

na ficha se destina. Na ficha (3), esse campo contem 0 endere<;o que a ficha PR sera

armazenada.

1.5. dado Na ficha (.5). 0 campo dado contem 0 valor de stream. Esse valor identifica

o result ado de saida. Se 0 programa possuir duas ou mais saidas. elltao 0 valor de

stream identifica qual dos dados apresentados corresponde a qual sa.ida..



Apendice II

Uma instru<;ao possui 0 seguinte formato:

< segmento >< offset >< prefixo >< ope1'ador >< destino > I < destino >
I < litend >

1<>

< segmento >< offset> 0 endere<;o de urn no na Node Store, corresponde a tu11 par

segmento-offset, visto que na MFDM, a Node Store e segmentada. Dessa forma,

uma instru<;ao que possui segmento=1 e offset=3, sera armazenada na Memoria de

Instru<;Oes(MI) do WOLF, na posi<;ao4 (1+3) pois no WOLF, a.MI e uma memoria.

nao segrnentada e endere<;ada pOl' endere<;o.

< prefixo > Prefixos sao usados para indicar operadores que geram urn ou dois resulta-

dos. Uma adi<;ao, pOI'exemplo, gel'a apenas urn result ado enquanto que uma divisao

gera dois resultados: 0 quociente 0 resto. as prefixos podem ser tres:

2. R Right - Indica que entre os dois resultados possiveis. 0 de interesse e 0

resuitado da direita.

3. !:Lt:ft - IndicR rplP pnt.rp m: rlois resultados possiveis. 0 de interesse e 0 result ado

da esquerda.



< clestino > Esse campo contem 0 enderec;o de destino do result ado produzido pela

instruc;ao, ou seja, 0 no do grafo que 0 result ado se destilla.

< clestino > Esse campo contem 0 segundo enderec;o de destino do resulta.do produzido

pela illstruc;ao.

< literal> Litera.is sac operandos associados as instruc;oes. Sao usados como segundo
operaudo da instruc;ao a que esta associado.
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