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Resumo

Devido ao grande número de otimizações fornecidas pelos compiladores modernos e à

ampla possibilidade de ordenação dessas transformações, uma eficiente Exploração do

Espaço de Projeto (DSE) se faz necessária para procurar a melhor sequência de otimiza-

ção de uma determinada função ou fragmento de código. Como esta exploração é uma

tarefa complexa e dispendiosa, apresentamos uma nova abordagem de DSE capaz de

reduzir esse tempo de exploração e selecionar sequências de otimização que melhora-

ram o desempenho dos códigos transformados. Nossa abordagem utiliza um conjunto de

funções de referência, para as quais uma representação simbólica do código (DNA) e a

melhor sequência de otimização são conhecidas. O DSE de novas funções é baseado em

uma abordagem de agrupamento aplicado sobre o código DNA que identifica similaridades

entre funções. O agrupamento utiliza três técnicas para a mineração de dados: distância

de compressão normalizada, algoritmo de reconstrução de árvores filogenéticas (Neigh-

bor Joining) e identificação de grupos por ambiguidade. As otimizações das funções de

referência identificadas como similares formam o espaço que é explorado para encontrar

a melhor sequência para a nova função. O DSE pode utilizar o conjunto reduzido de oti-

mizações de duas formas: como o espaço de projeto ou como a configuração inicial do

algoritmo. Em ambos os casos, a adoção de uma pré-seleção baseada no agrupamento

permite o uso de algoritmos de busca simples e rápidos. Os resultados experimentais

revelam que a nova abordagem resulta numa redução significativa no tempo total de explo-

ração, ao mesmo tempo que alcança um desempenho próximo ao obtido através de uma

busca mais extensa e dispendiosa baseada em algoritmos genéticos.

Palavras-chave: Compiladores, agrupamento, exploração do espaço de projeto, pro-

blema de ordenação dos passos de otimização, sistemas embarcados.
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Abstract

Due to the large number of optimizations provided in modern compilers and to compiler

optimization specific opportunities, a Design Space Exploration (DSE) is necessary to se-

arch for the best sequence of compiler optimizations for a given code fragment (e.g., func-

tion). As this exploration is a complex and time consuming task, we present new DSE

strategies to reduce the exploration time and still select optimization sequences able to im-

prove the performance of each function. The DSE is based on a clustering approach which

groups functions with similarities and then explore the reduced search space provided by

the optimizations previously suggested for the functions in each group. The identification

of similarities between functions uses a data mining method which is applied to a symbolic

representation of the source code. The DSE strategies uses the reduced optimizations set

identified by clustering in two ways: as the design space or as the initial configuration of the

algorithm. In both ways, the adoption of a pre-selection based on clustering allows the use

of simple and fast DSE algorithms. Several experiments for evaluating the effectiveness of

the proposed approach address the exploration of compiler optimization sequences. Besi-

des, we investigate the impact of each technique or component employed in the selection

process. Experimental results reveal that the use of our new clustering-based DSE appro-

ach achieved a significant reduction on the total exploration time of the search space at

the same time that obtained performance speedups close to a traditional genetic algorithm-

based approach.

keywords: Compilers, clustering, design space exploration, phase-ordering problem,

embedded systems.
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Capítulo 1

Introdução

A qualidade do código executado influencia diretamente o desempenho final de uma tarefa

computacional. Normalmente, esses códigos são escritos em uma linguagem de progra-

mação de alto nível, como a linguagem C, e posteriormente convertidos por um compilador

em um código que pode ser entendido pela arquitetura alvo, também conhecido como có-

digo de máquina. Dessa forma, o compilador exerce um papel importante na qualidade

do código executado e, consequentemente, no desempenho atingido. Muitos problemas

que um compilador resolve durante os diferentes estágios de conversão do código são

bastante complexos, em especial, aqueles ligados à etapa de otimização do código (Beg,

2013). Otimizações do compilador tentam minimizar o consumo de recursos pelo código

compilado, visando melhorar as métricas de desempenho, tais como, tempo de execução

e consumo de potência. Para tal, um conjunto de transformações de código, também co-

nhecidas como passos de otimização ou simplesmente otimizações, deve ser selecionado

e sua ordem de aplicação pelo compilador deve ser definida.

Uma prática comum no projeto de compiladores é aplicar um mesmo conjunto de oti-

mizações em uma ordem fixa para cada fragmento de código e/ou função de um programa

ao se utilizar uma arquitetura ou plataforma alvo. Entretanto, compiladores para siste-

mas computacionais embarcados são mais dependentes das otimizações, uma vez que

suas arquiteturas têm tipicamente mais restrições relacionadas ao tamanho e organização

da memória, velocidade do processador e podem ter altos níveis de personalização, tais

como aqueles permitidos no uso de FPGAs (Field Programmable Gate Array ) (Cardoso

et al, 2010). Assim, a escolha do grupo de otimizações, dentre as disponibilizadas pelo

compilador, e a ordem pela qual estas serão aplicadas pode ter um impacto significativo

no desempenho do código compilado. Além disso, o efeito das otimizações é influenciado

pela plataforma utilizada e pela própria aplicação. Sequências de otimização não triviais

são usualmente necessárias para atingir os resultados desejados e mesmo os compilado-

res para FPGAs no estado-da-arte (por exemplo, compiladores de C para HDL - Hardware

Description Language) necessitam que o usuário selecione manualmente a maioria das

sequências de otimização para alcançar resultados eficientes (Buyukkurt et al, 2010). Para

1
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esses sistemas, uma vasta exploração do espaço de projeto (ou, em inglês, Design Space

Exploration - DSE) deve ser realizada.

Devido à quantidade de transformações implementadas nos compiladores atuais, o ta-

manho do espaço de busca das possíveis sequências de otimização costuma ser imenso,

de modo que sua completa exploração não é uma alternativa viável (Touati e Barthou,

2006). Mesmo desenvolvedores mais experientes demandam muito esforço e tempo para

explorar as várias soluções potenciais, tornando a exploração manual um processo muito

demorado e trabalhoso. O uso de abordagens heurísticas tradicionais normalmente de-

manda um alto custo computacional até convergir para uma boa solução (Kulkarni, 2007)

(Jantz e Kulkarni, 2013). Portanto, a investigação de técnicas para realizar a busca nesse

espaço de forma eficiente e efetiva é um tópico de pesquisa bastante relevante e atual,

principalmente na área de sistemas embarcados, onde pode ser considerado um hot to-

pic (Kulkarni et al, 2010)(Dragomir, 2011)(Fursin et al, 2011)(Beg, 2013)(Jantz e Kulkarni,

2013)(Martins et al, 2014b)(Martins et al, 2014a).

Nesta tese, nós apresentamos uma nova abordagem de DSE baseada no agrupamento

do código para pesquisar sequências de otimização, visando melhorar o desempenho de

fragmentos de código. O processo de agrupamento permite a seleção de um conjunto

reduzido de passos de otimização, os quais são então usados no processo de DSE para

gerar as sequências. Esse agrupamento pode revelar padrões similares entre os códi-

gos de software, fornecendo importantes indícios para determinar os potenciais grupos de

otimizações.

Nossa abordagem de DSE adota algoritmos simples de busca, que atuam sobre esse

conjunto reduzido de otimizações potenciais para encontrar uma boa sequência (ótima

ou sub-ótima) capaz de melhorar o desempenho do código compilado. Nossa aborda-

gem de agrupamento combina três diferentes técnicas para a mineração de dados a partir

do código: distância de compressão normalizada (NCD - Normalized Compression Dis-

tance) Cilibrasi e Vitanyi (2005), Junção de Vizinhos (do inglês Neighbor Joining ou NJ)

Felsenstein (2003), e um algoritmo de agrupamento baseado em ambiguidade forte. An-

tes da aplicação do processo de agrupamento propriamente dito, existe uma etapa de

pré-processamento, na qual o código fonte deve ser transformado em uma representação

simbólica, chamada DNA do programa (Sanches e Cardoso, 2008)(Sanches e Cardoso,

2010)(Sanches et al, 2011). O uso da codificação em DNA visa identificar e destacar

as principais estruturas do código fonte, tais como loops, operações aritméticas e outras

construções de programação, que podem estar relacionadas com otimizações específi-

cas. Dessa forma, a utilização dessa representação simbólica auxilia na identificação das

similaridades, realizada pelo algoritmo de agrupamento.
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1.1 Motivação

A indústria de circuitos integrados tem conseguido aumentar a densidade de transistores

em um único chip. Esse crescente avanço tem propiciado a miniaturização dos circuitos, o

aumento da capacidade de processamento e de armazenamento do hardware, bem como

a redução no seu custo de produção. Esses fatores permitem a disponibilização de chips

de diferentes tipos e valores, viabilizando a utilização de sistemas embarcados em aplica-

ções com os mais variados níveis de complexidade e das mais diversas áreas, tornando-os

cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Em 2000, cerca de 80% dos processadores

produzidos eram empregados em sistemas embarcados (Tennenhouse, 2000) e, desde

então, esse percentual vem crescendo a cada ano. Atualmente, os sistemas embarcados

compõem o setor de maior crescimento do mercado de informática, sendo encontrado em

dispositivos como: fornos de microondas, televisores, videogames, microondas, máquinas

de lavar, telefones celulares, cartões eletrônicos (smart card), GPS(Global Positioning Sys-

tem), PDAs (Personal Digital Assistant), tablets, entre outros (Patterson e Hennessy, 2003)

(Tanenbaum e Austin, 2013).

O uso direto dos algoritmos tradicionais geralmente não é adequado para os sistemas

embarcados, dado que eles possuem limitações/restrições inexistentes nas arquiteturas

em que esses algoritmos foram concebidos (Ganssle, 2012). Portanto, a adaptação des-

ses algoritmos à arquitetura adotada é necessária, de modo que seus recursos sejam

aproveitados com maior eficiência. Nesse sentido, os códigos das aplicações devem ser

otimizados durante a compilação visando obter o melhor desempenho, de acordo com as

métricas adotadas, para a arquitetura e tipo de processador escolhidos. Esse processo,

envolve a aplicação de diferentes transformações, ou passos de otimização, sobre o código

fonte.

Os compiladores modernos possuem uma grande quantidade de otimizações que in-

teragem entre si e com o código de entrada de um modo complexo (Kulkarni e Cavazos,

2012). Tradicionalmente, compiladores padrões (ex: GCC) utilizam níveis de otimização

que são selecionáveis através de um conjunto simples de parâmetros. Os passos de oti-

mização adotados em cada nível são escolhidos visando melhorar o desempenho de um

conjunto representativo de programas, não considerando as características/propriedades

específicas de cada código. Entretanto, diversos autores têm demonstrado que a seleção

dos passos de otimizações e sua ordem de aplicação (sequência de otimização) podem

ter um impacto significativo no desempenho, além de serem dependentes da plataforma e

da aplicação (Almagor et al, 2004)(Hoste e Eeckhout, 2008)(Jantz, 2010). Portanto, não

existe uma solução única que produza a melhor otimização para todos os códigos (Kul-

karni, 2007).

Uma forma de garantir a obtenção da melhor sequência de otimização é testar todas

as K possibilidades de combinações que podem ser geradas a partir de uma lista de N
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passos de otimização (K � N ). Apesar de simples, essa abordagem é usualmente in-

viável devido ao tamanho do espaço de busca. Portanto, os desenvolvedores tipicamente

usam seus conhecimentos (expertise) em um processo intenso e trabalhoso de modifica-

ção do código fonte e teste de várias alternativas de compilação, visando obter sequências

de otimização satisfatórias para uma função ou aplicativo específico. Nesse contexto, um

esquema de DSE é desejável para encontrar a sequência de otimização que resulte no

melhor desempenho, segundo a métrica adotada (ex: tempo de execução, tamanho do

código, consumo de energia, etc.), para um dado fragmento de código (ou função), con-

siderando o processador alvo e o conjunto de otimizações suportados pelo compilador.

Entretanto, os requisitos rigorosos de time-to-market comumente existentes nos projetos

de sistemas embarcados impõem restrições quanto ao tempo de execução do DSE, sendo,

portanto, fundamental acelerar o processo de exploração.

Neste contexto, nós empregamos técnicas híbridas de mineração de dados para explo-

rar de forma rápida e eficiente o espaço de projeto com o objetivo de encontrar sequências

de otimização capazes de melhorar o desempenho do código de acordo com o compi-

lador alvo. Nosso trabalho foca na redução do espaço de busca e do tempo de explo-

ração necessários, sem comprometer significantemente o desempenho alcançado pelas

sequências de otimização resultantes. Embora nossa abordagem possa ser aplicada para

melhorar o desempenho de qualquer tipo de sistema computacional, ela é especialmente

importante para a área de sistemas embarcados.

Durante nossa pesquisa foram consideradas as seguintes premissas:

• Existe uma grande demanda por sistemas de computação otimizados e de alto de-

sempenho, tanto para suprir aplicações existentes, quanto para viabilizar outras cuja

tecnologia atual não permite. Isso é particularmente observado na área de sistemas

embarcados, a qual tem apresentado um grande crescimento e intensas atividades

de pesquisa e desenvolvimento.

• Apesar de aceleradores em hardware serem melhores para aumentar o desempenho

das seções e funcionalidades críticas dos programas legados, boa parte da lógica

do sistema ainda é mantida em software. Portanto, uma otimização personalizada

desses códigos durante a compilação pode ser importante para soluções de alto de-

sempenho na área de sistemas embarcados, os quais geralmente possuem recursos

restritos e requisitos rígidos de projeto.

• Os compiladores modernos são atualizados constantemente. Isso envolve a inclusão

de novas otimizações, dificultando o aprimoramento e/ou especialização das regras

de seleção e sequenciamento dos passos de otimização comumente usadas para

melhorar o desempenho do código. Portanto, existe uma necessidade premente

para o desenvolvimento de novas abordagens capazes de encontrar a melhor ordem
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de aplicação dos passos de otimização de acordo com o código manipulado e o

processador alvo, principalmente em aplicações dos domínios de alto desempenho

e sistemas embarcados.

1.2 Objetivos

Nosso principal objetivo é desenvolver um método capaz de explorar de forma rápida e

eficiente boas sequências de otimização visando obter o melhor desempenho para as fun-

ções compiladas, de acordo com o processador alvo e a função de avaliação (métrica

objetivo) adotada. Nesse contexto, nosso estudo evolui em duas frentes de pesquisa: a

implementação de uma abordagem para a seleção de passos de otimização baseada em

técnicas híbridas de mineração de dados complexos, e de novas estratégias de DSE ca-

pazes de utilizar os passos selecionados para melhorar o desempenho da busca pelas

melhores sequências. Essas abordagens trabalham de forma integrada e foram concebi-

das de modo a atender os seguintes objetivos específicos:

• Abstrair do processo de seleção de passos de otimização a necessidade de qualquer

conhecimento explícito sobre os passos de otimização disponíveis, sua ordem ou a

etapa de sua aplicação pelo compilador, bem como da relação entre esses passos e

as propriedades dos códigos a serem compilados. Dessa forma, nosso método não

requer qualquer estudo prévio sobre como a iteração dos passos afeta a eficiência

da otimização, ou treinamento de um modelo capaz de mapear essas relações. Todo

o conhecimento utilizado no processo de seleção é extraído implicitamente a partir

do histórico de compilações (experiências prévias).

• Determinar os passos de otimização possivelmente relevantes ao problema a partir

de um histórico de compilação (conjunto de referência), formado por códigos/funções

já compiladas. Nesse processo, a escolha é baseada apenas na semelhança da

nova função em relação àquelas presentes no conjunto de referência (decisão por

similaridade de padrões no código).

• Restringir as regiões exploráveis do espaço de soluções a partir da seleção prévia

de potenciais otimizações, tornando o espaço de busca mais gerenciável.

• Adotar métodos simples e determinísticos de busca que proporcionem um melhor

compromisso entre a qualidade das sequências e o tempo de exploração, ou seja,

métodos capazes de reduzir o custo computacional da exploração, mantendo os valo-

res alcançados para a métrica objetivo próximos com aqueles resultantes de métodos

heurísticos mais complexos (ex: algoritmos genéticos).
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• Definir sequências específicas ao problema, ou seja, durante a exploração, a aborda-

gem deve considerar as características e propriedades do código e do processador

almejados, de modo a alcançar os valores ótimos (ou próximo disto) para a métrica

de avaliação considerada.

• Viabilizar uma exploração significantemente mais rápida sem comprometer a quali-

dade dos resultados alcançados.

Além disso, neste trabalho também foram analisadas algumas características do mé-

todo proposto com o objetivo de:

• Verificar o efeito do agrupamento adotado sobre desempenho do método de seleção.

• Avaliar a importância da forma de representação do código usada como entrada no

desempenho do método.

• Investigar o impacto da matriz de similaridade na abordagem baseada em agrupa-

mento, usando diferentes tipos de compressores e outras métricas para aferir a simi-

laridade a partir dos códigos DNA.

• Investigar a influência da codificação do DNA na qualidade dos agrupamentos resul-

tantes e, consequentemente, das sequências geradas.

• Analisar diferentes estratégias para selecionar sistematicamente o conjunto de refe-

rência (histórico de funções) e avaliar o impacto dessas estratégias na eficiência do

método de exploração.

1.3 Organização do Texto

O restante deste documento está dividido em 6 capítulos, como segue:

• Capítulo 2: apresenta um breve embasamento teórico sobre compilação e otimiza-

ção, introduzindo uma visão geral de compiladores, sua estrutura típica e uma revisão

sobre compiladores otimizantes. O problema de ordenação dos passos de otimiza-

ção é definido formalmente e são discutidos alguns aspectos teóricos e motivacionais

sobre o mesmo.

• Capítulo 3: aborda o processo de exploração do espaço de projeto (DSE), apre-

sentando alguns conceitos básicos e descrevendo brevemente os métodos comu-

mente usados na exploração. Ao final, um resumo sobre trabalhos correlatos que

investigaram abordagens de DSE voltadas à ordenação dos passos de otimização é

apresentado.
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• Capítulo 4: descreve nossa abordagem para a seleção dos passos de otimização

baseada em agrupamento, introduzindo os fundamentos das técnicas para repre-

sentar as principais estruturas do código fonte, e para extrair os padrões escondidos

(mineração de dados) a partir dessa representação.

• Capítulo 5: apresenta nossas estratégias de DSE para as sequências de otimização,

detalhando os algoritmos usados e como eles utilizam o conjunto de otimizações

selecionado, bem como descreve o ambiente de compilação usado para desenvolver

essas estratégias de exploração.

• Capítulo 6: descreve os experimentos realizados a fim de validar a eficiência e efeti-

vidade de nossa abordagem, bem como investigar o impacto de variações nas con-

figurações e entradas das técnicas na acurácia dos resultados alcançados.

• Capitulo 7: apresenta nossas conclusões e contribuições, lista as publicações re-

sultantes desta tese e sugere novas frentes de trabalho relacionados ao tema que

poderão ser pesquisadas em trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Compilação e Otimização

Nesse capítulo é apresentada uma visão geral da estrutura de um compilador, dando um

enfoque especial ao processo de otimização e à necessidade de se definir uma sequência

adequada de otimizações. O problema da ordenação dos passos de otimização é definido

formalmente, sendo que aspectos teóricos e motivacionais acerca do mesmo são discuti-

dos.

2.1 Compiladores

Um compilador pode ser definido como um programa de computador que converte um có-

digo escrito em uma linguagem de programação, também conhecido como código fonte,

em outro código semanticamente equivalente (que faz a mesma coisa e gera o mesmo

resultado). O termo ”compilador” é usualmente empregado para designar programas que

traduzem o código fonte de uma linguagem de programação de alto nível para um có-

digo objeto escrito em uma linguagem de programação de baixo nível (ex: linguagem de

montagem), específica para o processador que executará o código compilado. Entretanto,

existem outros tipos de compiladores que geram códigos em outras linguagens de alto nível

ou, até mesmo, versões do código na mesma linguagem de programação original. Esses

compiladores são denominados source-to-source e visam, dentre outras coisas, otimizar o

código gerado segundo algum critério de avaliação (métrica alvo ou objetivo).

Os primeiros compiladores, denominados montadores (Assemblers), realizavam tradu-

ções diretas das instruções de códigos escritos em linguagem de montagem (ex: ”add

r3,r1,r2”) em instruções reconhecidas e executáveis pelo processador (ex: ”0xE0813002”

em ARM) (Johnson, 2004). Com o surgimento das linguagens de alto nível, esse processo

de tradução ficou mais complexo para lidar com a abstração introduzida através das instru-

ções dessas linguagens, as quais não têm relação direta com as instruções de baixo nível.

Os primeiros compiladores de alto nível tipicamente geravam programas que eram signifi-

cativamente mais lentos que os códigos em linguagem de montagem (Assembly ) escritos

9
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manualmente, dificultando sua adoção em larga escala (Kulkarni, 2007). Essa deficiên-

cia impulsionou a indústria de compiladores a investir em técnicas capazes de melhorar a

qualidade do código gerado na compilação. Isso resultou no desenvolvimento de inúmeras

técnicas de otimização destinadas à análise do código fonte e sua tradução em um versão

mais eficiente (ex: mais rápida ou menor) sem afetar sua funcionalidade original, ou seja,

versões semanticamente similares. Com a expansão das funcionalidades inerentes às lin-

guagens de programação mais recentes e com a complexidade crescente das arquiteturas

de computadores, os compiladores tornaram-se cada vez mais complexos.

2.1.1 Estrutura básica do compilador

A transformação de um programa escrito em uma linguagem de programação de alto nível

em um programa equivalente em linguagem de máquina é realizada pelo compilador. Um

compilador também pode realizar outros tipos de transformações como traduzir um código

objeto de uma arquitetura para outra, ou mesmo traduzir um código fonte de um linguagem

para outra.

Para que essa transformação seja realizada, o processo de compilação é dividido em

etapas que analisam um dado formato e o sintetizam em um novo, tipicamente partindo-se

de uma sequência de caracteres do código fonte e gerando o código objeto. As etapas

principais da compilação são:

1. Análise léxica: analisa o texto apresentado e o divide em pequenos pedaços, cha-

mados tokens, os quais podem ser membros válidos da linguagem em que o código

foi escrito. Nessa etapa, o compilador verifica a existência de inconsistências, ou

seja, quando alguma parte do texto não pode ser convertida em um token válido.

2. Análise sintática: processa os tokens e gera uma representação intermediária (em

inglês, Intermediate Representation ou IR), que pode ser uma representação sintá-

tica sequencial ou em árvore abstrata (AST - Abstract Syntax Tree), além de uma

tabela de símbolos formada pelos identificadores usados no programa e seus atribu-

tos. Nesse processo, o compilador verifica erros de sintaxe, os quais ocorrem quando

alguma sequência de tokens não é reconhecida.

3. Análise semântica: processa a representação intermediária (IR) para verificar se

o programa atende à semântica exigida pela linguagem de origem. Por exemplo, a

verificação de todos os identificadores usados e suas respectivas declarações com

os tipos compatíveis. Durante essa análise, o compilador verifica se o programa

atende a todos os requisitos de semântica da linguagem usada.

4. Geração de código: transforma a representação intermediária em um código de

máquina equivalente, o qual pode estar na forma de um módulo realocável ou dire-

tamente em um programa executável.
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Além dos componentes que realizam as quatro etapas principais descritas, a tabela

de símbolos e de acesso à rotinas e uma interface com o sistema operacional também

fazem parte do compilador, conforme demonstrado na Figura 2.1. A interface é usada para

realizar a leitura e gravação de arquivos, para fazer a comunicação com o usuário e para

facilitar a portabilidade de um compilador entre sistemas operacionais.

Figura 2.1: Estrutura em alto nível de um compilador simples (Muchnick, 1997).

A estrutura tradicional de um compilador é composta por dois módulos: front-end e

back-end. O front-end compreende as fases iniciais do processo, responsáveis pela gera-

ção da representação intermediária (IR) a partir do código fonte. Representações interme-

diárias, como por exemplo código de três endereços e grafos de fluxo de dados e controle

(CDFG - Control Data Flow Graph), estão mais próxima do código alvo do que o código

fonte, mas ainda permite uma manipulação mais fácil do que se fosse utilizado o código

objeto.

O back-end envolve as fases finais da compilação, que recebem essa IR e geram o

código objeto pela arquitetura alvo. Essa estruturação facilita a construção de compila-

dores para linguagens e plataformas diferentes. Por exemplo, a substituição de um front-

end baseado em uma linguagem de programação por outro, que suporte uma linguagem

de programação diferente, é mais fácil com essa estrutura. De forma similar, para gerar

códigos-objeto para arquitetura diferentes daquela inicialmente projetada, basta substituir

o back-end. Em alguns casos, o compilador pode possuir um módulo intermediário cha-

mado middle-end, responsável por realizar transformações na IR, de modo a produzir um

código objeto mais eficiente.



12 CAPÍTULO 2. COMPILAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

2.1.2 Otimizações

A Otimização de código é a estratégia de examinar a representação intermediária produ-

zida pelo front-end do compilador com o objetivo de produzir, através de algumas transfor-

mações ou passos de compilação, um código mais eficiente. O termo ”otimizador” deve ser

entendido de maneira informal, pois não é possível garantir que, ao ler um programa P e

gerar outro P ′ equivalente, o otimizador sempre atingirá a melhor eficiência de P ′ segundo

a métrica de desempenho adotada, o que estaria de acordo com a noção formal de otimiza-

ção (Muchnick, 1997). De fato, a solução ótima no sentido formal, é raramente encontrada

em uma escala global simplesmente devido à complexidade inerente da análise. No es-

copo de compilação, a otimização é composta por duas etapas: análise e transformação.

Enquanto a análise deve identificar oportunidades de modificações a serem realizadas,

sejam elas aplicadas nas instruções, nas variáveis ou nas estruturas do código, a trans-

formação deve efetuar essas mudanças como um resultado direto da análise (Johnson,

2004).

Várias transformações se reúnem sob o nome de otimização. Esses passos de otimi-

zação visam analisar uma representação do programa (intermediária ou de baixo nível)

e transformá-la, de modo que ela realize a mesma tarefa de forma mais eficiente. De-

pendendo das características de cada aplicação, pode-se tirar maior ou menor proveito de

cada tipo de transformação. Uma das técnicas de otimização mais eficazes e indepen-

dente de arquitetura é a otimização de laços (loops), pois esse tipo de estrutura costuma

ser um bom candidato para melhorias. Além das otimizações que atuam nos laços, alo-

cação de registradores e escalonamento de instruções também são outros exemplos de

transformações relevantes.

As otimizações podem ocorrer em diferentes etapas da compilação (Muchnick, 1997):

(i) aplicadas diretamente ao código fonte ou alguma representação intermediária de alto

nível que preserve a estrutura geral do programa; (ii) aplicadas à representação interme-

diária de nível alto ou médio; independentes da arquitetura, (iii) aplicadas em código de

baixo nível que necessitam de informações dependentes da arquitetura; (iv) aplicadas em

tempo de ligação (linking) que operam no código objeto realocável.

Quando as otimizações ocorrem em uma representação intermediária de nível alto ou

médio (middle-end), elas não consideram os detalhes específicos da arquitetura, enquanto

se elas ocorrem em uma representação de baixo nível (back-end), elas são fortemente

ligadas à arquitetura alvo. Dessa forma, as otimizações implementadas no middle-end po-

dem ser facilmente portadas de uma arquitetura para outra (independência da plataforma),

assim como podem ser aplicadas em representações intermediárias (IR) geradas a partir

de códigos escritos em diferentes linguagens de programação (independência da lingua-

gem). Esse tipo de transformação é particularmente adequado para compiladores multi-

plataformas e multi-linguagens, cuja estrutura típica é apresentada na Figura 2.2 (Quéva,
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2007). Em contrapartida, as otimizações em baixo nível exploram mais as características

da plataforma computacional, como os modos de endereçamento suportados pela arquite-

tura (Menotti, 2010).

Código fonte

Linguagem 1

Front-end

Linguagem 1

Código fonte

Linguagem 2

Front-end

Linguagem 2

Código fonte

Linguagem N

Front-end

Linguagem N
•••

Middle-end

(otimizador independente de linguagem e plataforma)

•••

IR não otimizada

Código de Código de 

máquina

Plataforma 1

Back-end

Plataforma 1

Código de Código de 

máquina

Plataforma 2

Back-end

Plataforma 2

Código de 

N

Código de 

máquina

Plataforma N

Back-end

Plataforma N
•••

(otimizador independente de linguagem e plataforma)

•••

IR otimizada

Figura 2.2: Estrutura típica de um compilador multi-plataforma e multi-linguagens.

As otimizações são interessantes de serem aplicadas em uma representação interme-

diária principalmente pelas seguintes razões (Johnson, 2004):

• As instruções em IR são mais simples que as instruções no código fonte, simplifi-

cando a análise.

• A representação intermediária tem um efeito normalizador sobre os programas. Di-

ferentes códigos fonte produzem códigos em IR similares.

• A IR tende a ser uniforme sobre diversas arquiteturas alvo. Assim, um mesmo algo-

ritmo de otimização pode ser aplicado a diferentes plataformas.

2.1.3 Compiladores otimizantes

A estrutura clássica dos compiladores otimizantes que dominaram a área desde os anos

60 até o final dos anos 90 pode ser expressada pela Figura 2.3 (Cooper et al, 2002).

Nessa estrutura, o compilador consiste de uma sequência fixa de passos aplicados em
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Figura 2.3: Estrutura de um compilador otimizante clássico.

uma ordem pré-selecionada. O compilador otimizante clássico aplica a mesma sequência

de passos em todos os códigos compilados.

Alguns ambientes de compilação recentes utilizam uma estrutura mais adaptativa, pro-

posta originalmente por Cooper et al (2002), na qual o otimizador de ordem fixa é subs-

tituído por um pool de transformações que podem ser ativadas (ou não) em uma ordem

definida especificamente para o código a ser compilado. Esse processo incorpora dois

novos componentes à estrutura do compilador: um mecanismo decisor, responsável por

selecionar o conjunto de operações a serem empregadas e a ordem em que as mesmas

devem ser aplicadas sobre o código; e uma função objetivo, a qual é usada sobre código

de máquina, retornando as avaliações do código de acordo com as métricas de desem-

penho adotadas. A saída da função objetivo realimenta o mecanismo decisor de modo a

refinar a sequência de otimizações, permitindo assim que esse mecanismo explore o es-

paço de possíveis sequências de otimização. A Figura 2.4 ilustra esse processo, também

conhecido por compilação iterativa (Cooper et al, 2002).
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Figura 2.4: Estrutura de um compilador otimizante adaptativo.

A abordagem investigada no presente trabalho se insere no ramo da compilação itera-

tiva e se assemelha à estrutura proposta por Cooper et al (2002), com algumas especifici-
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dades a serem detalhadas no Capítulo 5.

2.1.4 Compiladores e sistemas embarcados

Um sistema embarcado pode ser considerado um sistema computacional com propósitos

específicos, normalmente construído em dimensões reduzidas e que deve funcionar de

forma autônoma. Tais sistemas geralmente possuem restrições de projeto e a eficácia das

soluções concebidas exerce uma importante influência na sua viabilidade. Para conceber

uma solução de alto desempenho, cuja resposta seja adequada aos requisitos impostos

no projeto, deve-se buscar abordagens de desenvolvimento que propiciem o aumento do

poder computacional disponível.

Cardoso e Diniz (2008) apresentam o fluxo de desenvolvimento de um típico projeto

de SoC (System on Chip) em FPGA, dando maior ênfase nos processos de compilação e

síntese do hardware reconfigurável, conforme pode ser observado na Figura 2.5.

Programa
(descrição da computação)

Front-end

Middle-end

Back-end

Estimação
e

Modelagem

Descrição 
da

arquitetura

Paralelização
Transformações de código
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Mapeamento de memória
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unidades de controle
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Roteamento e

posicionamento
(P&R)

Biblioteca de
componentes

Síntese de 
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Síntese lógica /
 RTL

Configurações
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Figura 2.5: Estrutura de um compilador para hardware reconfigurável (Cardoso e Diniz,
2008).
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Como no compilador tradicional, o front-end é responsável por reconhecer os progra-

mas aceitos (e rejeitados), informar os erros de sintaxe e semânticos, e gerar a repre-

sentação intermediária (IR) e o mapeamento de armazenamento preliminar. Nessa fase,

estruturas adicionais podem ser incorporadas no código fonte a fim de ressaltar sua natu-

reza concorrente ou sequencial, enquanto mantém a semântica da linguagem de entrada.

Por exemplo, para linguagens com ordem de execução não-determinista, o front-end pode

impor uma sequência específica ou gerar um representação concorrente (Cardoso e Diniz,

2008).

No middle-end é realizado o aprimoramento/otimização do código, visando atingir aos

requisitos do projeto (tempo de execução, área, consumo de potência, etc.). Nessa fase,

é aplicada uma série de transformações sobre a IR para incorporar tipos de dados e ope-

rações especializadas e explorar o paralelismo inerente à aplicação, sem afetar sua se-

mântica. Essas transformações podem ser tanto independentes da arquitetura alvo (ex:

eliminação de subexpressões, redundância e códigos inúteis), quanto direcionadas à ar-

quitetura (ex: transformações em loops e transferências de computação para regiões com

menor uso). Enquanto algumas dessas transformações exploram aspectos arquiteturais

de alto nível, como a existência de múltiplas memórias para aumentar a disponibilidade de

dados, outras transformações exploram a capacidade de personalizar unidades funcionais

específicas em uma unidade de processamento reconfigurável (RPU), assim, implemen-

tando diretamente instruções de alto nível no nível do hardware. Por exemplo, a personali-

zação das unidades aritméticas para apoiar diretamente as operações de ponto fixo sobre

tipos de dados com tamanhos fora do padrão. As transformações aplicadas no middle-end

são independentes da plataforma alvo.

O back-end de um compilador traduz a representação intermediária para o código de

máquina da plataforma alvo, assegurando a conformidade com as interfaces do sistema

e as características do projeto. Nesse processo, o compilador realiza a seleção de ins-

truções, a alocação de registradores e o escalonamento das operações. A seleção da

instrução envolve a escolha das instruções capazes de implementar as operações da IR.

Essa tarefa usualmente é vista como um problema de casamento de padrões e busca

produzir, na medida do possível, um código compacto e rápido, capaz de aproveitar as

vantagens do dispositivo alvo (ex: uso eficiente dos modos de endereçamento). A aloca-

ção de registradores decide qual valor será mantido nos registradores durante a execução

do programa. Devido à limitação dos recursos de armazenamento, a alocação ótima é um

problema NP-completo e pode ocasionar mudanças nas instruções escolhidas, bem como

o uso de comandos adicionais de leitura e gravação na memória (Cardoso e Diniz, 2008).

O escalonamento de instruções busca evitar stalls e interlocks no hardware através da uti-

lização eficiente dos elementos lógicos (ex: unidades funcionais) disponíveis. Essa tarefa

também pode aumentar o tempo de vida das variáveis através de mudanças nas aloca-

ções dos registradores. Normalmente, ela emprega técnicas heurísticas, uma vez que na
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maioria dos casos é um problema NP-completo (Cardoso e Diniz, 2008). Nesse contexto,

a síntese de alto nível (HLS) é responsável pelo escalonamento das macro-operações e

instruções, bem como pela geração da definição de uma arquitetura concreta pela sín-

tese de seus caminhos de dados e unidades funcionais (geração da lógica RTL); a síntese

lógica é responsável pela distribuição dessa lógica RTL para os elementos lógicos disponí-

veis; e o P&R (place and route) pelo posicionamento e roteamento físico desses elementos

dentro da plataforma. Alguns desses passos podem ser desenvolvidos pela integração de

ferramentas de síntese comerciais no fluxo de compilação e, em muitos casos, usando

bibliotecas de componentes específicas (IPs) da arquitetura alvo. Entretanto, a automação

total dessa etapa ainda é um desafio (Menotti, 2010).

Dentre os diversos processos que compõem o fluxo de compilação, nesta pesquisa

estamos particularmente interessados nas transformações de código que ocorrem comu-

mente no middle-end, mais especificamente com o problema de ordenação dos passos

de otimização, também conhecido como sequenciamento das otimizações. A ordenação

dos passos de otimização do compilador é um problema de interesse de pesquisa há várias

décadas, sendo de particular relevância para o domínio de aplicações que visam desempe-

nho e com restrições de custo em sistemas embarcados. A variação na ordem de execução

desses passos, muitas vezes gera códigos de saída distintos, com características diferen-

tes de velocidade, tamanho de código e consumo de energia. A maioria das abordagens

atuais para endereçar esta questão foca no desenvolvimento de métodos inovadores para

avaliar seletivamente o vasto espaço de busca das sequências de otimização para produ-

zir uma boa representação (mas, potencialmente sub-ótima) para cada programa (Jantz e

Kulkarni, 2013).

Embora no escopo desta tese tenha sido na otimização de funções para serem exe-

cutadas em processadores embarcados, o fato das otimizações serem realizadas princi-

palmente no middle-end permite que nossa metodologia seja facilmente estendida para

um uso mais amplo em projetos de SoCs, incluindo, mas não limitando, à otimização dos

códigos que serão sintetizados em hardware.

2.2 Problema da Ordenação dos Passos de Otimização

À medida que mais operações de otimização começaram a ser implementadas em vá-

rios compiladores, logo se percebeu que muitos passos de otimização interagem entre

si. Cada passo de otimização tenta aplicar uma série de transformações que consistem

em uma sequência de alterações a fim de melhorar a eficiência do código, sem afetar o

seu comportamento semântico (Kulkarni, 2007). Muitas dessas otimizações usam e com-

partilham recursos (como os registradores) e também precisam de condições específicas

no código para serem aplicáveis. Como resultado, os passos de otimizações interagem

uns com os outros, através da habilitação e desabilitação de oportunidades para outras
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otimizações serem aplicadas. Tais interações entre os passos de otimização têm sido am-

plamente estudadas no contexto de diferentes compiladores, cada qual com seu conjunto

distinto de passos de otimização, e variadas arquiteturas (Benitez e Davidson, 1988)(Alma-

gor et al, 2004)(Agakov et al, 2006)(Kulkarni et al, 2007)(Pan e Eigenmann, 2008)(Kulkarni

et al, 2010)(Huang et al, 2013)(Jantz e Kulkarni, 2013). Com base nesses estudos, agora

é definitivamente conhecido que a interação entre as otimizações faz com que diferentes

ordens na aplicação dos passos de otimização possam gerar códigos distintos, com uma

variação de desempenho potencialmente significativa entre eles.

Consideremos o seguinte exemplo apresentado em Johnson (2004) para ilustrar o

efeito causado pela mudança na ordem de aplicação dos passos de otimização por um

compilador, no qual duas transformações podem ser aplicadas: alocação mínima de regis-

tradores e escalonamento de instruções. Suponha um fragmento de código escrito em C

com apenas 2 atribuições:

a = b;

c = d;

A execução dessas atribuições provoca duas leituras (das variáveis b e d) e duas es-

critas (para as variáveis a e c). Se a transformação alocação mínima de registradores for

aplicada primeiro, teremos como resultado o seguinte código em linguagem de montagem:

ld r1, b

st r1, a

ld r1, d

st r1, c

O código resultante empregou apenas um registrador para as operações de leitura e

gravação. O problema é que existe uma dependência de dados entre as instruções que

torna a aplicação da transformação escalonamento de instruções sem efeito, não produ-

zindo mudanças no código. Em um típico processador com estágios de pipeline, essas

dependências irão resultar em stalls de pipeline e, consequentemente, na redução do th-

roughput.

Entretanto, se aplicarmos as transformações na ordem inversa, executando primeiro o

escalonamento de instruções, teremos o seguinte código Assembly :

ld r1, b

ld r2, d

st r1, a

st r2, c

Nesse caso, dois registradores (r1 e r2) foram utilizados para permitir a independências

entre as operações do pipeline, possibilitando a execução mais rápida do código. Entre-

tanto, o uso de um número maior de registradores pode forçar a introdução de spill codes
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pelo alocador de registradores em outras partes do programa, caso não existam regis-

tradores suficientes nesse ponto da execução do programa. Spill codes são instruções

de escrita e leitura inseridas pelo compilador que transferem o conteúdo de registradores

para a memória, e então os recarrega quando o programa precisa usar valores previamente

transferidos. Isso acarreta dois efeitos indesejáveis: o aumento no tamanho do programa

em decorrência dessas instruções extras, e o aumento da comunicação com a memória,

provocando uma redução no tempo de execução.

Um requisito fundamental para se encontrar a sequência de otimização ideal é a ca-

pacidade do compilador em modificar a ordem de aplicação dos passos de otimização.

Muitos compiladores foram projetados sem essa característica. Nesses casos, os forma-

tos aceitos como entrada em cada passo de otimização estão geralmente associados aos

formatos de saída de seus antecessores. Na prática, essa dependência entre os passos

serializa e fixa a ordem com a qual eles serão aplicados pelo compilador. Com a consci-

entização sobre os potenciais benefícios da aplicação das transformações em diferentes

ordens, muitos projetos de compiladores passaram a adotar uma nova estratégia de com-

pilação, na qual os passos de otimização são aplicados nas representações intermediárias

do código (Auslander e Hopkins, 1982)(Benitez e Davidson, 1988). Assim, cada passo

de otimização pode ser aplicado repetidamente e em qualquer ordem, resolvendo muitas

questões simples relacionadas à ordenação.

Encontrar a melhor ordem para aplicar os passos de otimização é uma tarefa impor-

tante em áreas de aplicação nas quais o desempenho é fundamental, tais como sistemas

embarcados e computação de alto desempenho, de forma que o código mais eficiente

pode ser gerado para cada aplicação. Essa tarefa é comumente conhecida como o pro-

blema de ordenação de passos de otimização. Pesquisas anteriores sobre a ordenação

de passos de otimização mostraram que não existe uma ordem universal de otimizações

capaz de produzir o código ideal para todas aplicações (Cooper et al, 2002)(Cooper et al,

2006)(Kulkarni e Cavazos, 2012). Ao contrário, a melhor ordem depende: (i) do programa

a ser otimizado, (ii) da maneira pela qual os passos de otimização são implementados no

compilador, e (iii) das características da plataforma alvo (Kulkarni, 2007).

Nas próximas seções, uma definição formal do problema é apresentada com uma sub-

sequente discussão de aspectos teóricos relacionados à decidibilidade do mesmo e à in-

tratabilidade da exploração completa do espaço de busca.

2.2.1 Formalização do problema e aspectos teóricos relacionados

Touati e Barthou (2006) apresentaram um modelo teórico do problema de ordenação de

passos de otimização (OPO) que é também discutido em Quéva (2007). A seguir, apre-

sentaremos essa formalização, bem como as principais conclusões a respeito da deci-

dibilidade desse problema e de suas variações também discutidas por Touati e Barthou
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(2006).

Seja M um conjunto finito de passos de otimização. O objetivo é construir um algoritmo

A com três entradas: um programa P , um conjunto de entradas para esse programa I

e uma meta T que deve ser atendida pelo código otimizado, por exemplo, o tempo de

execução esperado. Assumimos que existe uma função de avaliação de desempenho

t capaz de avaliar ou predizer precisamente a métrica de desempenho escolhida. Nesse

exemplo, t(P,I) retorna o tempo de execução predito. Para cada código dado como entrada

e seu respectivo conjunto de entradas, esse algoritmo A deve computar uma sequência

finita de transformações s = {m1,m2, ...,mn}, sendo mi ∈ M∗ que resolva o seguinte

problema:

Problema 1 Ordenação de passos de otimização (OPO)

Seja uma função de avaliação de desempenho t previamente especificada, ∀T ∈ ℵ
(um tempo de execução em ciclos do relógio), ∀P (um programa), ∀I (uma entrada

do programa), existe uma sequência s ∈M∗ tal que t(s(P ),I) < T?

Em outras palavras, seja o conjunto:

St,M(P,I,T ) = {s ∈M∗|t(s(P ),I) < T} (2.1)

É possível verificar se o conjunto St,M(P,I,T ) é vazio?

Textualmente, o problema da ordenação de passos de otimização tenta determinar para

cada programa e entrada se existe ou não uma sequência de otimizações s capaz de gerar

um código que satisfaça a meta T .

Embora essa seja a formulação mais geral do problema, Touati e Barthou (2006) ar-

gumentam que a resposta ao Problema 1 da forma como foi definido depende do desem-

penho do modelo de predição t. Uma vez que a função t não é definida previamente, o

Problema 1 não pode ser respondido e os autores apresentam uma pequena modificação

do mesmo:

Problema 2 (Ordenação de passos de otimização modificada)

Para qualquer função de avaliação de desempenho t, ∀T ∈ ℵ (um tempo de execu-

ção em ciclos do relógio), ∀P (um programa), ∀I (uma entrada do programa), existe

uma sequência s ∈M∗ tal que t(s(P ),I) < T?

Em outras palavras, seja o conjunto:

SM(t,P,I,T ) = {s ∈M∗|t(s(P ),I) < T} (2.2)

É possível verificar se o conjunto SM(t,P,I,T ) é vazio?
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Enquanto no Problema 1 t é considerado um modelo aproximado, no Problema 2, t

é obtido a partir da execução do código otimizado na plataforma almejada. Ou seja, na

formulação do Problema 2 considera-se o caso em que a arquitetura alvo é conhecida e t

é o modelo de avaliação de desempenho mais preciso possível dessa arquitetura alvo.

A partir da formulação do Problema 2, Touati e Barthou (2006) provaram que o pro-

blema da ordenação de passos de otimização, em sua forma geral, é indecidível. A ideia

básica da prova apresentada em Touati e Barthou (2006) consiste em uma redução do

problema da linguagem vazia no problema OPO. O problema da linguagem vazia (Sipser,

2007) é um problema clássico da teoria da computação que pode ser assim enunciado:

Problema 3 (Linguagem vazia)

Seja L uma Linguagem recursivamente enumerável, é possível verificar se L é vazia?

Em outras palavras:

Se L é uma linguagem aceita por uma máquina de Turing M , é possível verificar se

o conjunto de palavras que essa máquina aceita é vazio?

Sabe-se que esse problema é indecidível pela aplicação do teorema de Rice (Sipser,

2007). Uma vez que Touati e Barthou (2006) foram capazes de mostrar que o Problema 3

se reduz ao Problema 2, e sabe-se que o Problema 3 é indecidível, conclui-se então que

o Problema 2 também é indecidível. Os detalhes dessa prova podem ser encontrados em

Touati e Barthou (2006).

Além desse enunciado principal do problema de ordenação de passos, os autores tam-

bém discutem uma variação do problema a partir da adoção de uma biblioteca de passos

de otimização (OPO-BO). Eles mostram que esse problema é indecidível se a aplicação

das otimizações existentes na biblioteca puder gerar um número infinito de diferentes pro-

gramas.

Com o objetivo de simplificar o problema na direção de modelos decidíveis, os auto-

res propuseram outras formulações simplificadas para tratar casos mais específicos de

compiladores. Um deles é o problema da ordenação de passos de otimização com custo

de compilação (OPO-CC), no qual se considera a existência de uma função discreta de

custo que é capaz de retornar uma avaliação em tempo de compilação. Esse custo pode

ser: o tempo de compilação, o número de programas gerados, o tamanho da sequência

de otimização, o número de sequências distintas, entre outros. A adição dessa função

de custo simplifica bastante o problema da ordenação uma vez que ela é uma função de

custo estritamente crescente, o que torna possível que o algoritmo A faça a busca trivial

por todas as sequências de otimização com uma limitação no custo, e pode então escolher

a melhor sequência dentre elas. Essa abordagem é comumente utilizada em compilação

iterativa (Kisuki et al, 1999)(Quéva, 2007). Nesse tipo de compilação, diferentes sequên-

cias de otimização são aplicadas (compilação) e avaliadas iterativamente com o objetivo de
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alcançar o melhor desempenho para uma aplicação. Como exemplos desse tipo de abor-

dagem podemos citar os compiladores usados nos trabalhos (Cooper et al, 2006)(Kulkarni

e Cavazos, 2012)(Jantz e Kulkarni, 2013)(Cardoso et al, 2013).

Outras formulações do problema também tiveram sua decidibilidade investigada e po-

dem ser encontradas em (Touati e Barthou, 2006). A Figura 2.6 apresenta uma síntese da

análise de decidibilidade, considerando-se as três formulações citadas no presente traba-

lho.

Problema Geral da Ordenação de Passos de OtimizaçãoProblema Geral da Ordenação de Passos de Otimização
(indecidível)

Problema da ordenação com biblioteca de passos deProblema da ordenação com biblioteca de passos de
OtimizaçãoOtimização
(indecidível)

Problema da ordenação de passos deProblema da ordenação de passos de
  otimização com custo de compilaçãootimização com custo de compilação

(decidível)

Problema da ordenação de passos deProblema da ordenação de passos de
  otimização com custo de compilaçãootimização com custo de compilação

(decidível)

Figura 2.6: Visão geral da decidibilidade do problema de ordenação.

Quéva (2007) ressaltou que embora a modelagem do problema e a análise de decidi-

bilidade realizada por Touati e Barthou (2006) possa ser vista como um importante passo

para o entendimento do problema de ordenação, esse modelo ainda é vago a respeito da

sua decidibilidade quando é usada uma função de avaliação de desempenho que não re-

quer a execução do programa. Como restrição, a função de avaliação t no modelo original

não pode ser uma aproximação, e como tal modelo não considera a plataforma utilizada

na avaliação de desempenho, apenas o tempo de execução pode satisfazer tal condição.

Por outro lado, o modelo mostra aos desenvolvedores de compiladores que as simplifica-

ções no problema de ordenação de passos de otimização tornam o problema decidível.

Por exemplo, a limitação no tamanho máximo da sequência de otimização permite que a

obtenção de um código ótimo e eficiente seja decidível.

Kulkarni (2007), por sua vez, salienta que embora Touati e Barthou (2006) tenham pro-

vado que encontrar a sequência de otimização ideal seja indecidível nos esquemas gerais

de compilação e com uso biblioteca de passos de otimização, a hipótese dessa prova parte

do princípio que o conjunto de todos os programas possíveis de serem gerados por dife-

rentes ordenações de fases é infinito. Essa hipótese é razoável desde que otimizações

possam ser aplicadas em um número arbitrário de vezes, gerando códigos distintos. Na

prática, no entanto, tipicamente os compiladores impõem uma restrição quanto ao número
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de vezes que os passos podem ser utilizados numa sequência de otimização. Dessa forma,

encontrar a sequência ideal é de fato decidível na maioria dos compiladores atuais.

2.2.2 Espaço de Busca

Um problema que é teoricamente solúvel (decidível) pode não ter uma solução prática; ou

seja, pode não haver algoritmo que resolva-o sem precisar de uma quantidade extraordi-

nária de tempo e/ou memória. Outro aspecto teórico importante relacionado ao problema

de ordenação de passos de otimização (OPO) refere-se à sua tratabilidade. Isto é, embora

o problema de ordenação possa ser decidível, considerando-se as simplificações ineren-

tes aos compiladores reais, ainda assim é importante analisar aspectos de complexidade

acerca desse problema. Em sua definição mais genérica, o problema de OPO pode ser

classificado como intratável.

A definição do problema de ordenação dos passos de otimização pode ser muito ampla.

Qualquer combinação e ordenação possível das otimizações com comprimento ilimitado,

incluindo repetições de passos, pode constituir sequências de otimização válidas. Por

exemplo, dados três passos de otimização: a, b e c, o espaço de busca será formado por

pontos correspondentes a sequências de diferentes tamanhos. Se considerarmos sequên-

cias de até 4 passos, teremos um espaço de busca com 121 possíveis pontos, como

segue:

Tamanho 0: {} (conjunto vazio)

Tamanho 1: {a} , {b} , {c}
Tamanho 2: {a,a} , {a,b} , {a,c} , {b,a} , {b,b} , {b,c} , {c,a} , {c,b} , {c,c}
Tamanho 3: {a,a,a} , {a,a,b} , {a,a,c} , {a,b,a} , {a,b,b} ,..., {b,a,a} ,..., {c,a,a} ,..., {c,c,c}
Tamanho 4: {a,a,a,a} , {a,a,a,b} , {a,a,a,c} ,..., {c,c,c,c}
Para formalizar esse conceito, considere uma sequência S com k passos de otimização.

Uma possível solução (configuração) de S é dada pela lista s = {s1, s2,...,sk}, na qual

cada elemento si assume um dos valores existentes em um conjunto finito de passos de

otimizações do compilador V , sendo V = {v1, v2,...,vp}. Nesse cenário, o espaço do

problema En é formado pelo conjunto de todas as possíveis configurações de S até um

tamanho limite n, o qual é dado por:

En(S) = {s = {s1, s2,...,sk} |k ≤ n ∧ si ∈ V } (2.3)

Essa definição do problema pode, de fato, levar a um espaço de busca imenso. A inte-

ração entre os passos de otimização, possibilita a repetição de uma mesma otimização em

várias posições de uma sequência. Consequentemente, o espaço de busca das sequên-

cias é praticamente ilimitado. Para um conjunto com p passos distintos de otimização que

podem ser aplicados sobre o código e uma limitação no tamanho máximo das sequências

potenciais igual a n, o espaço de soluções resultante possui uma cardinalidade η igual a:
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η =
n∑

i=0

pi (2.4)

Mais especificamente, nos experimentos descritos no Capítulo 6, utilizamos um espaço

de busca que é gerado por todas as sequências de otimização com tamanho máximo igual

a 16, formadas a partir de um conjunto de 49 transformações diferentes, as quais podem

ser repetidas ou não dentro da sequência. Esse espaço é equivalente ao formado por

palavras de tamanho até 16 geradas a partir de um vocabulário com 49 símbolos diferentes,

sendo a cardinalidade η desse espaço igual a:

η =
16∑
i=0

49i (2.5)

Esse valor compreende uma quantidade acima de 4916 (última parcela do somatório).

Em termos práticos, se supormos que a avaliação de cada sequência ao ser processada

(ou simulada) leva apenas 1 segundo, o tempo total estimado para a avaliação de todas

as sequências possíveis demandaria acima de 3,5 × 1019 anos de processamento, o que

caracteriza a inviabilidade da exploração exaustiva dessas sequências.

Para tornar o problema um pouco mais factível, abordagens baseadas em podas agres-

sivas e/ou na avaliação de apenas uma parte do espaço de soluções têm sido investigadas.

Alguns pesquisadores realizam uma exploração exaustiva sobre um pequeno subconjunto

do espaço de soluções (sequências de otimização), gerado a partir de podas agressivas,

para investigar as características do espaço de otimizações (Almagor et al, 2004)(Kulkarni

et al, 2009). Isso exige que severas limitações práticas sejam aplicadas ao espaço original

para tornar a exploração possível. Em muitos trabalhos, métodos heurísticos baseados

em técnicas tradicionais de inteligência computacional são usados para avaliar apenas

uma parte do espaço de otimização (Cooper et al, 1999)(Kulkarni et al, 2007)(Hoste e

Eeckhout, 2008)(Martins et al, 2014b). Subida de montanha (hill climbing), recozimento

simulado (simulated annealing) e algoritmos genéticos são exemplos de técnicas que têm

sido empregadas como buscas iterativas para se encontrar sequências de otimização me-

lhores do que as aquelas usualmente adotadas nos compiladores . A maioria dos trabalhos

relata melhorias de desempenho em relação ao uso de uma sequência fixa do compilador.

Na abordagem aqui investigada, e que será detalhada no Capítulo 4, utilizamos uma

combinação de técnicas advindas da área de mineração de dados e métodos de busca

para encontrar as melhores soluções para o problema OPO a partir da seleção prévia dos

passos de otimização. O desempenho alcançado é comparado com aquele obtido por uma

abordagem tradicional baseada em algoritmos genéticos.



Capítulo 3

Exploração das Sequências de

Otimização

Considerando a grande quantidade de passos de otimização disponíveis nos compilado-

res modernos, o tamanho e complexidade dos códigos das aplicações embarcadas, e

os requisitos e restrições impostos ao projeto do sistema, encontrar a melhor sequência

de otimização do compilador para uma aplicação e processador específicos é uma tarefa

extremamente difícil, mas fundamental, em uma ambiente de compilação para sistemas

embarcados. Essa exploração deve ser rápida e eficiente a ponto de avaliar diferentes

soluções potenciais (sequências de otimização) e obter uma versão otimizada do software

que, ao ser executada no processador desejado, reduza ao máximo as métricas de de-

sempenho desejadas, tais como o tempo de execução e/ou o consumo de energia, sem

comprometer os demais requisitos e restrições do projeto do sistema embarcado. Essa ta-

refa, conhecida como Exploração do Espaço de Projeto (DSE - Design Space Exploration),

visa avaliar e comparar diversos pontos de espaço de busca (sequências de otimização).

O principal objetivo do DSE é encontrar uma solução que apresente a melhor sinergia en-

tre a aplicação e o processador específicos a fim de atender aos requisitos e restrições do

projeto e otimizar o tempo de execução (latência).

o DSE pode ser visto como um processo iterativo com dois problemas ortogonais bá-

sicos: a avaliação de um ponto do espaço de projeto, o qual representa uma solução

candidata (sequência de otimização); e a exploração do espaço de forma mais abrangente

possível (maior cobertura), dado que a busca exaustiva é comumente inviável devido ao

tamanho desse espaço, conforme discutido na Seção 2.2.2. A escolha do método de avali-

ação busca um compromisso entre a precisão e o custo do modelo de avaliação. A seleção

do método de busca avalia a granularidade (precisão) da cobertura do espaço de projeto.

Essas decisões devem possibilitar a automação do processo de exploração.

Nesse capítulo são introduzidos alguns conceitos básicos referentes ao processo de

exploração do espaço de projeto, incluindo a descrição de alguns métodos comumente

empregados para viabilizar a busca e avaliação de boas soluções durante a exploração

25
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de grandes espaços de projeto. Ao final, é apresentada uma revisão sobre as principais

técnicas já investigadas na literatura para a exploração de sequências de otimização.

3.1 Processo de DSE

A Figura 3.1 ilusta o fluxo dos processos de DSE manual e automático (Silvano et al,

2010). O processo convencional de DSE inicia-se com a definição do espaço de busca do

projeto, através do modelamento do problema. Após essa definição, o projetista escolhe

uma solução desse espaço, a qual considera satisfazer aos requisitos do problema, que

é adotada como uma configuração inicial. A solução escolhida é então avaliada a fim de

determinar sua adequação. A partir do resultado obtido, o projetista decide o que deve

ser alterado na solução candidata a fim de melhorá-la (adequação da solução), iniciando

assim um processo iterativo de exploração. Por ser manual, o processo costuma demandar

grande esforço e tempo, principalmente nas etapas mais avançadas do projeto, onde as

adequações se tornam mais complexas e difíceis. Além disso, a qualidade da solução

encontrada depende da habilidade e experiência prévia do projetista e está mais suscetível

a erros.

SoluçãoSolução
inicialinicial

Avaliação

Def. do
modelo

Definição
do modelo

Adequação Adequação 
da soluçãoda solução

Avaliação Avaliação......

Avaliação Avaliação Adequação Adequação 
da soluçãoda solução

Avaliação......

Espaço de
Projeto

. Solução

Fluxo de otimização manualFluxo de otimização manual

Fluxo de otimização automáticoFluxo de otimização automático

DSEDSE

Figura 3.1: Comparativo entre o fluxo manual e automático de DSE.

O DSE automático envolve as mesmas etapas do processo manual, mas costuma ser

muito mais rápido. Esse ganho se deve ao melhor desempenho durante a exploração.

No fluxo automático, a solução é um modelo configurável que permite a representação

de qualquer ponto do espaço de busca e os critérios de avaliação são combinados com

métodos eficientes de busca para direcionar a exploração desse espaço (Silvano et al,

2010). Nesse caso, a qualidade da solução encontrada depende dos métodos de avaliação

e exploração adotados. Geralmente, as abordagens de DSE automáticas conseguem obter

soluções ótimas, ou próximas dela.
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3.2 Espaço de Projeto

O conjunto de soluções potenciais, denominado espaço de projeto ou de busca, é deter-

minado com base na quantidade de soluções que devem ser exploradas e os possíveis

valores de desempenhos a elas associados. A avaliação exaustiva de todas as potenci-

ais sequências de otimização exige a resolução de dois sub-problemas, os quais sempre

foram considerados inviáveis para os compiladores atuais (Kulkarni, 2007):

• Enumerar todas as possíveis sequências de otimização: essa enumeração exaus-

tiva requer a exploração completa do espaço de soluções, o qual cresce exponencial-

mente em função da quantidade de passos de otimização. Dado que os compiladores

modernos implementam um número muito grande de otimizações, tal enumeração é

impraticável sem a adoção de alguma forma de restrição do espaço.

• Avaliar o desempenho de todas as sequências enumeradas: essa avaliação requer

repetidas compilações e execuções do código a fim de encontrar a sequência de oti-

mização que resulta no desempenho ótimo. O custo computacional desse processo

costuma ser elevado em relação às demais etapas da exploração. Além disso, muitos

ambientes de desenvolvimento de sistemas embarcados não suportam compilação,

forçando a adoção de simuladores, o que onera ainda mais o custo da avaliação.

Segundo Gries (2004), a exploração desse espaço pode ser tratado sob dois enfoques

distintos: espaço do problema ou espaço de objetivos, sendo que o primeiro é relacionado

com a tarefa de enumerar e o segundo com a tarefa de avaliar.

3.2.1 Espaço do problema

O espaço do problema, também conhecido como espaço de decisão ou de soluções, é de-

finido pelos parâmetros (propriedades) de configuração que representam as características

naturais do espaço de projeto. Por exemplo, em nosso contexto, o espaço do problema é

formado por todas as sequências geradas a partir dos passos de otimização aceitos no

ambiente de compilação utilizado. Esses parâmetros são parte da descrição do problema

e não têm qualquer indicativo dos valores das métricas de desempenho adotadas na ava-

liação das soluções. Assim, a exploração baseada nesse espaço consiste na escolha da

sequência de otimização, na sua avaliação e na definição de sua adequação ao problema.

O aumento no número de passos de otimização aceitos pelo compilador, no tamanho

máximo das sequências, ou na quantidade e possíveis valores dos parâmetros de confi-

guração de cada otimização, eleva significativamente a complexidade do processo de ex-

ploração. Diversas escolhas devem ser avaliadas a fim de subsidiar as decisões tomadas

durante a investigação do espaço de soluções, selecionando aquelas que apresentam os
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melhores valores para a métrica de avaliação (ex: menor latência, maior speedup, menor

consumo de energia, etc.) e considerando as restrições impostas ao sistema.

A cardinalidade do espaço do problema pode explodir exponencialmente com o au-

mento arbitrário dos parâmetros de configuração. Essa cardinalidade seria ainda maior

se as otimizações permitissem diferentes valores de configuração, como ocorre com os

fatores de desdobramento de laços (loop unrolling). Portanto, a busca exaustiva pela me-

lhor solução é impraticável, sendo necessária a adoção de uma abordagem exploratória

sistemática capaz de caracterizar de forma representativa esse espaço (Gries, 2004).

3.2.2 Espaço de objetivos

O espaço de objetivos é definido pelos valores das métricas de avaliação adotadas pelo

DSE, tais como: tempo de execução, tamanho do código gerado, consumo de energia, en-

tre outros. A exploração nesse espaço consiste em restringir sistematicamente as soluções

candidatas em relação à métrica alvo.

Em problemas com um único objetivo (mono-objetivo), o espaço de objetivos é total-

mente ordenado de acordo com a função custo adotada (Palermo et al, 2005). Portanto, a

otimização consiste em buscar o melhor resultado através da minimização ou maximização

dessa função.

A exploração baseada em espaços multi-objetivos busca otimizar métricas comumente

conflitantes entre si. Logo, uma configuração que melhora um objetivo costuma compro-

meter outro, de modo que encontrar uma única solução que seja superior em todos eles

é geralmente impossível. Nesse caso, ao invés de uma solução única é obtido um con-

junto de soluções. A escolha de qual solução deve ser adotada depende exclusivamente

da priorização de uma determinada métrica sobre as demais. O processo de avaliação de

um ponto dentro do conjunto de soluções envolve sua comparação com os demais pontos.

Nesse processo, cada objetivo é comparado individualmente. O aumento na quantidade

desses objetivos eleva a dimensionalidade do problema e, consequentemente, a comple-

xidade do DSE.

3.3 Redução do Espaço de Busca

Devido à quantidade de transformações disponíveis nos compiladores atuais para os di-

versos processadores embarcados, se torna inviável avaliar todas as sequências de oti-

mização a fim de encontrar a mais adequada para um determinado código. Mesmo com

a utilização de simulações de alto nível e algoritmos de exploração eficientes, o tempo

para a avaliação dos pontos do espaço de soluções normalmente representa o gargalo

do DSE (Piscitelli e Pimentel, 2012). Portanto, é fundamental adotar estratégias capa-

zes de reduzir eficientemente o número de pontos do espaço (sequências potenciais) que
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devem ser explorados (Palermo et al, 2009). Além de limitar a quantidade de pontos visi-

tados durante a busca, também é necessário garantir que as sequências avaliadas sejam

suficientemente representativas de modo a não comprometer a qualidade dos resultados

alcançados. Gries (2004) agrupa as várias abordagens de redução do espaço de busca

nas seguintes categorias:

• Exploração hierárquica (Mohanty et al, 2002)(Eyerman et al, 2006): é baseada em

níveis hierárquicos de exploração. No nível mais elevado, é realizada uma exploração

grosseira do espaço de busca a fim de identificar e classificar (ranking) as regiões de

interesse do problema. Essas regiões são então submetidas aos métodos dos níveis

menores de modo a refinar a exploração. A ideia básica é que quanto menos pontos

existem na região em análise, mais detalhado pode ser a exploração. Além disso, a

busca pode alternar entre os níveis de exploração, de modo que os modelos do nível

superior possam ser realimentados com os resultados das explorações dos níveis

inferiores para melhorar a caracterização do espaço (Gries, 2004). A quantidade de

níveis hierárquicos pode variar de acordo com a complexidade do espaço de projeto,

a capacidade de refinamento de cada nível e seu custo computacional.

• Amostragem do espaço de projeto (Cooper et al, 2006)(Hoste e Eeckhout, 2008):

a exploração é realizada apenas sobre um amostra de pontos do espaço de projeto.

Apesar de não garantir a existência de soluções ótimas nas amostras, essa abor-

dagem é uma escolha razoável quando se deseja uma exploração não tendenciosa

e a busca exaustiva não é viável (Gries, 2004). O padrão de amostragem adotado

pode ser totalmente aleatório, baseado em alguma forma de distribuição (ex: uni-

forme ou gaussiana), ou definido de acordo com a forma esperada do espaço de

projeto e/ou da função de avaliação. Por exemplo, buscas baseadas no algoritmo

de arrefecimento simulado (simulated annealing) e algoritmos evolutivos usam uma

amostragem aleatória, enquanto que abordagens baseadas na quantização dos pa-

râmetros adotam um padrão de amostragem regular.

• Subdivisão do problema (Givargis et al, 2002): essa categoria visa reduzir o nú-

mero de possíveis soluções através da divisão do problema em subproblemas inde-

pendentes. Por exemplo, nosso problema pode ser tratado em duas etapas: seleção

dos passos de otimização e ordenação das otimizações selecionadas. Assim, ao

invés de considerar todas as alternativas do espaço de projeto original, a exploração

lida com os espaços para cada um desses subsistemas (Gries, 2004). Embora a

dimensão dos espaços de objetivos seja a mesma para os diferentes subsistemas,

seus espaços de soluções são geralmente bem menores, dado que envolvem parâ-

metros específicos de cada subsistema.

• Análise de sensitividade (Palermo et al, 2009)(Silvano et al, 2010): esse tipo de
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abordagem reduz a quantidade de parâmetros manipulados durante a exploração em

função de sua influência no projeto. A análise de sensitividade consiste na realização

de várias execuções sobre um conjunto de funções (benchmark ). Em cada execu-

ção, apenas um único parâmetro de configuração tem seu valor alterado, mantendo-

se os demais com os mesmos valores. A sensitividade de um parâmetro para cada

função é dada pela diferença entre os valores máximo e mínimo dos resultados obti-

dos a partir da variação no parâmetro. A sensitividade global do parâmetro pode ser

obtida a partir da média das sensitividades das funções do conjunto. Os parâmetros

são então ordenados de acordo com sua sensitividade. A exploração inicia-se com

a fixação do valor do parâmetros menos sensíveis e variação do parâmetro mais

sensível até a otimização da métrica objetivo (Gries, 2004). Então, esse parâmetro

é fixado no valor ótimo e o processo recomeça para o segundo parâmetro de maior

sensitividade. Isto ocorre até que todos os parâmetros tenham sido configurados. O

principal problema dessa abordagem é que ela assume a independência entre os pa-

râmetros (Ascia et al, 2004), o que não ocorre na prática, principalmente no problema

OPO, como já discutido.

• Restrição do espaço (Almagor et al, 2004)(Haneda et al, 2005)(Kulkarni, 2007)(Pan

e Eigenmann, 2008): essa categoria se baseia na identificação de restrições nos pa-

râmetros de projeto de modo a reduzir a quantidade de pontos do espaço de soluções

sem comprometer, pelo menos significativamente, os valores que podem ser atingi-

dos no espaço de objetivos (métrica alvo). Por exemplo, resultados de perfilamento

(profiling) podem ser empregados para determinar as otimizações mais relevantes

para uma dada função.

Neste trabalho, utilizamos uma abordagem baseda em agrupamento para restringir o

espaço de busca através da seleção de passos de otimização potencialmente relevantes.

Essa abordagem é descrita no Capítulo 4.

3.4 Métodos de Exploração

A eficiência do DSE está relacionada com sua capacidade de cobertura do espaço de

projeto em um curto período de tempo (Sigdel, 2011). Para atingir tal objetivo, é necessária

a adoção de métodos de busca que permitam explorar diferentes pontos desse espaço

e, ao mesmo tempo, sejam capazes de guiar o DSE em direção às melhores soluções.

Segundo Gries (2004), esses métodos podem ser agrupados de acordo com a estratégia

de exploração adotada, como segue:

• Busca exaustiva: é uma estratégia de busca baseada na força bruta que garante

a cobertura total do espaço de projeto, ou seja, todos os possíveis pontos do es-

paço são visitados. Essa abordagem sempre garante a obtenção da melhor solução
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global. Entretanto, esse tipo de busca é inviável para grandes espaços de projeto.

Nesses casos, uma alternativa é limitar o intervalo dos parâmetros de configuração

ou quantizá-los (Gries, 2004). Por exemplo, na abordagem proposta por Givargis

et al (2002), os parâmetros de configuração do espaço são agrupados de acordo

com suas dependências e a busca exaustiva é realizada sobre cada grupo resul-

tante. Em (Kulkarni et al, 2009), os autores usam técnicas para reduzir a quantidade

de soluções exploradas a partir da categorização dos códigos gerados, possibilitando

a exploração exaustiva do espaço dentro de um tempo considerado viável para pra-

ticamente todas as funções manipuladas.

• Busca por amostragem aleatória: essa estratégia é a forma mais simples de lidar

com espaços grandes de projeto, na qual uma amostra do espaço é escolhida ale-

atoriamente. Além do processo totalmente aleatório, o qual não costuma ser muito

eficiente, também consideramos nessa categoria os métodos que direcionam sua

busca de forma aleatória, tais como: Monte Carlo (Bruni et al, 2001) e simulated

annealing (Palermo et al, 2005).

• Busca direcionada: essa estratégia utiliza informações referentes ao domínio do pro-

blema (espaço de busca) para melhorar a convergência para as soluções ótimas

globais (ou próximas do ótimo) (Gries, 2004). Esse conhecimento pode ser atuali-

zado a cada iteração do algoritmo ou ser uma característica inerente do algoritmo

de busca. Processo de decisão de Markov (Beltrame et al, 2010) e modelagem de

superfície de resposta (Palermo et al, 2009) (Silvano et al, 2010) são alguns exem-

plos desse tipo de técnica. Além disso, é comum a utilização de métodos heurísticos

como, por exemplo, hill climbing (Lahiri et al, 2000) e algoritmos evolutivos (Hoste e

Eeckhout, 2008)(Ferrandi et al, 2008)(Ascia et al, 2011).

A Figura 3.2 ilustra o comportamento dessas estratégias de busca na cobertura de um

espaço de projeto bidimensional (Gries, 2004).

Busca ExaustivaBusca Exaustiva Amostragem AleatóriaAmostragem Aleatória Busca DirecionadaBusca Direcionada

Soluções viáveisSoluções inválidas

PP11

PP22

PP11

PP22

PP11

PP22

Figura 3.2: Exploração em função da estratégia de busca adotada.
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As abordagens exaustiva e aleatória propiciam uma busca não direcionada e não ten-

denciosa do espaço de projeto. Em contrapartida, a busca direcionada pode reutilizar as

informações dos pontos já visitados para definir o próximo passo da busca. Outra dife-

rença entre as estratégias refere-se a quantidade de pontos analisados em cada iteração

da busca (Gries, 2004). Enquanto as buscas exaustiva e aleatória analisam uma única so-

lução por vez, os métodos baseados no conhecimento do domínio tendem a utilizar várias

configurações para encontrar uma configuração melhor.

Diferentes métodos de exploração foram utilizados em nossos experimentos a fim de

avaliar suas capacidades em encontrar boas sequências de otimização, capazes de alcan-

çar baixas latências para as funções e o processador especificados. Essas estratégias de

DSE são descritas no Capítulo 5.

3.5 Métodos de Avaliação

Os métodos de avaliação utilizados no DSE devem ser capazes de comparar o desem-

penho das soluções testadas e fornecer as informações necessárias para verificar se os

requisitos e as restrições do projeto estão sendo atendidos. A precisão e a velocidade da

avaliação influenciam na eficiência da exploração. Uma boa precisão permite diferenciar

duas alternativas do espaço de soluções em função de seus desempenhos, possibilitando

assim identificar as melhores soluções dentre aquelas sugeridas. Já a velocidade da avali-

ação está associada à abstração do problema explorado. Abordagens baseadas em mode-

los com alto nível de abstração são mais rápidas e fáceis de implementar, mas são menos

precisas. Com a evolução do projeto, algoritmos de estimação mais refinados e precisos

podem ser adotados. Em contrapartida, eles são mais difíceis de construir e demandam

um maior custo computacional (Sigdel, 2011).

A avaliação das soluções potenciais pode ser computada a partir de aferição (profiling),

simulação, predição ou uma abordagem híbrida que combina algumas dessas técnicas. A

aferição (Becker et al, 2003) (Genser et al, 2009) (Fursin et al, 2011) consiste em me-

dir a métrica de desempenho desejada através da execução da aplicação diretamente na

arquitetura/plataforma alvo. A forma mais comum de aferição é a adoção de ferramen-

tas de software específicas que monitoram o estado do computador durante a execução

do programa e a partir dos dados coletados forneçam os valores paras as métricas de

desempenho. Entretanto, no projeto de sistemas embarcados, é comum o uso de arquite-

turas que não possuem esse tipo de ferramenta. Nesses casos, a aferição pode ser feita

por instrumentação, ou seja, a utilização de equipamentos de medição externos ou com-

ponentes de hardware (tipicamente contadores) adicionados ao circuito do sistema para

medir os valores desejados durante a execução da aplicação. A principal vantagem da

instrumentação está na alta precisão das medições. Entretanto, esse tipo de medição só

pode ser feito após a síntese do circuito. Portanto, essa abordagem é um método de medi-



3.5. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 33

ção de baixo nível e, devido ao tempo necessário para essa síntese, geralmente é inviável

para a avaliação das soluções durante o DSE, dado que compromete a busca eficiente do

espaço de soluções, ou eleva consideravelmente o tempo do DSE. Os métodos preditivos

(Chabbi et al, 2011) (Meeuws et al, 2011) (Al-Khatib e Abdi, 2015) avaliam as soluções em

um único passo através de modelos analíticos ou empíricos. Apesar de mais rápidos, os

métodos preditivos são menos precisos devido às simplificações utilizada na modelagem

do problema. Os métodos baseados em simulação (Kulkarni et al, 2009) (Jantz e Kulkarni,

2013) são particularmente adequados para investigar os efeitos dinâmicos, esporádicos e

imprevisíveis no sistema (Gries, 2004). Eles necessitam de um modelo executável capaz

de emular arquitetura alvo durante a execução do código. Embora apresentem um custo

computacional maior, os resultados simulados são mais precisos que aqueles resultantes

de modelos preditivos. O uso de métodos híbridos (Dubach, 2009), tais como análises

baseadas em trace ou modelos preditivos com calibração inicial, buscam reduzir o tempo

de avaliação através da caracterização da aplicação em uma única ou poucas simulações

iniciais. Em sistemas embarcados, a avaliação por simulação é uma prática comum e,

portanto, também será empregada no escopo deste trabalho.

Uma das principais premissas de um compilador é sempre gerar um modelo correto

(Cardoso e Diniz, 2008). Portanto, para qualquer entrada fornecida, o código otimizado

deve retornar a mesma resposta que sua versão original. Assim, uma verificação formal é

fundamental em qualquer processo de compilação. No projeto de sistemas embarcados,

a simulação é um dos métodos mais usados para a verificação e validação de projetos

(Gajski et al, 2009)(Marwedel, 2010). Além de auxiliar na validação do modelo, a simulação

também é bastante utilizada na estimativa das métricas de desempenho empregadas na

avaliação da qualidade de uma solução potencial. Nesse contexto, a simulação envolve

o monitoramento do comportamento não-funcional do projeto (ex: tempo de execução), o

que aumenta o nível de complexidade dos simuladores (Marwedel, 2010).

A simulação consiste da execução do código compilado em um ambiente apropriado.

Esse ambiente pode ser o mesmo que será utilizado na operação ou um modelo emulado

em um computador convencional (PC). Durante a simulação, uma versão executável do

código é estimulada e seu comportamento é monitorado. O estímulo é um conjunto de

valores atribuídos aos argumentos de entrada do código simulado. A acurácia da avali-

ação é influenciada pelos valores dos estímulos, os quais devem representar a carga de

trabalho típica do código. O simulador é responsável por propagar essas entradas, reali-

zar as computações desencadeadas e monitorar os eventos gerados, propagando-os pelo

modelo. Essa propagação dispara novas computações que, por sua vez, podem ocasionar

novos eventos. Esse processo se repete até que as variáveis de saída sejam atualizadas.

Caso alguma saída obtida seja diferente do valor esperado, o simulador deve indicar o erro

encontrado (Gajski et al, 2009).
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3.6 Trabalhos Correlatos

O problema de ordenação dos passos de otimização usados na compilação já vem sendo

estudado há muitos anos (Cooper et al, 1999) (Touati e Barthou, 2006) (Quéva, 2007)

(Jantz e Kulkarni, 2013). Diversas pesquisas vêm sendo feitas com o objetivo de desenvol-

ver métodos capazes de tratar razoavelmente o problema de ordenação de fases em com-

piladores otimizantes (Kulkarni, 2007). A aplicação de um mesmo conjunto de otimizações

em um ordem fixa, a qual é previamente ajustada pelos desenvolvedores de compiladores

com base em sua experiência, ainda é uma prática comumente empregada (Kulkarni e Ca-

vazos, 2012). Entretanto, diferentes fragmentos de código podem requerer uma ordenação

específica de otimização para alcançarem o melhor desempenho para uma dada arquite-

tura/plataforma. Compilações para sistemas computacionais embarcados são ainda mais

dependentes das transformações de código aplicadas, devido às grandes restrições de re-

cursos, relacionados com organização e tamanho das memórias e velocidade do proces-

sador, e aos altos níveis de personalização (ex: uso de FPGAs) impostos em seus projetos

arquiteturais (Cardoso et al, 2010). Nesse tipo de sistema, geralmente são necessárias

sequências de otimização diferenciadas para atingir os níveis de desempenho esperados

para a aplicação (Diniz e Cardoso, 2011). Apesar da evolução da área de compiladores oti-

mizantes, a investigação por métodos que explorem de forma eficiente e efetiva o espaço

de sequências de otimização ainda é um tópico relevante de pesquisa, principalmente na

área de sistemas embarcados.

Diferentes abordagens de otimização de desempenho de aplicações podem ser en-

contradas na literatura (Hoste e Eeckhout, 2008) (Chabbi et al, 2011) (Chen et al, 2012)

(Kulkarni e Cavazos, 2012) (Jantz e Kulkarni, 2013). Embora todas essas investigações

anteriores foquem na obtenção de uma boa configuração dos passos de compilação, as

abordagens divergem significativamente entre si. Para que seja possível elaborar um pano-

rama comparativo dos métodos já investigados e ao mesmo tempo contextualizar a nossa

abordagem dentro desse panorama, iremos definir algumas propriedades que utilizamos

na sua classificação. Dividimos essas propriedades em 2 grupos:

1. Escopo do problema: são as propriedades que determinam como a abordagem

lida com o problema de otimização de uma aplicação. Três características definem o

escopo do problema no qual a abordagem foi investigada:

• Formulação basicamente, existem duas formulações principais para o pro-

blema de definição do plano de otimização aplicado pelo compilador (Kulkarni,

2007): (i) seleção, na qual a ordem dos passos e fixa e a abordagem ape-

nas decide quais passos serão efetivamente aplicados dependendo do código

dado como entrada; e (ii) ordenação, na qual a a abordagem seleciona quais

passos serão aplicados a partir do espaço de transformações e ainda define a
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melhor ordem para a aplicação dos mesmos. Além disso, alguns dos passos

de otimização podem precisar da definição de valores para seus parâmetros

de configuração. Por exemplo, a definição do fator de desdobramento no loop

unrolling.

• Tipo de compilação: uma importante característica do problema abordado se

relaciona ao tipo de compilação na qual a otimização de passos será aplicada.

A compilação pode ser: (i) estática, na qual todo o programa é complicado para

depois ser executado; ou (ii) dinâmica (ou JIT - Just in Time), na qual o pro-

grama é compilado durante sua execução. O tipo de compilação tem grande

influência na abordagem de DSE empregada, uma vez que na compilação es-

tática um tempo maior de exploração é aceitável, enquanto na compilação di-

nâmica, técnicas que demandam um elevado tempo de exploração se tornam

inviáveis;

• Granularidade da otimização: algumas abordagens se preocupam em identifi-

car uma sequência de otimização que seja suficientemente boa (representativa)

para um grupo/classe de programas. Outras abordagens, por sua vez, buscam

identificar sequências de otimização específicas que resultem no melhor de-

sempenho para uma dada aplicação. Além disso, essas abordagens podem

ser aplicadas tanto no nível do programa (todo o código), quanto no nível de

fragmentos do código, como por exemplo as funções/métodos que compõem a

aplicação.

Além dessas propriedades, outras quatro também caracterizam o escopo do pro-

blema no qual a abordagem foi aplicada: o ambiente de compilação (compilador), o

número de passos de otimização, além dos benchmarks e a plataforma alvo utiliza-

dos durante a avaliação da abordagem.

2. Técnica adotada: englobam as propriedades que definem os métodos empregados

na solução do problema. Cinco características foram identificadas para descrever as

técnicas utilizadas:

• Modo de Compilação: a identificação das sequências de otimização geral-

mente são baseadas em compilação iterativa (Cooper et al, 2006) (Chen et al,

2012) (Jantz e Kulkarni, 2013) ou métodos baseados em predição (Agakov et al,

2006) (Fursin et al, 2011) (Kulkarni e Cavazos, 2012). A primeira consiste de

diversas compilações do código fonte, cada qual usando uma sequência dife-

rente de passos de otimização, e a escolha daquela que atingir o melhor de-

sempenho para a métrica avaliada. Embora a busca iterativa possa melhorar

efetivamente o desempenho das aplicações, ela costuma demandar um grande
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número de compilações durante a exploração. Métodos baseados em predi-

ção normalmente compreendem o uso de modelos treinados para selecionar

sequências de otimização para maximizar o desempenho com base nas carac-

terísticas do código. Esse tipo de abordagem reduz significativamente o tempo

de exploração, enquanto que os métodos baseados em compilação iterativa ti-

picamente obtêm códigos otimizados com os melhores desempenhos (Ashouri

et al, 2014). Em ambas abordagens, técnicas de aprendizagem de máquina têm

sido comumente empregadas na busca das melhores sequências de otimização

para aplicações específicas.

• Etapa de caracterização: grande parte dos modelos de aprendizado de má-

quina realizam predições com base em características extraídas do código a ser

compilado ou das sequências de otimização potenciais. Assim, na descrição de

uma abordagem preditiva é importante determinar que tipo de informação deve

ser extraída do código a ser compilado.

• Forma de avaliação: qualquer que seja a abordagem empregada no DSE, é

importante avaliar a qualidade da solução proposta. Essa avaliação pode ser

realizada através da execução efetiva do código otimizado diretamente na plata-

forma alvo, através da sua simulação, ou ainda, por meio de modelos preditivos.

As duas últimas abordagens são geralmente aplicadas quando a execução di-

reta não é possível ou seu custo computacional é muito alto.

• Método de redução do espaço: devido ao imenso espaço de busca envolvido

no processo de DSE, algumas das abordagens realizam um pré-processamento

com o objetivo de reduzir o espaço de busca, antes de executar o DSE.

• Método de busca: a principal etapa do DSE refere-se à busca propriamente

dita, ou seja, a investigação da sequência de passos de compilação que retorna

um bom desempenho para uma dada aplicação;

A Tabela 3.1 apresenta uma descrição das abordagens investigadas na literatura, a par-

tir das propriedades que caracterizam o escopo do problema: formulação, tipo de compila-

ção, granularidade, compilador, número de passos, benchmarks e plataforma alvo. Cada

linha da tabela refere-se a uma abordagem anterior diferente, identificada pela referência

do trabalho na primeira coluna. A última linha apresenta as propriedades da abordagem

desenvolvida em nossa pesquisa.
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Tabela 3.1: Características do problema abordado pelos trabalhos correlatos.

Artigo Granularidade Compilador Número de Passos Benchmarks Plataforma alvo

Ordenação Estática Função  TI C6713 e AMD Au1500

Seleção Estática Programa GCC-ARM 7 24 benchmarks do cBench ARM

Cavazos e O'Boyle, 2006 Seleção Dinâmica Função Jikes RVM 20 SPECjvm98 e DaCapo Jikes RVM

Seleção Estática Programa PathScale EKOPath 121 x86 (AMD Athlon)

Ordenação Estática Função Não informado 13 fmin (código fortran) Não informado

Seleção Estática Programa GCC e ICC 132 32 variações do MiBench Intel Xeon E3110

Ordenação Estática Programa 10 Sparc Ultra-10

Seleção Estática Programa 88 Cbench e Berkeley DB x86 (AMD e Intel) e ARC

Hoste e Eeckhout, 2008 Seleção Estática GCC SPEC CPU2000 Não informado

Jantz e Kulkarni, 2013 Ordenação Estática Função VPO 15 MiBench (2 por categoria) ARM

Kulkarni e Cavazos, 2012 Ordenação (iterativa) Dinâmica Função Jikes RVM 14

Kulkarni, 2007 Ordenação Estática Função VPO 15 6 benchmarks do Mibench ARM

Ordenação Estática Função VPO 12 benchmarks do Mibench ARM

Ordenação Estática Programa LLVM 51 Polybench x86 (intel Core i7)

Purini e Jain, 2013 Ordenação Estática LLVM 62 Intel Xeon W35550

Seleção Dinâmica Função Testarossa (IBM J9 JVM) Não Informado SPECjvm98 e DaCapo

Ordenação (iterativa) Estática Função e programa LLVM 53 (programa) e 34 (função) ccbench e bzip x86 (intel Core i7)

Nossa abordagem Ordenação Estática Função ReflectC (CoSy e LARA) 49 TI DSP e TI IMG Xilinx MicroBlaze

Formulação do 
problema

Tipo de 
compilação

Agakov et al., 2006 SUIF (source to source) + backend 
(code composer ou GCC)

14 (considerando 4 fatores de 
loop unrolling)

12 kernels do UTDSP

Ashouri et al., 2014

Cavazos et al., 2007 SPEC (int e fp), Mibench e 
Polyhedron

Chabbi et al., 2011

Chen et al., 2012

Cooper et al., 1999
C/FORTRAN frontend e SPARC 

backend
8 programas FORTRAN e 6 

programas C

Fursin et al., 2011 GCC (Milepost)

Classes de programas 
(níveis de otimização)

60 e 3 especiais (stripped)

SPECjvm98, SPECjvm2008 e 
DaCapo

x86 (2 proc. dual corre AMD 
Opteron)

Kulkarni et al., 2010 15 (considerando 3 fatores de 
loop unrolling)

Lima et al., 2013

Classes de programas 
(níveis de otimização)

Microkernels. MiBench e 
PolyBench

Sanchez et al., 2011
x86 (16 proc. Quad-core 

AMD Opteron)

Sher et al., 2014
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A tabela 3.2 apresenta as mesmas abordagens, a partir das propriedades que carac-

terizam a técnica empregada: modo de compilação, caracterização, avaliação, redução

do espaço, método de busca. Novamente, cada linha da tabela refere-se a uma aborda-

gem da literatura, sendo que a última linha refere-se à nova abordagem desenvolvida. A

seguir, detalharemos alguns dos trabalhos caracterizados nas tabelas, destacando-se os

trabalhos mais relacionados à nossa pesquisa.

Pesquisas recentes buscam propor novas técnicas heurísticas baseadas em vetor de

características para customizar rapidamente sequências para funções individuais durante

a compilação JIT (Just In Time). Em (Cavazos e O’Boyle, 2006), um modelo preditivo

baseado em regressão logística usa as características estáticas extraídas da função para

selecionar que otimizações devem ser aplicadas em cada método pelo Jikes RVM Java,

usando uma ordem fixa de passos. Máquinas de vetores suporte (em inglês, Support

Vector Machines ou SVMs) (Faceli et al, 2011) foram empregadas por Sanchez et al (2011)

para derivar sequências de otimização específicas para funções visando a máquina virtual

JAVA (JVM - Java Virtual Machine) J9 da IBM. Tanto Cavazos e O’Boyle (2006), quanto

Sanchez et al (2011), usam modelos específicos para cada nível de otimização. Essas

abordagens revelam que o uso de modelos analíticos e funções de custo com base em

certas características do código permitem bons preditores e podem realmente contribuir

para a identificação de sequências de otimizações em compilação. O trabalho descrito por

Cavazos e O’Boyle (2006) foi estendido por Kulkarni e Cavazos (2012) a fim de lidar com

a ordenação dos passos de compilação para cada método especificamente. Os autores

tratam o problema da ordenação como um processo de Markov, no qual a caracterização

do estado corrente do código é usada como entrada de uma rede neural artificial para

serem selecionadas as próximas otimizações a serem aplicadas durante uma compilação

dinâmica.

Diferente do escopo de nossa pesquisa, os métodos anteriores interagem com o com-

pilador a fim de montar a sequência dinamicamente. Nesse processo, o próximo passo

de otimização a ser aplicado é escolhido a partir do estado atual do código (abordagem

gulosa). Entretanto, nossa abordagem é focada em compilação estática.



3.6.
TR

A
B

A
LH

O
S

C
O

R
R

E
LATO

S
39

Tabela 3.2: Características da abordagem adotada em cada um dos trabalhos correlatos.

Artigo Características extraídas Dados de saída Modo de Compilaçao Método de redução do espaço Método de Busca

Execução Híbrida

Execução Características dinâmicas (MICA) Híbrida Nenhum Redes Bayesianas

Cavazos e O'Boyle, 2006 Execução Características estáticas Modelo preditivo Nenhum Regressão Logística

Execução Híbrida Regressão Logística

Predição Nenhum Compilação iterativa

Execução Nenhum Compilação iterativa Nenhum Amostragem aleatória

Execução Nenhum Compilação iterativa Nenhum Algoritmo Genético (AG)

Características estáticas (56) Modelo preditivo Nenhum

Hoste e Eeckhout, 2008 Execução Nenhum Compilação iterativa Nenhum

Jantz e Kulkarni, 2013 Nenhum Compilação iterativa

Kulkarni e Cavazos, 2012 Execução Modelo preditivo Nenhum

Kulkarni, 2007 Simulação Nenhum Compilação iterativa Algoritmo Genético

Simulação Nenhum Compilação iterativa busca exaustiva e AG

Execução Híbrida

Purini e Jain, 2013 Execução Compilação iterativa Seleção de sequências relevantes

Execução Características estáticas (71) Modelo preditivo Nenhum Máquinas de vetores de suporte (SVM)

Execução Híbrida Nenhum

Nossa abordagem Simulação DNA do código Abordagem híbrida Diversas estratégias de DSE

Forma de 
avaliação

Agakov et al., 2006
Características no nível de loop extraídas 

por PCA
Sequência personalizada de 

otimização
Método de seleção da função mais 

próxima
Busca aleatória e AG baseados em 

modelos probabilísticos

Ashouri et al., 2014
Conjunto personalizado de 

otimização

Conjunto de probabilidades de 
aplicação de cada otimização

Cavazos et al., 2007
Características dinâmicas (60 contadores de 

desempenho)
Conjunto personalizado de 

otimização
Amostragem a partir da distribuição de 

probabilidade

Chabbi et al., 2011
Sequência personalizada de 

otimização

Modelo baseado em grafo 
direcionado para mapear o 

relacionamento entre pares de 
otimizações

3 abordagens para direcionamento da 
busca

Chen et al., 2012 Sequência de otimização (não 
personalizada)

Cooper et al., 1999
Sequência personalizada de 

otimização

Fursin et al., 2011 Execução (profiling 
no nível de função)

Conjunto personalizado de 
otimização

Modelo probabilistico e  árvore de 
decisão

Conjunto personalizado de 
otimização

 AG multi-objetivo (variação do SPEA2 
com múltiplas populações)

Simulação 
(execução para 

validar resultado)

Sequência personalizada de 
otimização

Redução baseada na 
independência entre os passos

Busca exaustiva em múltiplos estágios 
e algoritmo genético

Caracterização do estado atual do programa 
(26)

Conjunto de probabilidades de 
aplicação de cada otimização

Processo Markoviano baseado em 
redes neurais artificiais

Sequência personalizada de 
otimização

Remoção da redundância no 
espaço de sequências

Kulkarni et al., 2010
Sequência personalizada de 

otimização
Remoção da redundância no 

espaço de sequências

Lima et al., 2013
Características dinâmicas (contadores de 

desempenho)
Sequência personalizada de 

otimização
Amostragem aleatória e filtragem 

pelos requisitos
Seleção de sequências baseada em 

casos (similaridade)

Caracterização das sequências baseada em 
uma matriz de desempenho

Sequência de otimização (não 
personalizada para a função)

Busca exaustiva sobre o conjunto 
reduzido

Sanchez et al., 2011
Conjunto personalizado de 

otimização

Sher et al., 2014
Características estáticas a nível de função 

(44) ou a nível de programa (48)
Conjunto de probabilidades de 
aplicação de cada otimização

Processo Markoviano baseado em 
redes neurais artificiais

Sequência personalizada de 
otimização

Seleção de passos baseado em 
agrupamento
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Como exemplo desse tipo de abordagem, um sistema chamado COLE é apresentado

por Hoste e Eeckhout (2008), que usa um algoritmo evolutivo multi-objetivo baseado no

SPEA2 (Zitzler et al, 2001) para encontrar automaticamente as sequências de otimização

Pareto-ótimas para o compilador GCC. O trabalho descrito por Chen et al (2012) demons-

trou experimentalmente que existe pelo menos uma seleção de otimizações no nível de

programa que atinge 83% ou mais do melhor speedup possível dentre 1000 conjuntos de

dados diferentes para cada um dos 32 programas considerados. Os autores sugerem que

a otimização dos programas através de diferentes conjuntos de dados pode ser mais sim-

ples que as previsões anteriores. Sher et al (2014) estende a abordagem apresentada

por Kulkarni e Cavazos (2012) para determinar sequências de otimização para o compi-

lador LLVM. Ainda no campo das abordagens estáticas, um modelo baseado em redes

Bayesianas foi usado por Ashouri et al (2014) para prover a distribuição de probabilidades

para os passos de compilação a partir das características independentes de máquina di-

namicamente extraídas da aplicação. Essas probabilidades guiam a busca iterativa pelo

auto-ajuste de flags de otimização do compilador GCC, almejando a aceleração da execu-

ção da aplicação.

Tanto as abordagens estáticas quanto as dinâmicas (baseadas em compilação JIT) ci-

tadas anteriormente revelaram que o uso de modelos e funções de custo baseados em

determinadas características de código pode prover boas métricas de predição e ajudar

na busca das melhores sequências de otimizações. Por outro lado, a nossa abordagem

centra-se na seleção de passos potenciais de otimização a fim de conseguirmos restrin-

gir/reduzir o espaço de projeto para a execução posterior do método de busca da DSE. Por

isso, o nosso trabalho é ortogonal a estas abordagens uma vez que a poda do espaço de

busca pode ser vista como uma tarefa separada do processo de exploração.

A redução pode ser utilizada como um importante passo inicial para a aplicação das

estratégias de DSE. Várias técnicas foram investigadas para reduzir o espaço de soluções

candidatas. Por exemplo, a identificação de casos limítrofes no espaço de busca pode ser

realizada por sondagem do espaço de projeto ou por métodos analíticos de pior caso. Em

(Almagor et al, 2004), um subespaço de busca é formado com sequências de otimização

de comprimento 10, considerando-se apenas 5 otimizações distintas. Esse subespaço foi

exaustivamente enumerado para alguns pequenos programas. Cada uma dessas enume-

rações tipicamente requer vários meses de processamento, mesmo para pequenos pro-

gramas. Os autores descobriram que tais espaços de busca não eram nem planos nem

convexos, bem como notaram a dificuldade em prever as melhores otimizações na maioria

dos casos.

A análise estatística do efeito de opções do compilador é usada por Haneda et al (2005)

para podar o espaço de busca e encontrar uma sequência de otimizações única para um

conjunto de programas, cujo desempenho seja melhor que aquele obtido com as configu-

rações padrão utilizadas no GCC.
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Agakov et al (2006) utilizam técnicas de aprendizado de máquina para limitar o espaço

de busca, aumentando a velocidade das otimizações iterativas. A redução do espaço é

realizada a partir do agrupamento baseado na métrica de similaridade do vizinho (função)

mais próximo. Numa segunda etapa, o DSE é realizado através de uma busca (aleatória

ou baseada em algoritmo genético) direcionada por modelos probabilísticos, construídos a

partir das boas sequências conhecidas para a função mais próxima. Essa metodologia é

capaz de indicar, para um determinado programa, as regiões do espaço de soluções em

que a busca deve ser focada. Além disso, como em nossa abordagem, ela é independente

do espaço de solução, do algoritmo de busca e do compilador/otimizador utilizados.

Cavazos et al (2007) apresentam uma extensão de seu trabalho anterior (Cavazos e

O’Boyle, 2006) para tratar a seleção de otimizações no compilador PathScale EKOPath.

Nessa nova abordagem, os autores adotam contadores de desempenho para mapear o

comportamento dinâmico dos programas, identificando aspectos importantes do seu de-

sempenho, tais como: utilização das unidades de ponto flutuante, falha de cache (ca-

che misses), estatísticas de predição de desvios (branch prediction), entre outros. Esses

contadores são utilizados para encontrar similaridade entre os programas e identificar um

conjunto de passos de otimização que podem melhorar a eficiência do novo programa.

Segundo os autores, uma pequena amostra das otimizações que podem ser geradas a

partir desse conjunto reduzido de passos é suficiente para melhorar a eficiência do código

compilado.

Kulkarni (2007) representa o espaço de sequências na forma de um grafo acíclico di-

recionado (DAG - Directed Acyclic Graph), possibilitando assim a aplicação de técnicas

de poda agressivas para explorar as redundâncias no espaço das funções (códigos oti-

mizados) através da detecção de otimizações latentes e de pontos idênticos/equivalentes.

Segundo os autores, a poda usada praticamente viabiliza a avaliação exaustiva de todas

as sequências de otimização para a maioria das funções. Então, vários algoritmos de

aprendizado de máquina são usados para encontrar sequências eficazes, e os resultados

obtidos (desempenhos e custos de cada abordagem) são comparados entre si e com o

melhor desempenho encontrado. Essa análise permitiu observar que o uso de técnicas

de busca, como o algoritmo genético, permitem obter ganhos muito próximos ao melhor

desempenho. No processo de exploração, métodos de estimação baseados na categoriza-

ção das funções de acordo com seus fluxos de controle de bloco básico foram usados para

agilizar a avaliação das sequências. Esse trabalho foi estendido por Kulkarni et al (2010),

onde buscas baseadas em AG e em nível de função foram comparadas em relação à sua

capacidade em encontrar as melhores sequências de otimização para o compilador VPO

(Very Portable Optimizer ) (Benitez e Davidson, 1988). Jantz e Kulkarni (2013) utilizam a

abordagem de compilação implementada por Kulkarni et al (2010), empregando um algo-

ritmo DSE de busca exaustiva, adicionando características independentes dos passos de

otimização em uma técnica de redução, realizando buscas em estágios múltiplos em cima
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de pequenos subconjuntos disjuntos de passos de otimização.

Um ambiente de compilação baseado no GCC (Milepost GCC) é usado por Fursin

et al (2011) para extrair automaticamente as características do código e aprender as me-

lhores otimizações para vários programas e arquiteturas. O Milepost utiliza técnicas de

aprendizado de máquina para correlacionar o novo programa com aquele que for o mais

próximo dentre os vistos anteriormente para aplicar uma combinação de otimizações per-

sonalizada e potencialmente mais eficaz. Embora esse último trabalho seja bem próximo

à nossa própria abordagem, nosso método não precisa de nenhum treinamento prévio do

modelo preditivo para incluir novos conhecimentos ou passos de otimização (abordagem

não supervisionada (Faceli et al, 2011)), sendo baseado apenas no agrupamento a partir

do conjunto de referência e na aplicação de esquemas simples de busca no processo de

DSE. Assim, a adaptabilidade do método (aprendizado de novo conhecimento ou alteração

daquele já existente) consiste apenas na modificação do conjunto de referência adotado,

sem a necessidade de reconstrução ou novo treinamento (off-line) dos modelos emprega-

dos que, por sua vez, costumam demandar uma grande massa de dados e tempo compu-

tacional. Além disso, em nossa abordagem não é necessário definir as características que

devem ser extraídas explicitamente do código fonte, embora as mesmas possam ser utili-

zadas como dados de entrada durante a fase de agrupamento para melhorar a precisão do

algoritmo. A ideia é que os padrões de código extraídos implicitamente pelo agrupamento

auxiliam na seleção apropriada de passos de otimização, os quais podem ser utilizados

nas estratégias de DSE para conduzirem/sugerirem sequências de otimização eficientes.

Técnicas de sub-amostragem (down-sampling) são usadas em (Purini e Jain, 2013)

para reduzir o espaço de busca para um conjunto pequeno de boas sequências de otimi-

zação (em torno de 10) que seja representativo para todas as classes de programa (uma

espécie de engenharia reversa sobre o problema de classificação). Durante a compilação,

todas as sequências desse subconjunto são aplicadas no novo programa e a melhor de-

las é então escolhida. Esse trabalho difere do nosso, pois nossa abordagem é focada na

busca de uma sequência personalizada para uma função.

A estratégia COSPpp descrita por de Lima et al (2013) é uma abordagem de seleção

baseado em casos que seleciona automaticamente um conjunto de passos de otimização

para um novo programa a fim de melhorar o desempenho e o consumo de potência ob-

tidos pelos níveis de otimização do compilador. COSPpp adota um algoritmo de busca

baseado em similaridade para encontrar boas sequências de otimização a partir de um es-

paço reduzido que contém informações prévias sobre um grupo de programas. Para cada

programa existente no espaço, são registrados os contadores de desempenho coletados

a partir do seu código original (não otimizado), bem como uma amostra de sequências de

otimização geradas aleatoriamente. O processo de busca consiste em selecionar um pe-

queno subconjunto de sequências de otimização com base na classificação (rank ) gerada

a partir da similaridade dinâmica entre programas. Todas sequências do subconjunto são
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avaliadas (busca exaustiva) e aquela que melhor atender aos requisitos de desempenho e

consumo de potência é adotada. Assim como nossa abordagem, esse trabalho também

utiliza agrupamento para selecionar um subconjunto de sequências de otimização. Entre-

tanto, enquanto os autores tratam essas sequências de forma isolada, nosso método as

utiliza para gerar um único conjunto de passos de otimização, o qual é empregado pelo

algoritmo de busca.

Além das abordagens caracterizadas nas tabelas 3.1 e 3.2, outros trabalhos na lite-

ratura também endereçam o problema da otimização do código compilado (Kisuki et al,

1999), (Cooper et al, 2006), (Willcock et al, 2009), (Meeuws et al, 2011), (Dragomir, 2011),

(Boudec e Thiran, 2001), (Richter et al, 2002), (Pan e Eigenmann, 2008). Entretanto, essa

últimas abordagens citadas divergem significativamente da abordagem aqui proposta.
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Capítulo 4

Seleção Baseada em Agrupamento

O código fonte tem características que tornam difícil o uso direto de métodos de agrupa-

mento típicos, principalmente em relação à sua dependência das propriedades extraídas

de código para a mineração (Sanches et al, 2011). Para lidar com esse problema, o código

fonte é convertido para uma representação simbólica, denominada DNA de um programa

(Sanches e Cardoso, 2008), devido a sua semelhança com as sequências de DNA usadas

na genética (Sanches e Cardoso, 2010). Após a conversão, o DNA é submetido a um

processo de mineração de dados para a identificação das similaridades entre os códigos.

Nesta tese, adotamos uma variação do método de mineração de dados apresentado

por Sanches et al (2011). Esse método é baseado em técnicas de agrupamento e per-

mite encontrar padrões nos fragmentos de códigos, independentemente do seu tamanho

ou linguagem de programação. Por exemplo, em nossos experimentos foi usada uma gra-

nularidade no nível de função e códigos escritos na linguagem C. Além disso, ele aceita

diferentes dados como entrada, tais como: representações intermediarias, métricas e/ou

outras informações coletadas do código. Porém, a acurácia do resultado obtido está dire-

tamente ligada a qualidade dessa entrada.

Nossa abordagem combina três diferentes algoritmos para gerar agrupamentos com o

novo código (função alvo) e as funções usadas como referência. Inicialmente, uma ma-

triz é gerada a partir do cálculo das distâncias entre cada par de código de DNA. Nesse

processo foi empregada a métrica da Distância de Compressão Normalizada (NCD - Nor-

malized Compression Distance) (Cilibrasi e Vitanyi, 2005). Um algoritmo de reconstru-

ção de árvores filogenéticas, chamado Junção de Vizinhos (do inglês Neighbor Joining

ou NJ) (Felsenstein, 2003), utiliza essa matriz de distâncias para contruir a topologia da

árvore. Então, um algoritmo de agrupamento baseado em ambiguidade identifica grupos

de funções altamente correlacionadas, extraindo potenciais agrupamentos escondidos na

topologia da árvore filogenética. Por fim, os diferentes passos de otimização usados nas

sequências adotadas pelas funções de referência agrupadas são incluídos como espaço

de busca ou configuração inicial no DSE. A exploração pode então ser executada através

de qualquer dos métodos de busca implementados no ambiente do compilador, tais como

45
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o algoritmo genético (Goldberg, 1989) ou o algoritmo de inserção (Huang et al, 2013).

A Figura 4.1 ilustra o processo de seleção dos passos de otimização baseado no agru-

pamento e na representação por DNA. Esse processo é responsável por gerar o conjunto

de otimizações usados pelas estratégias de DSE, conforme será ilustrado na Figura 5.7.

•••
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Figura 4.1: Seleção dos passos de otimização do compilador baseado em agrupamento.

O pseudocódigo desse processo de seleção é apresentado no Algoritmo 4.2. Suas

entradas são: um repositório com a representação do código (DNARef ) e a sequência de

passos de compilação (SeqRef ) para cada função presente no conjunto de referência; o

código fonte da nova função a ser compilada (Newcode); e o limiar de ambiguidade (TAmb)

usado pelo algoritmo de agrupamento. A saída do algoritmo é um subconjunto dos passos

de otimização existentes no espaço de busca (SReduzido).

O processo de seleção descrito no algoritmo é baseado em quatro etapas principais:

codificação do DNA a partir do código fonte, cálculo da matriz de distâncias através da mé-

trica NCD, construção da arvore genética usando o algoritmo NJ, e agrupamento baseado

em ambiguidade. Cada uma desses etapas são descritas a seguir.

4.1 Codificação do DNA

O efeito de um passo de otimização durante a compilação é altamente dependente do có-

digo sendo compilado (Kulkarni, 2007)(Jantz, 2010). Portanto, a identificação de padrões

de código pode expor similaridades entre as funções e pode ajudar a determinar as po-

tenciais sequências de otimizações. Entretanto, a mineração de dados para identificar tais

padrões sobre o código fonte pode ser uma tarefa muito complexa, dado que pode ter de

lidar com muitos arquivos, cada qual com inúmeras linhas de código e diferentes estruturas

de código (Sanches e Cardoso, 2010). Muitas pesquisas em mineração de padrões (Whe-

eler e Kececioglu, 2007)(Roy et al, 2009) baseiam-se em níveis elevados de similaridade
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Entrada: Conjunto de referência (DNARef e SeqRef ); o código fonte da nova função (Newcode); e o
limiar de ambiguidade (TAmb)

Saída: Espaço reduzido de passos de compilação (SReduzido)
1 Início

// Codificação do DNA
2 tokens← AST (Newcode);
3 DNANew ← {};
4 Para todo x ∈ tokens faça
5 DNANew.inclui(converte(x));
6 Fim-para

// Cálculo da Matriz de distâncias (Dist)
7 DNA← DNARef

⋃
{DNANew};

8 sz ← tamanho(DNA);
9 Dist← zeros(sz, sz);

10 Para x = 1 até sz − 1 faça
11 Para y = x+ 1 até sz faça
12 dxy ← ncd(DNA(x),DNA(y));
13 dyx ← ncd(DNA(y),DNA(x));
14 Dist(x,y)← Dist(y,x)← (dxy + dyx)÷ 2;
15 Fim-para
16 Fim-para

// Construção da árvore filogenética (Tree)
17 Tree← arvoreEstrela(Dist);
18 Enquanto tamanho(Dist) > 3 faça
19 {A,B} ← obtemParV izinhos(Dist);
20 R← juntaV izinhos(Tree,A,B);
21 calculaNovosRamos(Tree,R,A,B);
22 atualiza(Dist);
23 Fim-enquanto

// Agrupamento baseado em ambiguidade
24 Cluster ← {};
25 Para todo x ∈ DNARef faça
26 qt← caminhoNodes(Tree,DNANew, x);
27 Se tamanho(qt) < TAmb então
28 Cluster.inclui({x,qt});
29 Fim-se
30 Fim-para
31 Cluster.ordena(qt));
32 SReduzido ← {passos(Cluster.node(1))};
33 Para x = 2 até tamanho(Cluster) faça
34 Seq ← passos(Cluster.node(x));
35 Para todo y ∈ Seq faça
36 Se y /∈ SReduzido então
37 SReduzido.inclui(y);
38 Fim-se
39 Fim-para
40 Fim-para
41 Retorna SReduzido;
42 Fim

Figura 4.2: Algoritmo de seleção de passos de compilação baseado em agrupamento.
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que prejudicam a identificação de padrões entre códigos com diferenças sutis, mas que

possivelmente compartilham a mesma estratégia de otimização.

Nós empregamos a codificação em DNA devido a sua capacidade em destacar as

principais estruturas do código de acordo com as regras de transformação especificadas,

permitindo identificar padrões aproximados a partir do código fonte. O DNA é uma re-

presentação simbólica apresentada em (Sanches e Cardoso, 2008)(Sanches e Cardoso,

2010)(Sanches et al, 2011), na qual os elementos dos códigos (ex: operadores e loops)

são codificados em uma string de símbolos, de modo similar a genética.

A conversão é baseada em regras de transformação e gera representações interme-

diárias simplificadas do código original (com alguma perda de informação). A escolha do

conjunto de regras de transformação pode influenciar no grau de precisão com o qual a

representação do DNA reflete a sequência de tokens que identifica cada fragmento de có-

digo. Inicialmente, usamos o mesmo conjunto de regras de transformação empregado em

(Sanches et al, 2011), o qual enfatiza as similaridades das operações no corpo dos loops.

Quando os loops estão hierarquicamente aninhados no código, eles são convertidos para

uma única linha de código do DNA equivalente, sendo que o loop mais externo é colocado

na frente do loop mais interno. A conversão de códigos fonte com loops sequenciais gera

representações de DNA com uma linha por loop. Entretanto, durante as investigações fo-

ram avaliadas algumas variações do conjunto original, as quais incluem novas regras de

transformação (ex: regras direcionadas à tipos de dados). Esses novos conjuntos de re-

gras, possivelmente mais complexos, foram testados a fim de verificar o impacto de novas

regras na acurácia do processo de DSE. Os resultados desses experimentos são apresen-

tados no Capítulo 6.

Os passos da codificação em DNA são apresentados na Figura 4.2, entre as linhas 2

e 6. Inicialmente é realizada a análise (parsing) do código fonte e a geração da árvore

sintática abstrata (AST - Abstract Syntax Tree). Cada token da AST é então traduzido para

a representação em DNA através do conjunto de regras de transformação adotado.

A Figura 4.3 ilustra cinco exemplos hipotéticos de fragmentos de código com estruturas

de repetição (loops), suas respectivas representações em DNA, e o conjunto original de

regras de transformação (Sanches et al, 2011).

4.2 Distância de Compressão Normalizada

A Distância de Compressão Normalizada (NCD), é uma métrica proposta em (Cilibrasi e

Vitanyi, 2005) para o cálculo de distância baseada na compressão de arquivos, que vem

sendo bastante utilizada na área de mineração de dados (Cilibrasi e Vitanyi, 2005)(Wehner,

2007)(Klenk et al, 2009)(Ito et al, 2010)(Sanches et al, 2011). Ela computa a diferença (dis-

similaridade) entre objetos, sendo suas propriedades inspiradas na teoria da complexidade

de Kolmogorov (Li e Vitanyi, 1997). Entretanto, diferentemente do método de Kolmogorov,
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Regras de Transformação:

“for”  → “H”
Identifcador → “I”
“+=”  → “P”
“=”  → “E”
“0”  → “Z”

“++” → “Q”
“+”,”*” → “A”
Op. relacional → “C”
Leitura([ ]) → “R”
Escrita([ ]) → “W”

Código C Representação em DNA

1 int i, o = A;
for (i=0; i<G; i++) {
    o+= o; }

HIEZICIQIPI

2 int j, p = B;
for (j=0; j<H; j++) {
    p*= p; }

HIEZICIQIAEI

3 int k, l, q = C;
for (k=0; k<M; k++) { 
    for (l=0; l<N; l++) {
        q*= q; } }

HIEZICIQHIEZICIQIAEI

4 int m, n, s = E;
for (m=0; m<K; m++) { 
    for (n=0; n<L; n++) {
        s+= s; } }

HIEZICIQHIEZICIQIPI

5 int u, v, x, y = O;
for (u=0; u<O; u++) { 
    for (v=0; v<P; v++) {
        for (x=0; x<Q; x++) {
            y*= y; } } }

HIEZICIQHIEZICIQHIEZICIQIAEI

Conversão

Figura 4.3: Exemplos de codificação do DNA a partir do código C.

a NCD tem um custo computacional razoável. A ideia básica é que dois objetos são con-

siderados próximos se a informação do primeiro pode ser significantemente compactada

a partir da informação do segundo, e vice-versa. Portanto, a distância NCD(x; y) para

cada par de funções (x e y) é a melhoria decorrente da compressão de y usando x como

referência e da compressão de y sem qualquer informação de referência, expressa como

a razão entre o comprimento (bit a bit) das duas versões compactadas. Essa métrica pode

ser calculada da seguinte forma (Cilibrasi e Vitanyi, 2005):

NCD(x; y) =
C(xy)−min(C(x);C(y))

max(C(x);C(y))
(4.1)

sendo C(?) o comprimento da versão compactada do arquivo ?, e xy o arquivo resul-

tante da junção dos conteúdos de x e y.

A métrica NCD não requer nenhuma informação sobre as características (proprieda-

des) dos dados analisados para encontrar a relação entre eles. Essa independência de

conhecimento prévio permite que o algoritmo baseado em NCD seja aplicado sobre vá-

rios tipos de informação do programa a nível do código, incluindo (mas não limitado a) os

códigos fonte, código Assembly e representações intermediárias (como o DNA). Isto tam-

bém possibilita que o algoritmo extraia informações do relacionamento entre os códigos

em diferentes níveis de abstração (Sanches e Cardoso, 2010).

O algoritmo calcula a métrica NCD a partir do código DNA e gera a matriz de distâncias
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Tabela 4.1: Matriz de distâncias NCD a partir da representação DNA.

DNA 1 2 3 4 5
1 0 0.29 0.36 0.21 0.40
2 0.29 0 0.20 0.34 0.31
3 0.36 0.20 0 0.28 0.25
4 0.21 0.34 0.28 0 0.35
5 0.40 0.31 0.25 0.35 0

N ×N , onde N é o número de funções manipuladas (referências e alvo).

Como apresentado na Figura 4.2, os elementos da matriz são zerados (linha 9) e, para

cada par de funções x e y, a métrica NCD é calculada através da média aritmética entre

NCD(x; y) e NCD(y;x) (linhas 10 a 16). A média aritmética é usada para garantir a

simetria da matriz resultante.

A Tabela 4.1 apresenta a matriz de distâncias obtida a partir dos códigos de DNA

descritos na Figura 4.3. Através da matriz é possível observar, por exemplo, que os códigos

2 e 3 (usando suas representações DNA) são os mais similares de acordo com o NCD,

enquanto que os códigos 1 e 5 são os mais diferentes.

Vários compressores podem ser usados no cálculo da NCD. Inicialmente, utilizamos o

compressor bzlib para calcular as matrizes de distâncias dos experimentos. Essa seleção

foi baseada em experimentos preliminares sobre as funções usadas em (Sanches et al,

2011), nos quais o uso do compressor bzib resultou nos melhores agrupamentos. Esses

experimentos foram repetidos posteriormente sobre as funções dos benchmarks para ava-

liar o impacto dos outros compressores disponíveis no pacote Complearn (Cilibrasi et al,

2008), tais como: zlib, bzlib, ppmdx e lzmax, na exploração dos benchmarks testados.

4.3 Algoritmo de reconstrução de árvores filogenéticas

A reconstrução de árvores filogenéticas parte do princípio que todos os indivíduos sob

observação descendem de um mesmo ancestral comum e, portanto, é possível represen-

tar suas relações evolutivas através de uma estrutura do tipo árvore (da Silva, 2007). A

topologia da árvore define o padrão de ancestralidade de modo que cada espécie ocupe

uma folha da árvore e os nós internos representam os ancestrais das subárvores ligadas

a ele. O comprimento dos ramos (ramificação) indicam o número de mudanças evolutivas

que ocorreram desde um ancestral comum. Ambos são hipóteses descritivas de eventos

não-observáveis e condicionais, ou seja, pode existir mais de uma configuração (topologia

e ramificação) adequada a partir de um mesmo conjunto de dados (da Silva, 2007). Devido

à essa característica não determinística, a inferência da melhor configuração (topologia e

ramificação) para uma árvore filogenética é uma tarefa complexa e que exige consome

muito tempo e esforço. Portanto, algoritmos computacionais são usualmente empregados
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na construção de árvores capazes de representar adequadamente as diferenças (dissimi-

laridades) entre os objetos sob comparação (da Silva, 2007).

A árvore filogenética pode ser com ou sem raiz, sendo que os procedimentos de re-

construção geralmente específicos para cada caso (da Silva, 2007). A existência de raiz

implica na definição ou conhecimento prévio da ordem em que ocorreu a diferenciação

evolutiva (Felsenstein, 2003). Como isso não se aplica ao problema de identificação de

padrões entre os códigos das funções, adotamos algoritmos que operam com árvores sem

raiz, mais especificamente o algoritmo Neighbor Joining (NJ) (Felsenstein, 2003). Esse

algoritmo é bastante utilizado, devido a sua simplicidade e boa eficiência computacional.

O NJ é um algoritmo baseado no princípio da mínima evolução, o qual visa minimizar

o comprimento global da árvore (soma do comprimento de todos os ramos da árvore). A

topologia da árvore filogenética é construída iterativamente através de consecutivos agru-

pamentos dos pares de nós vizinhos. A ideia básica é que a topologia resultante permita

determinar recursivamente agrupamentos compostos por outros grupos. O algoritmo tam-

bém determina o comprimento dos ramos da árvore. A Figura 4.4 ilustra a construção

iterativa de uma árvore filogenética.

Conforme apresentado no algoritmo da Figura 4.2, o NJ transforma uma matriz de

distâncias (entrada) em uma estrutura árvore sem raiz que descreve os relacionamentos

entre os objetos sob comparação. Esse processo inicia a partir de uma árvore-estrela

(linha 17 ), na qual todos as funções (nós folha) são conectados por um nó interno comum.

Em cada iteração, um par de vizinhos (dois nós folha) é selecionado, considerando seu

potencial para a redução do comprimento geral da árvore, e ligados através de um novo

nó intermediário que representa o seu ancestral comum (linhas 19 a 21). Então, em cada

junção de vizinhos, o número de nós folha é decrementado e a matriz de distâncias é

recalculada de modo a considerar esse novo nó (linha 22). Essas junções são executadas

sucessivamente enquanto a árvore-estrela possuir mais de 3 nós, ou seja, até se obter

uma matriz de distâncias 3×3.

Embora a estratégia gulosa de redução iterativa do comprimento da árvore não garanta

atingir o valor mínimo (ótimo global), o algoritmo NJ é competitivo em relação aos métodos

mais recentes de reconstrução de arvores filogenéticas (da Silva, 2007)(Sanches et al,

2011). Além disso, como o NJ não depende de qualquer tipo de conhecimento a priori

sobre o domínio do problema, ele é interessante para a identificação da hierarquia de

similaridades entre as funções.

4.4 Agrupamento Baseado em Ambiguidade

Dada a árvore de relacionamentos resultante do algoritmo NJ, é importante verificar a

existência de subárvores com um alto grau de independência. Portanto, um algoritmo de

agrupamento é empregado para extrair os agrupamentos potenciais que estão escondidos
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Junção dos vizinhos 
mais próximos

Figura 4.4: Exemplo da reconstrução de árvore filogenética através do Algoritmo Neighbor
Joining.

na topologia da árvore.

Ao contrário da abordagem apresentada por Sanches et al (2011), na qual foi utilizado o

algoritmo Fast Newman (FN) (Newman, 2010), nós adotamos um método de agrupamento

inspirado na medida de ambiguidade em estruturas do tipo árvore. O FN é um algoritmo

para análise de redes complexas que foca na descoberta de grupos em redes de larga

escala (ex: comunidades em redes sociais). A abordagem baseada em ambiguidade, por

outro lado, responde melhor na análise de pequenas redes. Inicialmente, nossa expectativa

é lidar com um número pequeno de funções de referência, tornando a abordagem baseada

em ambiguidade mais apropriada. Entretanto, se for necessária a adoção de conjuntos de

referência maiores, é possível migrar para o algoritmo FN.

A ambiguidade de uma árvore pode ser determinada a partir da ambiguidade entre dois

nós folha da seguinte forma:

Os nós folha i e j de uma árvore T são ambíguos, se existem dois ou mais nós inter-

mediários (ancestrais) no único caminho entre i e j de acordo com a topologia da árvore

T .

Em outras palavras, dois objetos (i e j) não são tão semelhantes, se exigem mais de

um nó interno para contrabalançar as suas diferenças em relação a outros objetos, os

quais compõem uma terceira força que afeta o equilíbrio entre i e j.

A ambiguidade da árvore T (ou ambiguidade acumulada) é a soma das ambigüidades

de todos os pares de folhas de T . Esta definição pode resultar em uma avaliação imprecisa

da confiabilidade de um agrupamento. Qualquer árvore com três nós tem ambiguidade

igual a 1 (um). Além disso, qualquer árvore com mais de uma folha e com um número

ímpar de nós folha tem, pelo menos, ambiguidade igual a 1. Para árvores maiores (com

pelo menos algumas centenas de folhas), esta ambiguidade adicional pode ser irrelevante

quando se compara a confiabilidade das subárvores do agrupamento. Entretanto, isto

deve ser evitado quando se avalia árvores pequenas, como aquelas utilizadas em nosso

ambiente.

Uma forma de contornar esse problema é a adoção do conceito de ambiguidade forte.
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Basicamente, dois nós folha são considerados fortemente ambíguos se existirem três ou

mais nós intermediários entre eles. Nossa abordagem de agrupamento emprega medidas

de ambiguidade forte para definir quais funções de referência pertencem ao grupo da nova

função de entrada (alvo). Neste contexto, a função de entrada é agrupada a todas funções

de referência acessíveis por até dois nós intermediários.

A Figura 4.5 mostra o agrupamento realizado sobre a árvore filogenética construída a

partir dos cinco exemplos de DNA da Figura 4.3, considerando a amostra 5 como função

de entrada.

2

3

5

4

1
Agrupamento

Novo 
código

AA

BB

CC

Figura 4.5: Agrupamento baseado no conceito de ambiguidade forte.

Neste caso, a amostra 5 (função alvo) é agrupada com a amostra 3 por um nó interno

(A), com a amostra 2 através de um caminho formado por dois nós intermediários (A e B),

e com as amostras 1 e 4 através de um caminho formado por três nós intermediários (A,

B e C). Considerando o conceito de ambiguidade forte, o terceiro nó interno (nó C) é a

fronteira do grupo. Portanto, a amostra 5 foi agrupada com todos os nós folha separados

por um caminho com até dois nós internos (nós A e B), ou seja, amostras 3 e 2.

O número de nós intermediários permitidos (limiar de ambiguidade) pode ser modifi-

cado, possibilitando que a força do relacionamento necessária para estabelecer um agru-

pamento possa ser definida de acordo com o domínio investigado. Já nos primeiros experi-

mentos sobre os benchmarks, ajustamos o limiar de ambiguidade para 4 (quatro), de modo

a evitar grupos com apenas uma função de referência. Dessa forma, os grupos passaram

a ser formados pelas funções de referências cujo o caminho em relação à função alvo seja

formado por até três nós intermediários, ou seja, que estejam no escopo das subárvores

ilustradas na Figura 4.6.

No algoritmo da Figura 4.2, a etapa de agrupamento começa com um grupo vazio (linha

24). Então, o comprimento do caminho entre a função alvo e cada função de referência é

calculado, ou seja, contabiliza a quantidade de nós interno entre elas (linha 26). Se esse

comprimento for menor que o limiar de ambiguidade (TAmb), o nó (função de referência)
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Função
alvo

Função
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Função
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Figura 4.6: Subárvores formadas pelo agrupamento com até três nós intermediários.

é incluído no grupo (linhas 27 a 29). Caso contrário, o nó é descartado. Ao final, as

funções de referência agrupadas são ordenadas de acordo com o comprimento do seu

caminho até a função alvo (linha 31), e suas otimizações são incluídas no conjunto de

saída (espaço de otimizações) de acordo com a ordem das funções e dos passos de

otimização na sequencia (linhas 32 a 40).



Capítulo 5

Estratégias de DSE

A capacidade do método em explorar soluções viáveis e encontrar a melhor é influenci-

ada pela metodologia adotada e as ferramentas empregadas no ambiente de compilação

(Sigdel, 2011). Os métodos devem auxiliar na avaliação das diferentes sequências de oti-

mização, permitindo identificar qual é o melhor valor de latência que pode ser alcançado

pelo código compilado no processador almejado.

Em nossos experimentos, diferentes estratégias de exploração foram implementadas

com o objetivo de avaliar sua capacidade em encontrar sequências de otimização que

propiciassem alcançar baixas latências para as funções compiladas. Essas estratégias

diferem em relação à técnica e ao espaço de busca empregados na exploração da melhor

sequência de otimização para uma dada função.

Este capítulo descreve as estratégias de exploração do espaço de projeto desenvolvi-

das e avaliadas nesta pesquisa, descrevendo como cada uma trata o conjunto de passos

de otimização gerado pelo nosso método de seleção baseada em agrupamento. Além

disso, apresentamos a infraestrutura de DSE usada para desenvolver essas estratégias e

aplicá-las durante o processo de compilação.

5.1 Algoritmos Genéticos

Algoritmos evolutivos são métodos heurísticos de natureza estocástica que combinam

busca aleatória com a sobrevivência do mais apto durante a criação de novos indivíduos

a partir de uma população inicial de soluções. Nessa abordagem, o conhecimento do do-

mínio deve ser aplicado para evitar a geração de soluções inválidas (Gries, 2004). Diver-

sos trabalhos (Cooper et al, 1999)(Kulkarni, 2007)(Hoste e Eeckhout, 2008)(Ferrandi et al,

2008)(Ascia et al, 2011) utilizam algum tipo de algoritmo evolutivo durante a exploração de

grandes espaços de projeto.

Nesta tese, uma estratégia de DSE baseada em algoritmos genéticos (AG) foram usa-

dos para explorar o espaço de busca e encontrar a sequência de otimizações ótima para

55
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cada função a ser compilada. Algoritmos genéticos são métodos computacionais de busca

e otimização caracterizados pela inspiração na biologia evolutiva, por meio da simulação de

mecanismos como a seleção natural e herança genética (Goldberg, 1989). Eles simulam

a teoria da seleção natural de Darwin de forma limitada sendo, portanto, uma simplificação

do processo natural. A ideia básica desse algoritmo é que indivíduos mais aptos tendem

a sobreviver e se reproduzir, e que os filhos sejam ao menos tão bem adaptados em seu

ambiente quanto seus pais.

O funcionamento típico de um AG é ilustrado pelo fluxograma da Figura 5.1 (Mitchell,

1996).

T = 0 (1a geração)

Geração da população inicial P
0

Avalia a população inicial P
0

Atingiu o critério
de parada?

Seleciona os pares de pais em P
T

para cruzamento (seleção)

Aplica os operadores de cruzamento e
 pertubação para gerar a população de filhos P'

T
 

(crossover e mutação)

Avalia a população de filhos P'
T

Início

Determina os indivíduos sobreviventes 
na nova população P

T+1
 (reinserção)

T = T+1 (próxima geração)

Retorna melhor indivíduo de P
T

Sim

Não

Fim

Figura 5.1: Funcionamento típico de um Algoritmo Genético.

Inicialmente, uma população inicial é criada, a qual consiste em um conjunto de indi-

víduos gerados aleatoriamente. Um indivíduo, ou cromossomo, representa uma possível

solução para o problema investigado. Essa representação pode ser estática (estrutura

com tamanho fixo e pré-definido) ou dinâmica (estrutura com tamanho variável). A forma
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de representação adotada também influencia nos valores que podem ser atribuídos a cada

posição do cromossomo (gene). Por exemplo, enquanto algumas abordagens adotam uma

representação binária visando facilitar a aplicação das operações genéticas, outras prefe-

rem assumir valores reais dos parâmetros de configuração do espaço de soluções. Após

a geração, os indivíduos da população inicial são avaliados através de uma função de

aptidão (fitness), a qual está relacionada com a métrica objetivo a ser otimizada.

O processo de evolução é executado iterativamente a partir da população inicial, sendo

cada passo evolutivo chamado de geração. Esse processo é repetido até que um critério

de parada seja atingido. O ideal seria que o AG parasse quando um ponto ótimo fosse

encontrado. Entretanto, geralmente não é possível determinar se o ótimo global foi encon-

trado sem realizar uma busca exaustiva, o que não costuma ser inviável. Nesses casos,

critérios de parada do AG devem ser definidos, tais como: número máximo de gerações ou

tempo limite de processamento. Outro critério plausível é parar o algoritmo usando a ideia

de estagnação, ou seja, quando não se observa melhoria da população depois de várias

gerações consecutivas (Goldberg, 1989).

A cada iteração do algoritmo, o operador de seleção escolhe pares de soluções (pais),

sobre os quais são aplicados as operações genéticas (ex: crossover e mutação) a fim

de produzir novos indivíduos (filhos). O objetivo dessas operações é a geração de novas

soluções para regiões mais promissoras do espaço de busca. O operador de crossover

mistura pedaços de um par de pais para gerar um par de filhos. O operador de mutação

provoca ocasionalmente pequenas alterações nos filhos, visando prover maior diversidade

na população. Enquanto o primeiro busca combinar características de duas boas soluções

para gerar outras melhores (busca guiada), a mutação provoca pertubações nos genes das

soluções geradas, possibilitando a inclusão de novidades no cromossomo (fator aleatório).

Esses operadores genéticos são condicionados a uma probabilidade, a qual determinam

sua efetiva aplicação.

Sempre que um novo indivíduo é gerado, ele precisa ser avaliado, ou seja, seu valor de

aptidão deve ser calculado. Após a geração da população de filhos, o AG precisa determi-

nar quais soluções, entre pais e filhos, irão sobreviver para a próxima geração. Isto é feito

pelo operador de reinserção, o qual também pode ter um forte impacto na convergência

do AG para soluções ótimas. De um modo geral, dentre as soluções existentes no ambi-

ente em um dado momento, apenas aquelas mais aptas conseguem persistir e passar seu

material genético adiante. Assim, a população tende a melhorar ao longo das gerações.

As principais etapas do processo iterativo do AG são brevemente descritas a seguir.

5.1.1 Seleção de indivíduos

O objetivo da seleção é escolher pais que representem boas soluções, de acordo com as

suas aptidões, e criar filhos ainda mais aptos à sobrevivência no ambiente. Existem vários
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algoritmos de seleção, mas os mais utilizados na literatura são a roleta e o torneio.

No método da roleta, cada indivíduo da população recebe uma quantidade de núme-

ros proporcional ao seu valor de aptidão. A seleção de um indivíduo consiste no sorteio

aleatório de um número. Assim, indivíduos com maior aptidão tem maior chance de se-

rem selecionados. Esse processo é realizado repetidamente até que o número de pais

necessários para o crossover seja obtido.

No método do torneio, a seleção é feita a partir de grupos de indivíduos escolhidos

sucessivamente da população corrente. O indivíduo mais adaptado dentro de cada grupo é

selecionado como resultado do torneio. O modo como os grupos são formados determina

o tipo do torneio: simples ou estocástico. No torneio simples, a seleção dos indivíduos

do grupo é feita de forma aleatória, sem considerar a aptidão de cada um. No torneio

estocástico, a seleção do grupo é feita através da roleta. O tamanho dos grupos (tour )

é um parâmetro de configuração do AG, sendo usualmente adotados grupos de 2 ou 3

indivíduos.

5.1.2 Crossover

O crossover é um processo que estabelece a troca de material genético entre pais para

a formação dos filhos. Essa operação é controlada por um parâmetro, conhecido como

taxa de crossover, que indica a porcentagem de indivíduos da população inicial que será

utilizada como pais na geração de novos indivíduos. A formação dos filhos depende de

dois aspectos a serem definidos durante o cruzamento: a quantidade e a localização dos

pontos de corte.

A forma de representação do cromossomo influencia diretamente na escolha do opera-

dor de crossover, uma vez que sua aplicação pode resultar em uma combinação de valores

inválida, ou seja, que não atende às especificações do problema. Por exemplo, considere

que o cromossomo representa uma seqüência de números inteiros sem repetição, o uso

do crossover apresentado na Figura 5.2 pode ocasionar genes com números repetidos,

invalidando os indivíduos gerados. Nesses casos, deve-se adotar um operador que seja

capaz de lidar com repetições, como o crossover cíclico ou o PMX (Goldberg, 1989).

Mutação

A mutação modifica um ou mais genes de alguns indivíduos gerados no crossover. A

escolha de qual indivíduo sofrerá mutação, bem como dos genes a serem modificados é

totalmente aleatória. A mutação é controlada por um parâmetro conhecido por taxa de

mutação, que indica a probabilidade de um indivíduo ou de um gene sofrer mutação.

A forma como um gene sofre mutação também depende da estrutura de representação

do cromossomo. Por exemplo, em uma representação binária, a mutação consiste no

complemento dos bits selecionados.
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Reinserção da população

O processo de reinserção ocorre no final de cada geração e consiste em selecionar os

indivíduos que serão mantidos na população, ou seja, que sobreviverão para a próxima

geração. Esse processo é necessário para reiniciar o ciclo da evolução, uma vez que a

criação de uma nova geração de soluções candidatas (filhos) aumenta a quantidade de

indivíduos da população, extrapolando o tamanho máximo previamente estabelecido. O

tamanho da população também é um parâmetro de configuração do AG que influencia na

sua convergência e no tempo de execução. Quanto maior for a população, mais pontos do

espaço de busca são avaliados em cada geração, aumentando a cobertura da exploração.

Em contrapartida, como o tempo gasto na avaliação é geralmente o gargalo do processo

de busca, o aumento no número de indivíduos avaliados por geração onera o tempo de

execução do algoritmo. Encontrar o melhor compromisso (trade-off ) entre o tamanho da

população e tempo de execução é um dos desafios durante a escolha dos parâmetros do

AG.

Os principais métodos da reinserção são:

• Reinserção pura: substitui-se toda a população antiga pelos filhos.

• Reinserção uniforme: selecionam-se os melhores indivíduos da população total

(pais e filhos) a partir de um dos métodos de seleção (roleta ou torneio).

• Reinserção baseada na aptidão: a população total é classificada (ranking) e selecionam-

se os melhores indivíduos.

• Elitismo: manutenção de parte da população com melhor avaliação (elite) para a

próxima geração, sendo o restante da população obtida por reinserção pura ou uni-

forme.

5.1.3 Configuração do AG

A eficiência do AG está diretamente associada à escolha dos seus parâmetros de configu-

ração. Essa configuração é usualmente definida de forma empírica, através da avaliação

de diferentes configurações e seleção daquela que resulta no melhos compromisso entre

convergência e tempo de execução. As configurações dos AGs usados em nossa aborda-

gem são descritas a seguir.

Critérios de parada

o AG é executado por no máximo 100 gerações ou até que a métrica objetivo (latência

do código) não seja melhorada por 15 gerações subsequentes. Durante os experimentos,

o número máximo de gerações nunca foi atingido e, mesmo assim, o AG foi capaz de
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encontrar sequências de otimização que resultassem no melhor desempenho obtido em

cada função. Isso indica que o valor adotado é mais que suficiente para lidar com o pro-

blema da forma como foi modelado. A quantidade de gerações sem melhoria foi escolhida

considerando o compromisso entre tempo de execução e acurácia (melhoria nas latências

das funções compiladas). Um número menor de gerações provoca a parada prematura do

algoritmo para muitas das funções exploradas, enquanto que seu aumento eleva demasi-

adamente o tempo de exploração, ao mesmo tempo que melhorou o resultado obtido em

poucas execuções para algumas funções.

População do AG

Durante as gerações do AG é mantida uma população de tamanho fixo e pré-definido.

Cada indivíduo dessa população (cromossomo) é um ponto no espaço de busca (sequên-

cia de otimização do compilador) representado como um vetor de tamanho variável que

corresponde ao comprimento da sequência. Indivíduos de tamanho fixo também foram

testados. Entretanto, apesar de facilitar o uso dos operadores genéticos, a necessidade

de incluir um novo passo de compilação para indicar que nenhuma otimização deve ser

aplicada em determinadas posições da sequência aumenta consideravelmente o tempo

da avaliação e torna mais complexa a comparação entre dois indivíduos para identificar

sequências já exploradas (uma mesma sequência pode ser obtida a partir de indivíduos

diferentes). Cada posição do cromossomo (gene) deve conter um passo de otimização,

indicando a ordem pela qual ele será usado pelo compilador.

Durante a geração da população inicial, sequências de diferentes comprimentos são

geradas respeitando uma distribuição uniforme, de modo a garantir quantidades similares

para todos os possíveis tamanhos (sequências de 1 a 16 otimizações). O tamanho máximo

das sequências foi definido em experimentos preliminares com as mesmas funções usadas

por Sanches et al (2011). Enquanto sequências menores reduzem bastante a média das

latências obtidas para as funções, o uso de sequências maiores resultaram em melhorias

insignificantes que não justificam o aumento no tempo de exploração (maior sequência

implica em mais tempo na avaliação).

Todos os indivíduos da população são avaliados e classificados (ranqueados) de acordo

com as suas aptidões. Neste trabalho, a latência (em número de ciclos do relógio) asso-

ciada ao código gerado, após a aplicação da sequência de otimização representada pelo

indivíduo, foi utilizada como métrica de avaliação.

Etapas da evolução

Em cada geração, os pares de indivíduos usados no crossover são selecionados pelo

método de torneio simples baseado em grupos de 3 indivíduos (Tour = 3).
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Cada par selecionado tem 60% de probabilidade (taxa de crossover ) de ser submetido

a uma operação de crossover, conforme ilustrado na Figura 5.2. Esse operador utiliza um

ponto de corte para cada pai, o qual é selecionado aleatoriamente. Os pares de filhos são

gerados a partir da concatenação cruzada das partes dos cromossomos dos pais. O filho

1 é gerado pela concatenação da primeira parte do cromossomo do pai 1 com a segunda

parte do cromossomo do pai 2. O filho 2 é gerado pela concatenação da primeira parte do

cromossomo do pai 2 com a segunda parte do cromossomo do pai 1.

looprev strengthdismemun loopbcount

conevunexpprop loopguard

Ponto de cortePonto de corte

Pai 1 looprev strengthdismemun

loopbcount

conevun

expprop

loopguardFilho 1

Filho 2
crossover

Pai 2

Figura 5.2: Operador de crossover aplicado pelo AG.

Uma taxa de mutação de 40% foi aplicada sobre a população de filhos (novos indiví-

duos gerados pelas operações de crossover ). A Figura 5.3 apresenta os quatro tipos de

operadores de mutação que foram desenvolvidos, os quais são descritos a seguir:

• Inclusão de uma nova otimização: esse operador inclui um novo passo de otimi-

zação em uma posição da sequência escolhida aleatoriamente. O passo a ser in-

serido também é escolhido de forma aleatória dentre aqueles existentes no conjunto

de otimizações considerado na exploração. Essa operação aumenta o tamanho da

sequência de otimização original, exceto quando ela já tem o tamanho máximo per-

mitido, provocando então sua substituição.

• Substituição de uma otimização: nessa operação, uma posição da sequência é

selecionada de forma aleatória, a qual recebe o passo de otimização escolhido alea-

toriamente do conjunto explorado.

• Remoção de uma otimização: nessa operação, uma posição do cromossomo é se-

lecionada, como no operador de substituição, e seu conteúdo é removido da sequên-

cia.

• Mudança na ordem de aplicação: esse operador troca 2 otimizações da sequên-

cia, sendo que suas localizações (posição) são escolhidas aleatoriamente como nos

demais operadores de mutação.

Todos os operadores de mutação têm a mesma probabilidade de ocorrência e a esco-

lha entre eles é totalmente aleatória. Para cada indivíduo submetido à mutação, apenas

um operador é aplicado. Operações de mutação também são aplicadas sobre indivíduos

repetidos (já avaliados), visando gerar uma nova solução ainda não explorada. Nesses

casos, três operadores de mutação são aplicados sobre o indivíduo.
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Figura 5.3: Operadores de mutação aplicados pelo AG.

Em nossa abordagen foi empregado o método de reinserção baseada na aptidão. Essa

estratégia de reinserção mantem as melhores sequências de otimização (pais e filhos) na

população ao final de cada geração, garantindo sua propagação para as gerações seguin-

tes.

5.2 Amostragem Aleatória

A amostragem aleatória é a forma mais simples de exploração encontrada na literatura (Gries,

2004). Ele consiste em selecionar um subconjunto de amostras do espaço de soluções.

Dada a complexidade do problema da compilação iterativa, algumas pesquisas apontam

que as sequências de otimização geradas de forma aleatória são tão boas quanto aquelas

obtidas a partir de métodos heurísticos, como algoritmos genéticos ou simulated annealing

(Agakov et al, 2006)(Chen et al, 2012)(Ashouri et al, 2014). A forma como essa seleção

é realizada pode influenciar na acurácia da abordagem. Um seleção totalmente aleatória

costuma apresentar um acurácia inferior àquela que adota algum tipo de distribuição. Em

nossa estratégia de DSE, a amostragem segue exatamente os mesmos passos usados na

geração da população inicial pelo AG. Isto é, escolhe aleatoriamente os passos de otimiza-

ção que ocuparão cada posição das sequências, cujo os tamanhos são definidos seguindo

uma distribuição uniforme.

Esse tipo de abordagem normalmente precisa de uma grande quantidade de amostras

para obter soluções razoáveis. Para garantir uma boa amostragem, adotamos um conjunto

10× maior que o tamanho da população usado nas abordagens baseadas em algoritmo

genéticos. Assim, para a exploração do conjunto completo de otimizações, a abordagem

baseada em amostragem aleatória utiliza 3000 amostras. Na exploração do conjunto re-

duzido gerado pelo método baseado em agrupamento, são geradas 300 amostras. Em

nossos experimentos exploratórios, observamos que os tamanhos adotados foram sufi-

cientes para atingir boas sequências de otimização (próximas àquelas encontradas pelo
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AG) para ambos os conjuntos (completo e reduzido), uma vez que amostragens maiores

só aumentam o tempo de exploração sem melhorar o desempenho da abordagem. No

caso do conjunto reduzido, o número de otimizações disponíveis no conjunto é relativa-

mente pequeno (13 em média). Além disso, esse conjunto é formado a partir da ”filtragem”

do conjunto completo por nossa abordagem de seleção, sendo esperado que ele contem-

ple somente otimizações potenciais para o código sob compilação. Assim, 300 amostras,

mesmo que geradas aleatoriamente, é suficiente para alcançar bons resultados a partir

desse conjunto.

5.3 Algoritmo de Inserção

O algoritmo de inserção é um processo iterativo guloso apresentado por (Huang et al,

2013), o qual inclui incrementalmente novos passos de otimização à sequência atual. Seu

pseudocódigo é apresentado na Figura 5.4.

Inicialmente, o código original (sem otimização) é simulado e a latência obtida é usada

como referência para o processo de otimização. Então, o algoritmo percorre sequenci-

almente o conjunto de otimizações, em uma ordem pré-definida, construindo a solução

(sequência) através da inserção de um passo de otimização por vez e da verificação do

desempenho resultante a partir do código otimizado. Nesse processo, cada otimização

é avaliada em todas as possíveis posições da sequência, visando obter a melhor con-

figuração. O desempenho dessa nova sequência (com o passo de otimização) é então

comparado com aquele obtido pela sequência atual (sem o passo de otimização). Se hou-

ver uma melhoria, a otimização é mantida na solução em construção. Caso contrário, ela

é descarta e o próximo passo de otimização é testado.

O algoritmo de inserção pode ser utilizado na exploração do conjunto completo de pas-

sos de otimização ou do subconjunto gerado pelo nosso método de seleção (conjunto redu-

zido). No conjunto completo, a ordem dos passos de otimização é definida arbitrariamente.

No conjunto reduzido, a ordem das otimizações é definida de acordo com a proximidade

entre as funções na árvore filogenética. Isto é, nós adotamos a mesma ordem empregada

na sequência de compilação da função de referência mais próxima, incluindo as otimiza-

ções distintas (novas) encontradas nas sequências das outras funções do grupo. O critério

adotado para definir a proximidade entre 2 funções está relacionada com a quantidade

de nós intermediários existentes no caminho entre elas (conceito de ambiguidade, Seção

4.2). Uma vez que as otimizações são processadas na mesma ordem que aparecem no

conjunto, o desempenho da abordagem baseada em inserção pode ser influenciado pelo

arranjo adotado. Para minimizar esse problema, é necessário percorrer o conjunto de otimi-

zações um número maior de vezes (N ), sendo N um parâmetro de entrada do algoritmo. A

adoção de um número pequeno de iterações pode aumentar a dependência entre a ordem

do conjunto e os resultandos, limitando a cobertura do espaço de busca. Por outro lado,
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Entrada: Número de iterações (N ), espaço de busca (S) e função alvo (F )
Saída: Melhor sequência de otimização para o compilador (bestSeq)

1 Início
2 currSeq ← {};
3 currF it← avalia(F, currSeq);
4 refF it← currF it;
5 Para i = 1 até N faça
6 bestSeq ← currSeq;
7 bestF it← currF it;
8 Para e = 1 até tamanho(S) faça
9 Para pos = 1 até tamanho(currSeq) + 1 faça

10 newSeq ← inserePasso(S(e), currSeq, pos);
11 newFit← avalia(F, newSeq);
12 Se newFit < bestF it então
13 bestSeq ← newSeq;
14 bestF it← newFit;
15 Fim-se
16 Fim-para
17 Se bestF it > currF it então
18 currSeq ← bestSeq;
19 currF it← bestF it;
20 Fim-se
21 Fim-para
22 Se currF it < refF it então
23 refF it← currF it;
24 Fim-se
25 else
26 break
27 end
28 Fim-para
29 Retorna bestSeq;
30 Fim

Figura 5.4: Algoritmo de Inserção.
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um número grande de iteração aumenta o tempo de execução do DSE. Neste trabalho,

adotamos 3 iterações para ambas as abordagens (conjunto completo e reduzido), uma vez

que valores maiores não propiciam melhores resultados em nossos experimentos. Além

disso, o algoritmo também pode parar antecipadamente quando não houver melhoria entre

essas iterações.

5.4 Algoritmo de Limpeza

O algoritmo de limpeza também é uma abordagem iterativa gulosa, a qual remove incre-

mentalmente os passos de compilação da sequência de otimização atual. Ele é a aborda-

gem mais simples adotada, sendo criada originalmente para limpar as sequências resul-

tantes de outras estratégias de DSE. Entretanto, sua utilização pode ser interessante para

os projetos que apresentam critérios mais relaxados de desempenho e altas restrições de

time-to-market.

A Figura 5.5 descreve o pseudocódigo do algoritmo de limpeza.

Entrada: espaço de busca (S) e função alvo (F )
Saída: Melhor sequência de otimização para o compilador (bestSeq)

1 Início
2 bestSeq ← S;
3 bestF it← avalia(F, bestSeq);
4 pos← 1;
5 Enquanto pos ≤ tamanho(bestSeq) faça
6 newSeq ← removePasso(bestSeq, pos);
7 newFit← avalia(F, newSeq);
8 Se newFit ≤ bestF it então
9 bestSeq ← newSeq;

10 bestF it← newFit;
11 Fim-se
12 Senão
13 pos← pos+ 1;
14 Fim-se
15 Fim-enquanto
16 Retorna bestSeq;
17 Fim

Figura 5.5: Algoritmo de Limpeza.

Ao contrário das estratégias anteriores, o algoritmo de limpeza inicia a partir de uma

sequência de compilação formada por todos os passos de otimização existentes no con-

junto. A cada iteração, uma otimização é removida da sequência atual, visando verificar

seu efeito no desempenho do código otimizado. Essa remoção é feita sequencialmente,

desde a primeira até a última posição da sequência (N -ésimo passo de otimização). Se
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houver um aumento na latência, o passo de otimização é considerado importante para

o desempenho e, portanto, deve ser mantido em sua posição original. Caso contrário,

assume-se que o passo de otimização não influencia no desempenho alcançado, podendo

ser definitivamente removido da sequência. Assim, a execução do algoritmo envolve N + 1

simulações do código explorado (função alvo), sendo N o comprimento do conjunto de

otimizações.

Dado que o algoritmo de limpeza não permite alterar a ordem das otimizações na so-

lução, seu desempenho é fortemente influenciado pela distribuição (arranjo) dos passos

de otimização na sequência original. Em nossos experimentos, essa abordagem só foi

utilizada para explorar o conjunto reduzido de otimizações, no qual a ordem dos passos de

compilação é definido de acordo com a proximidade das funções na árvore filogenética.

5.5 Abordagens Híbridas

Durante os experimentos, nós observamos que a utilização conjunta dos algoritmos de in-

serção e limpeza na estratégia de DSE melhora a efetividade da exploração, aproximando

seu desempenho àquele encontrado pela estratégia de DSE baseada em algoritmo gené-

tico sobre o conjunto completo de otimizações (referência). Essa abordagem foi inspirada

no fato das funções comparadas serem similares e não idênticas, possuindo, portanto, par-

ticularidades entre os códigos. Essas particularidades podem possibilitar o uso de otimiza-

ções específicas que não são encontradas em nenhuma outra função do grupo. Portanto,

aplicamos uma única iteração do algoritmo de inserção baseado no conjunto completo de

otimizações com o objetivo de lidar com otimizações que não estão presentes no conjunto

reduzido. Além da maior adaptabilidade, essa abordagem também permite a reordena-

ção das otimizações, contornando o problema identificado no algoritmo de limpeza. A

Figura 5.6 mostra um exemplo do funcionamento das duas abordagens híbridas adotadas

neste trabalho, as quais são descritas a seguir:

• Limpeza & Inserção (CI - Clean-Insertion): essa abordagem recebe como entrada

o subconjunto de otimizações gerado pelo nosso método de seleção baseado em

agrupamento. Como ilustrado na Figura 5.6a, a exploração inicia com a aplicação

do algoritmo de limpeza sobre esse conjunto reduzido (sequência inicial) a fim de

remover todas as otimizações desnecessárias (que não melhoram o desempenho

do código), reduzindo assim o tamanho da sequência. A sequência gerada é então

usada como sequência inicial para o algoritmo de inserção. Uma vez que o processo

de inserção parte de um ponto promissor não vazio do espaço de busca, a sequên-

cia ótima pode ser alcançada através da inclusão de poucos passos do conjunto

completo de otimizações. Na prática, o uso de todas as otimizações pelo algoritmo

de inserção permite a exploração de regiões vizinhas ao subespaço original. Final-
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Figura 5.6: Exemplo de funcionamento das abordagens híbridas.

mente, a inclusão de uma nova otimização pode tornar algum outro desnecessário.

Portanto, o algoritmo de limpeza deve ser novamente executado. Dado que esse

algoritmo é simples e rápido, sua repetição não afeta significantemente o tempo de

exploração desta abordagem.

• Inserção & Limpeza (IC - Insertion-Clean): essa abordagem também utiliza o sub-

conjunto reduzido como entrada (sequência inicial). Entretanto, a exploração inicia

com a inclusão de novas otimizações na sequência inicial antes da aplicação do al-

goritmo de limpeza, como mostrado na Figura 5.6b. A ideia básica é que passos de

otimização redundantes podem ser combinados com novas otimizações melhorando

a latência do código compilado. A abordagem IC também pode ser considerada uma

forma especial do algoritmo de inserção sobre o conjunto completo, na qual é de-

finida uma sequência inicial promissora com base no conjunto reduzido e reduzida

a quantidade de iterações para uma única passagem sobre o conjunto completo de

otimizações. Em contrapartida, o algoritmo de inserção lida com sequências mai-

ores, resultando em mais posições de teste para cada nova otimização. Portanto,

o tempo de execução dessa abordagem é bem maior que o da abordagem CI e o

desempenho é similar.
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5.6 Infraestrutura do DSE

Todas as nossas estratégias de exploração foram implementadas e aplicadas através de

um ambiente de compilação integrado, o qual foi desenvolvido no contexto do Projeto RE-

FLECT (Cardoso et al, 2013). Este ambiente inclui o ReflectC, um compilador controlado

por aspectos/estratégias escritos na linguagem LARA. Ele é baseado no CoSy (Compiler

System) (Alt et al, 1994)(ACE, 2014), um compilador industrial que suporta uma grande

quantidade de otimizações.

A Figura 5.7 mostra o ambiente de compilação baseado em LARA usado neste trabalho.
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Figura 5.7: Fluxo de compilação baseado em LARA.

5.6.1 Linguagem LARA

LARA (Cardoso et al, 2012) é uma linguagem orientada a aspecto de domínio específico

que efetivamente implementa estratégias de DSE capazes de controlar e guiar completa-

mente todas as ferramentas integradas (toolchains) no ambiente de compilação, tais como:

compiladores e simuladores, assim como avaliar as alternativas de otimização com base

nas respostas (feedbacks) relatadas durante a exploração.

As estratégias implementadas em LARA definem as otimizações específicas do compi-

lador que melhor atendam ao mapeamento de uma aplicação para o processador embar-

cado desejado (ex: Xilinx MicroBlaze). Um aspecto de alto nível implementa o algoritmo

de DSE a partir de um mecanismo de repetição mais externo do LARA (representado por

linhas tracejadas na Figura 5.7), enquanto outros aspectos são responsáveis por guiar o

compilador ReflectC, e por gerar e avaliar os códigos resultantes. A modularidade da in-

fraestrutura do DSE requer apenas o aspecto que encapsula a execução das ferramentas

do ambiente de compilação, permitindo sua modificação quando se utiliza um compilador
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diferente. Esta visão integrada e unificada também permite programar e aplicar facilmente

diferentes estratégias de DSE.

5.6.2 Ferramentas de compilação

As ferramentas integradas nesse ambiente de compilação (toolchains) são baseadas no

compilador CoSy e foram construídas em torno da linguagem LARA. O uso do LARA pos-

sibilita que os desenvolvedores abstraiam a interação entre as ferramentas empregadas

enquanto efetivamente guiam o processo de DSE na exploração das alternativas de oti-

mização para o processador desejado. Isso permite lidar com uma grande quantidade de

transformações e processadores alvo, mapeando as escolhas de uma forma automática

(Cardoso et al, 2012). Por exemplo, um weaver integrado no compilador ReflectC possibi-

lita a escolha de diferentes geradores de código, tais como: um gerador para o processador

Xilinx MicroBlaze (usado neste trabalho) e outro para VHDL (ambos baseados no CoSy).

O compilador basedo no CoSy propicia o pleno controle da ordenação dos passos de

compilação, bem como possibilita o ajuste desses passos através de um weaver escritos

em LARA. Basicamente, esse weaver é responsável pela execução das especificações em

LARA que indicam o passo de compilação a ser aplicado. A Tabela 5.1 apresenta os 50

passos de compilação suportados no ReflectC, os quais realizam analise e/ou transforma-

ções de código de baixo (dependentes da arquitetura) e alto nível. Parte desses passos

foram sugeridos pelo fabricante do compilador e o restante foi selecionado pela equipe de

desenvolvimento em função de sua aparente importância para o escopo do projeto RE-

FLECT. Uma das vantagens da nossa abordagem é não precisar de qualquer informação

prévia sobre as interações entre os passos de compilação. Assim, durante o desenvolvi-

mento das estratégias de DSE não foram considerados os tipos dos passos, nem a fase na

qual eles devem ser aplicados. Maiores detalhes sobre os passos de compilação do CoSy

(também referenciados como engines) podem ser encontrados em (ACE, 2014).

Tabela 5.1: Passos de compilação do CoSy suportados pelo ambiente de compilação.

Tipo Nome Descrição

alias Define campo ’Alias’ para objetos

funceval Avalia as chamadas a funções funcionais

Análise loopbcount Adiciona atributo de estimação de uso a blocos com base no aninhamento dos laços

markconvert Configura estrutura ”mirConvert” quando o argumento assume valores válidos

setpurity Calcula efeitos colaterais de execução de procedimento

setrefobj Verifica se as variáveis locais de ponteiro referem-se a um objeto específico

algebraic Aplicação de diversas simplificações algébricas

blockmerge Combinação de blocos básicos

cache Armazena dados da memória em variáveis temporárias locais

chainflow Otimizador salto-para-salto (jump-to-jump)

ckfstrength Substitui as chamadas de subrotinas conhecidas do compilador por alternativas de menor

custo

copyprop Propagação das cópias das variáveis

Continua na próxima página
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Tabela 5.1 – Passos de compilação do CoSy suportados pelo ambiente de compilação (continuação da página anterior).

Tipo Nome Descrição

condassigncreate Substituição das dependências de controle por atribuições condicionais

conevun Avaliação de constantes e simplificação de expressões

constprop Propagação de constantes

cse Eliminação de subexpressões comuns

demote Redução da largura em bits das operações

domorder Ordenação de blocos com a ajuda da árvore dominadora

exprprop Propagação de expressões

globcse Eliminação de subexpressões comuns globais

ifconvert Substituição de dependências de controle por dependências de dados

loopcanon Ações de canonização em laços

Transformações loopfuse Fusão de dois laços adjacentes

de alto nível loopguard Substituição dos while-do por do-while protegidos

loophoist Remoção de expressões dos laços.

loopinvariant Movimentação de códigos invariantes nos laços

loopive Eliminação da variável de indução do laço

loopremove Otimizador de laço vazio

looprev Reescrita do laço para contagem regressiva

loopscalar Substituição de escalares em laços

loopstrength Substituição de expressões de ponteiros por variáveis dentro dos laços

lrrename Renomeações de variáveis locais com base no seu tempo de vida

misc Otimizações diversas

mvpostop Movimentação das atribuições pós-operador

noreturn Remoção de código inatingível após não retornar a chamada da função

promote Divulgação do tamanho de expressão aritmética

rodata Dados somente de leitura

scalarreplace Substituição das variáveis estruturadas locais por escalares

strength Substituição de expressões por expressões de menor custo computacional

tailmerge Otimiza o tamanho do código através da combinação de caudas comuns (salto cruzado),

sendo que a cauda é composta pelas últimas declarações de um bloco básico

tailrec Elimina a recursão de cauda a fim de reduzir o overhead das chamadas recursivas

unroll Desenrola o corpo de um laço (loop) de acordo com o fator especificado

vprop Avaliação e propagação de expressões

vshrink Redução no tamanho das variáveis locais

vstrength Substitui variáveis por outras de menor custo com base na análise do intervalo de valores

Transformações dismemun Reescrita das referências a arrays usando operações aritméticas de ponteiros

de baixo nível hwloopcreate Subtituição dos laços do código por construções em hardware

(laços controlados por contadores)

lowerbitfield Reescrita das operações de bits através de expressões lógicas

Transformações lowerboolval Substituição das variáveis booleanas por atribuições em variável temporária do tipo inteiro

de baixo nível para um fluxo de controle explícito

lowerpfc Conversão das chamadas à funções puras em chamadas de funções normais

No compilador ReflectC, algumas otimizações combinam dois ou mais passos do CoSy,

executados em uma ordem fixa pré-estabelecida. Essa abordagem é geralmente adotada

quando as transformações são muito sensíveis à ordem de aplicação (Kulkarni, 2007). No

caso do ReflectC, essas otimizações compostas foram criadas para atender as recomen-

dações do fabricante do compilador CoSy, o qual sugere fortemente a execução de ou-

tras transformações exatamente antes ou depois de um determinado passo de otimização

(ACE, 2014). Por exemplo, o passo de compilação loopstrength do ReflectC compreende

as transformações loopanalysis, loopstrength e cleanloops, as quais são executadas nessa

ordem.
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Nesta tese, o foco está na seleção e ordenação de passos de compilação e não na

configuração de seus parâmetros internos. Assim, nosso espaço de otimizações original é

formado por 49 passos de compilação do ReflectC, excluindo o passo unroll, o qual neces-

sita da configuração adicional de parâmetros (identificação dos laços manipulados e seus

respectivos fatores de desenrolamento), aumentando consideravelmente a complexidade

do espaço de busca. O conjunto de otimizações adotado contém passos de análise, e

transformações de alto e baixo nível. Intencionalmente, nossas abordagens de DSE ex-

ploram as sequências de otimização sem considerar qualquer conhecimento prévio sobre

a ordem ou o estágio da compilação que elas costuma ser aplicadas.

5.6.3 Simulador

Durante o processo de exploração, a simulação ainda é bastante utilizada para avaliar

o desempenho de uma possível solução no espaço de projeto para sistemas embarca-

dos (Palermo et al, 2009).

Em nossas estratégias de DSE, o desempenho do código otimizado é estimado a partir

de um simulador com precisão de ciclo desenvolvido pela ACE para o processador softcore

Xilinx MicroBlaze (Xilinx, 2012). Ele permite simular duas versões do processador Micro-

Blaze: uma que usa 3 estágios de pipeline (busca, decodificação e execução) otimizada

para redução da área usada no FPGA, e outra de 5 estágios de pipeline (busca, decodifica-

ção, execução, acesso à memória e armazenamento/writeback ) otimizada para maximizar

o desempenho (tempo de execução). Além do estágio de pipeline, o processador simulado

também pode conter um circuito para deslocamento por ciclo de bits de uma palavra (bar-

rel shifter ), comumente usado na implementação em hardware de operações aritméticas

com ponto-flutuante; um multiplicador e um divisor implementados em hardware; e uma

instrução de comparação paralela (ex: PCMP). A escolha da configuração adotada pelo

simulador é realizada através de parâmetros (flags) definidos na chamada do simulador.

O processador MicroBlaze usado em nossas simulações emprega 3 estágios de pipe-

line otimizados para área e contém todos os componentes de hardware disponíveis (barrel

shifter, multiplicador, divisor e PCMP).
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Capítulo 6

Experimentos

Diferentes estratégias de exploração do espaço de projeto (DSE) foram testadas durante

esta pesquisa. O objetivo é avaliar a capacidade de encontrar sequências de otimiza-

ção que propiciem a melhoria de desempenho das funções alvo quando executadas no

processador utilizado. Apesar das principais abordagens serem baseadas na redução do

espaço de busca através da seleção prévia de passos de compilação, algumas estratégias

exploraram o espaço completo de busca, no qual são avaliadas todas as transformações

disponíveis no ambiente de compilação. Os resultados dessas explorações são utilizados

como parâmetro para a avaliação da eficiência e efetividade das estratégias de DSE que

adotam a seleção baseada em agrupamento.

Outros experimentos também foram realizados com o intuito de investigar os efeitos

de mudanças na forma de representação do código, nas métricas usadas no cálculo das

matrizes de distância e no conjunto de referência sobre o desempenho da abordagem de

exploração proposta.

Este capítulo descreve a configuração e metodologia de avaliação usadas nesses ex-

perimentos, bem como discute seus principais resultados.

6.1 Configuração do Ambiente dos Experimentos

Os experimentos foram realizados em um computador com um processador Intel Core2

Duo E7500 de 2.93GHz, 4 Gbytes de memória RAM, 150 Gbytes de disco rígido (HD) e

sistema operacional Linux Ubuntu 13.10 64 bits.

Na implementação do nosso método de seleção baseado em agrupamento, o algoritmo

ncd do pacote complearn (Cilibrasi et al, 2008) é usado para computar a matriz de distân-

cia, a partir das funções de referência e do código alvo. A matriz resultante é modificada

para garantir sua simetria, através da média aritmética entre os pontos aij e aji, e ade-

quar seu formato para o exigido pelo algoritmo de reconstrução de árvores filogenéticas.

No processo de construção da árvore foi usado o algoritmo neighbor disponível no pacote

73
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phylip (Shurman e Moehring, 1980). Esse algoritmo resulta em uma árvore no formato

Newick, a qual é manipulada por nosso algoritmo de agrupamento implementado em C.

As estratégias de DSE avaliadas foram implementadas e executadas através do ambi-

ente de compilação baseado em LARA, com o objetivo de obter as melhores sequências

de otimização para 46 funções alvo, utilizadas como benchmarks, visando a execução em

um processador soft core embarcado Xilinx MicroBlaze (Xilinx, 2012). Esse processador

foi uma das arquiteturas alvo previamente empregadas no fluxo de projeto do REFLECT

(Cardoso et al, 2013). Sua utilização em nossos experimentos permitiu o aproveitamento

de toda a infraestrutura já existente no ambiente de compilação, em termos do back-end

do ReflectC e do simulador com precisão de ciclos.

6.1.1 Processador MicroBlaze

O MicroBlaze (Xilinx, 2012) é um processador sintetizável de 32 bits com um conjunto re-

duzido de instruçoes (RISC - Reduced Instruction Set Computer ), desenvolvido e mantido

pela Xilinx. Esse processador foi projetado especificamente para operar, de forma otimi-

zada, os circuitos dos FPGAs da empresa. Assim como outros processadores soft cores,

ele permite a adequação de seus parâmetros de configuração aos requisitos do projeto.

Uma visão geral da arquitetura desse processador é mostrada na Figura 6.1.

Figura 6.1: Diagrama de blocos do processador Xilinx Microblaze (Xilinx, 2012).

Seu conjunto de registradores é formado por 32 registradores de propósito geral de 32

bits e até 18 registradores de propósito específico. A arquitetura do conjunto de instruções

(ISA - Instructions Set Architecture) é proprietária, formada por instruções de 32 bits de
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3 operandos. Essas instruções podem ser de 2 tipos: instruções com 2 registradores de

origem e um registrador de destino (tipo A), ou instruções com um registrador de origem,

um operando imediato de 16 bits (expansível para 32 bits) e um registrador de destino

(tipo B). A ISA do Microblaze inclui instruções para multiplicação e divisão implementadas

em hardware para melhorar o desempenho da aplicação, desde que seja suportado pela

arquitetura do FPGA utilizado. As instruções da ISA manipulam palavras, meia-palavras

ou bytes, os quais podem estar nos formatos big-endian ou little-endian de acordo com o

parâmetro de configuração adotado.

O sistema de barramento do MicroBlaze é formado, entre outros, por um barramento

de memória local (LMB - Local Memory Bus), um barramento para comunicação rápida

de uma via (FSL - Fast Simplex Link bus), e um barramento para acesso à memória ex-

terna proprietário, denominado Xilinx CacheLink (XCL). O LMB é um barramento síncrono

usado para acesso aos blocos internos de memória RAM (on-chip RAM). Ele usa um con-

junto mínimo de sinais de controle e um protocolo simples para garantir que a memória

on-chip seja acessada em um único ciclo do relógio. O barramento FSL está disponível

no nível de instrução e é usado para fornecer uma comunicação dedicada (ponto-a-ponto)

e de baixa latência com os aceleradores em hardware. Essa abordagem é similar à ado-

ção de instruções personalizadas para estender a ISA, mas tem a vantagem de tornar a

velocidade global do pipeline do processador independente da função personalizada (Xi-

linx, 2012). O XCL foi projetado para permitir o acesso direto ao controlador de memória

através de buffers FSL integrados, de modo a reduzir a latência e minimizar o número de

instanciações necessárias.

A memória cache adota a arquitetura de Harvard, na qual existem caches distintas

para instruções e dados. Ambas caches podem variar seu tamanho entre 2 e 64 Kbytes,

formada por linhas de 4 ou 8 palavras. O acesso ao conteúdo da cache é feito através do

mapeamento direto. A atualização da cache de dados pode ser realizada pelos métodos

write-through ou write-back.

6.1.2 Conjunto de referência

Uma das inovações da abordagem proposta está na capacidade de selecionar um grupo

promissor de passos de otimização a partir de sequências bem sucedidas nas funções de

referência, ou seja, funções representativas escolhidas previamente a partir do histórico

de funções já otimizadas/compiladas. Nosso processo não é baseado na construção de

modelos e treinamentos (abordagem supervisionada) a fim de capturar o conhecimento in-

trínseco no histórico de funções (conjunto de referência), o que costuma demandar muito

tempo e esforço computacional. Ao contrário, nossa abordagem é não supervisionada

baseada na aplicação de técnicas de mineração de dados complexos sobre o conjunto

de funções, formado pela nova função (alvo) e aquelas já otimizadas, a fim de identificar
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padrões de similaridade entre os códigos, agrupando-os. A ideia básica é que códigos si-

milares necessitam dos mesmos passos de compilação. Assim, as transformações usadas

na exploração da função alvo são obtidas a partir das sequências das funções de referên-

cia presentes no mesmo grupo. O desempenho do agrupamento e, consequentemente,

da exploração depende da qualidade do conjunto de referência adotado. As funções que

formam esse conjunto devem ser representativas de modo a cobrir o máximo possível as

diferentes regiões do espaço de funções.

Inicialmente, nosso conjunto de referência foi formado pelas funções descritas por San-

ches et al (2011). Os códigos fontes dessas funções foram disponibilizados pelos autores,

juntamente com as respectivas representações do DNA. Elas são variações das funções

encontradas em diferentes repositórios de benchmarks (Guthaus et al, 2001)(Texas Ins-

truments, 2003a)(Texas Instruments, 2003b)(to Verilog, 2014). Nesses códigos, as lógicas

das funções foram inseridas na função main(), juntamente com os valores de inicialização

de suas entradas, visando suas execuções e/ou simulações. Esse conjunto foi intencional-

mente adotado por conter funções com diferentes características e que são empregadas

em várias áreas de aplicação. As sequências de otimização que resultaram no melhor de-

sempenho de cada função de referência foram adotadas como referência. Essas sequên-

cias de referência foram obtidas a partir dos experimentos realizados para a definição dos

valores dos parâmetros de configuração do algoritmo genético, os quais estão descritos na

Seção 6.3.

Entretanto, após os primeiros testes com o método de seleção baseado em agrupa-

mento, esse conjunto inicial foi ligeiramente modificado, uma vez que esses testes nos

permitiram identificar os seguintes fatos:

1. Duas funções de referência (vecsum e dotprod) não agregavam informação adicional

ao agrupamento, uma vez que eles estavam sempre nos mesmos grupos e possuíam

a mesma sequência de referência (dismemun, cse, loopguard, strength). Após a

análise de seus códigos fonte, verificamos que os loops dessas funções são bem

similares, justificando assim a proximidade nas árvores filogenéticas geradas.

2. Os passos de compilação necessários para a otimização de um grupo de funções

alvo (dsp_minval, dsp_maxval e dsp_maxidx, que serão descritas a seguir) não es-

tavam presentes nas sequências de referência de nenhuma das funções que com-

punham o conjunto inicial.

A partir dessas observações, optamos por trocar a função vecsum pela dsp_minval, a

fim de tornar o conjunto de referência mais representativo. A Tabela 6.1 mostra as funções

do conjunto de referência utilizado em nossos experimentos. São apresentados na tabela:

o nome usado para identificar a função em nossos experimentos, a área de aplicação da

função, e uma breve descrição de sua funcionalidade.
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Tabela 6.1: Funções do conjunto de referência.

Função Aplicação Descrição
adpcm_code Telecomunicações Codificação de voz por ADPCM

(Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
adpcm_deco Telecomunicações Decodificação de voz por ADPCM

autcor Processamento Autocorrelação
de sinais

bubble_sor Computação Ordenação de vetores pelo método bolha
dotprod Matemática Produto dos elementos do vetor

dsp_minval Matemática Menor elemento de um vetor
fdct Processamento Transformada discreta de cosseno

de imagens (FDCT - Forward Discrete Cosine Transform)
fibonacci Matemática Série de Fibonacci

max Matemática Maior elemento de um vetor
pop_cnt Computação Contador de 1’s em uma palavra binária

sobel Processamento Detecção de bordas pelo filtro Sobel
de imagens

Embora os resultados obtidos pelas abordagens de DSE utilizando esse conjunto para

o agrupamento e seleção dos passos de otimização tenham sido considerados satisfa-

tórios, o impacto da adoção de outros conjuntos de referência são investigados na Se-

ção 6.4.6.

6.1.3 Funções alvo (benchmarks)

Em um cenário ideal, durante a avaliação de um projeto de sistema embarcado, todas as

aplicações que possam ser executadas em algum momento no sistema deveriam ser con-

sideradas. Entretanto, esse cenário não existe, dado que é difícil mensurar o conjunto de

aplicações que devem ser testadas, ou é impraticável, devido ao tempo que seria gasto

para a execução desses testes. Assim, é necessária a adoção de um subconjunto de códi-

gos que sejam representativos o suficiente para propiciar a avaliação, com a maior precisão

possível, do desempenho dos sistemas e/ou dos métodos utilizados em seu projeto (que

é o caso desta pesquisa). Os códigos que formam esse subconjunto são usualmente cha-

mados de benchmarks. A maioria dos benchmarks incluem fragmentos de aplicações

reais, ou códigos sintéticos que apresentam o mesmo comportamento dos algoritmos das

aplicações reais.

Em nossos experimentos, as estratégias de DSE foram testadas sobre um conjunto

de funções retiradas dos repositórios de benchmark da Texas Instruments (TI). A bibli-

oteca DSP (TI C64x DSPLIB) (Texas Instruments, 2003a) é um repositório formado por

funções DSP (Digital Signal Processing) usadas em aplicações de processamento digital

de sinais. O repositório de processamento de imagens e vídeos (TI C64x IMGLIB) (Texas
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Instruments, 2003b) fornece um conjunto de funções de alto desempenho que podem ser

empregadas em uma ampla variedade de aplicações de processamento de vídeo e/ou ima-

gem. As funções dessas bibliotecas são normalmente utilizadas em aplicações de tempo

real com intensiva computação, nas quais o tempo de execução é crítico. Elas foram otimi-

zadas para os dispositivos DSP (Digital Signal Processor ) TMS320C64x da TI, de modo a

atingir velocidades de execução consideravelmente maiores que seus respectivos códigos

tradicionais. Para a exploração, essas funções são inseridas em programas completos,

nos quais a função main() é usada para inicializar as variáveis de entrada e chamar a

função alvo. Assim, é possível gerar os códigos que serão simulados.

Outros três códigos completam o conjunto das funções alvo usadas durante os testes

do DSE. Um código implementa o sombreamento de Gouraud (Gouraud, 1971), também

conhecido como sombreamento por interpolação de cor, muito usado em computação grá-

fica e que fazia parte do repositório de processamento de imagens e vídeos da TI, em

uma versão anterior. Os outros dois (autcor—- e fdct——) são variações das funções de

referência autcor e fdct, com apenas uma modificação nos parâmetros de configuração.

Na autcor—- foi alterado o número de defasagens usado pelo algoritmo de 10 para 16. Na

fdct—— foi alterada a quantidade de transformadas discreta de cosseno (DCT - Discrete

Cosine Transform) utilizadas de 10 para 4. Além dessas, a função img_sobel, que faz

parte do repositório original de processamento de imagens e vídeos da TI, é uma variação

bastante próxima de outra presente no conjunto de referência (sobel). Duas funções alvo

(img_sad_8x e img_mad_8x) são variações de outras duas do mesmo conjunto de funções

alvo (img_sad_16 e img_mad_16), alterando-se apenas o tamanho do bloco manipulado

pelas funções. Devido a essa similaridade, a utilização desses cinco códigos no conjunto

de teste, formado por 46 funções diferentes, foi importante para verificar: (i) a capacidade

do método de agrupamento em quantificar o grau de similaridade entre os códigos, e (ii) se

a mudança nos parâmetros de configuração da função afeta as sequências de otimização

resultantes do DSE. Como pode ser observado através das respectivas árvores filogenéti-

cas apresentadas na Figura 6.2, o método agrupou adequadamente os pares de funções

similares, de modo que eles sempre fossem os vizinhos mais próximos na topologia da ár-

vore. Diferentes das demais funções alvo, os códigos de goraud—-, autcor—- e fdct——

foram implementados diretamente na main().

A Tabela 6.2 apresenta as funções retiradas do repositório de processamento digital

de sinais (DSP), enquanto a Tabela 6.3 mostra as funções adotadas da biblioteca de pro-

cessamento de imagens e vídeo. Juntas, elas totalizam as 46 funções da TI exploradas

em nossos experimentos. A primeira coluna dessas tabelas apresenta os nomes usados

para identificar cada função em nossos experimentos e seu nome original na biblioteca da

TI (colocado entre parênteses). A segunda e terceira colunas indicam, respectivamente, o

tipo do repositório (DSP ou IMG) e a categoria das funções conforme especificado nas bi-

bliotecas (Texas Instruments, 2003a)(Texas Instruments, 2003b). A última coluna descreve
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sucintamente a finalidade de cada função.

Os códigos fonte usados nesta tese, bem como as árvores filogenéticas, agrupamentos

e os resultados gerados durante os experimentos estão disponibilizados on-line no sítio:

http://lcrserver.icmc.usp.br/projects/compilation-heuristics/repository.
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funções do conjunto de referência.
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Tabela 6.2: Funções alvo retiradas do repositório de DSP da Texas Instruments.

Nome da função Categoria Descrição
autcor—- (autcor) Correlação Autocorrelação
dsp_autoco (DSP_autoco) Correlação Autocorrelação
dsp_bexp_c (DSP_bexp) Miscelânea Máximo expoente de um vetor (por escala)
dsp_blk_e0 (DSP_blk_eswap16) Miscelânea Troca do tipo de endians (endian-swap) usado em um bloco de 16 bits
dsp_blk_e1 (DSP_blk_eswap32) Miscelânea Troca do tipo de endians (endian-swap) usado em um bloco de 32 bits
dsp_blk_e2 (DSP_blk_eswap64) Miscelânea Troca do tipo de endians (endian-swap) usado em um bloco de 64 bits
dsp_blk_mo (DSP_blk_move) Miscelânea Movimentação de um bloco da memória
dsp_dotpro (DSP_dotprod) Matemática Produto dos elementos do vetor
dsp_dotp_s (DSP_dotp_sqr) Matemática Produto e quadrado dos elementos do vetor
dsp_fir_cp (DSP_fir_cplx) Filtragem e convolução Filtro FIR complexo
dsp_firlms (DSP_firlms2) Filtragem adaptativa Filtro FIR baseado na filtragem adaptativa pela média dos mínimos quadrados

(LMS - Least Mean Squares)
dsp_fltoq1 (DSP_fltoq15) Miscelânea Conversão de float para o formato Q15 (ponto fixo)
dsp_mat_mu (DSP_mat_mul) Matriz Multiplicação de matriz
dsp_mat_tr (DSP_mat_trans) Matriz Transposição de matriz
dsp_maxidx (DSP_maxidx) Matemática Índice do maior elemento de um vetor
dsp_maxval (DSP_maxval) Matemática Maior elemento de um vetor
dsp_minerr (DSP_minerror) Miscelânea Busca pelo erro de energia mínimo
dsp_mul32 (DSP_mul32) Matemática Multiplicação de um vetor de 32 bits
dsp_neg32 (DSP_neg32) Matemática Negação dos elementos de um vetor de 32 bits
dsp_q15tof (DSP_q15tofl) Miscelânea Conversão do formato Q15 (ponto fixo) para float
dsp_vecsum (DSP_vecsumsq) Matemática Soma dos quadrados de um vetor
dsp_w_vec (DSP_w_vec) Matemática Soma ponderada de um vetor
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Tabela 6.3: Funções alvo retiradas do repositório de processamento de vídeo e imagens da Texas Instruments.

Nome da função Categoria Descrição
fdct—— (fdct) Compressão / descompressão Transformada discreta de cosseno
gouraud— (gouraud) Gráficos 3D Sombreamento de Gouraud
img_bounda (IMG_boundary) Análise de Imagem Operador estrutural de fronteira (borda)
img_conv_3 (IMG_conv_3x3) Filtragens de figuras / conversão de formatos Convolução 3x3
img_corr_g (IMG_corr_gen) Filtragens de figuras / conversão de formatos Correlação generalizada
img_dilate (IMG_dilate_bin) Análise de Imagem Dilatação binária 3x3
img_erode_ (IMG_erode) Análise de Imagem Erosão binária 3x3
img_fdct_8 (IMG_fdct_8x8) Compressão / descompressão Transformada discreta de cosseno
img_idct_8 (IMG_idct_8x8) Compressão / descompressão Inversa da transformada discreta de cosseno

(IDCT - Inverse Discrete Cosine Transform)
img_mad_8x (IMG_mad_8x8) Compressão / descompressão Diferença absoluta mínima em um bloco 8x8
img_mad_16 (IMG_mad_16x16) Compressão / descompressão Diferença absoluta mínima em um bloco 16x16
img_median (IMG_median_3x3) Filtragens de figuras / conversão de formatos Filtro mediano 3x3
img_perime (IMG_perimeter) Análise de Imagem Operador estrutural de perímetro
img_pix_ex (IMG_pix_expand) Filtragens de figuras / conversão de formatos Expansão de Pixel
img_pix_sa (IMG_pix_sat) Filtragens de figuras / conversão de formatos Saturação de Pixel
img_quanti (IMG_quantize) Compressão / descompressão Quantização de matrizes com arredondamento
img_sad_8x (IMG_sad_8x8) Compressão / descompressão Soma das diferenças absolutas em um bloco 8x8
img_sad_16 (IMG_sad_16x16) Compressão / descompressão Soma das diferenças absolutas em um bloco 16x16
img_sobel_ (IMG_sobel) Análise de Imagem Detecção de borda pelo filtro Sobel
img_wave_h (IMG_wave_horz) Compressão / descompressão Transformada wavelet horizontal
img_wave_v (IMG_wave_vert) Compressão / descompressão Transformada wavelet vertical
img_yc_de0 (IMG_yc_demux_be16) Filtragens de figuras / conversão de formatos Demultiplexação YCbCr (fonte big endian)
img_yc_de1 (IMG_yc_demux_le16) Filtragens de figuras / conversão de formatos Demultiplexação YCbCr (fonte little endian)
img_ycbcr4 (IMG_ycbcr422p_rgb565) Filtragens de figuras / conversão de formatos Conversão do espaço de cores

RGB 5:6:5 para YCbCr 4:2:2/4:2:0 aplanado
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6.2 Metodologia de Avaliação

Durante a exploração do espaço de soluções, cada sequência candidata é avaliada de

modo que o algoritmo possa minimizar a latência do código, ao mesmo tempo que tenta

minimizar o tamanho da sequência de otimização adotada. O processo de avaliação de

uma sequência se inicia com a aplicação da mesma na otimização do código fonte ori-

ginal através do ReflectC. O código otimizado é então compilado por um compilador da

linguagem C para MicroBlaze (microblazecc), gerando o código executável. O simulador

microblazesim executa esse código e gera um relatório de desempenho, do qual é extraída

a informação de latência da execução (dada em número de ciclos do relógio). Na etapa

de otimização podem ocorrer alguns erros decorrentes da interação entre os passos de

compilação (ordenação imprópria). Esses casos são tratados pelo algoritmo de avaliação

e um valor muito alto é atribuído para a latência de modo que a solução seja descartada.

A latência permite a avaliação das soluções (sequências) para a função específica na

qual ela foi aplicada. Os valores de latência são altamente dependentes do código da

função (tamanho e tipo de instruções) e dos argumentos de entrada usados durante a

simulação. A fim de realizar uma avaliação comparativa entre as diferentes abordagens

aplicadas sobre o conjunto completo das funções alvo, o speedup foi adotado como a

métrica de avaliação do desempenho de uma estratégia de DSE. Assim, a cada sequên-

cia avaliada sobre uma função especifica, após o cálculo da latência, o valor do speedup

também é obtido, através da razão entre a latência gerada pelo código original (sem oti-

mizações) e a latência resultante do código otimizado pela sequência em análise. Essa

razão permite realizar a comparação mesmo entre funções que apresentam latências com

ordens de grandeza diferentes. O tamanho da sequência é usado como critério de desem-

pate quando duas sequências resultam na mesma latência. Ao final do DSE, o algoritmo

retorna a melhor sequência obtida, juntamente com os valores da latência calculada, do

speedup alcançado e do tempo de exploração (dado em segundos).

Em nossos experimentos, a avaliação e comparação dos desempenhos das estratégias

de DSE, é realizada considerando-se o desempenho médio das estratégias em todo o

conjunto de 46 funções alvo. Os valores médios de speedup e do tempo de execução da

exploração são obtidos através da média geométrica dos resultados individuais de cada

função alvo. O uso da média geométrica visa destacar a tendência central do conjunto de

funções otimizadas através da normalização dos seus valores individuais. Dessa forma,

qualquer mudança percentual em um dos valores individuais provoca um efeito similar no

valor médio gerado. A média geométrica é mais adequada para tratar valores normalizados

ou percentuais, como os speedups, pois é menos afetada pela normalização que a média

aritmética (Fleming e Wallace, 1986). Além disso, a média geométrica é indicada para lidar

com conjuntos que apresentam valores com diferentes ordens de grandeza, como no caso

da comparação dos tempos de execução, que apresenta uma grande variação de uma
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função para outra.

Formalmente, a média geométrica (µgeom) de um conjunto C = {a1, a2, a3, ..., an} é

dada por:

µgeom(C) =

(
n∏

i=0

ai

) 1
n

= n
√
a1 × a2 × a3 × ...× an (6.1)

Com o objetivo de avaliar a eficiência da abordagem proposta, comparamos o desem-

penho das estratégias de DSE que utilizam o método de seleção baseado em agrupamento

com aqueles obtidos pelas explorações realizadas sobre todo o espaço de otimizações.

Nas explorações completas (DSE sobre todo o espaço de otimizações) foram empregados

os algoritmos de busca retirados da literatura; são eles: algoritmo genético (AG) (Goldberg,

1989), amostragem aleatória e algoritmo de inserção (Huang et al, 2013).

Técnicas de busca inteligentes como os AGs costumam alcançar ganhos bem próxi-

mos do desempenho ótimo (Kulkarni et al, 2007)(Jantz e Kulkarni, 2013). Além disso, o

uso da estratégia de DSE baseada em AG (DSE-AG) resultou nos melhores valores de

latência/speedup para todas as funções avaliadas. Então, no escopo deste trabalho, assu-

mimos que os resultados do DSE-AG correspondem aos melhores valores que poderiam

ser alcançados (menor latência e maior speedup), tanto no espaço completo quanto no

reduzido. Assim, a eficiência das demais estratégias de DSE é verificada em função da

proximidade do seu desempenho com aquele obtido pelo DSE-AG.

Assim, a eficiência da abordagem é verificada em função da sua proximidade de seus

resultados com aqueles obtidos pelo AG sobre o conjunto completo de otimizações.

Os resultados obtidos para todas as estratégias testadas são apresentados na Se-

ção 6.4.

6.3 Configuração dos Parâmetros do Algoritmo Genético

A configuração inicial dos parâmetros do algoritmo genético (AG) foi definida a partir de ex-

perimentos realizados sobre um código que implementa o filtro Subband. O filtro Subband

é usado na compressão de dados para sinais de áudio e de vídeo (codificador de áudio

MPEG), e serve para decompor um sinal em diferentes bandas de frequência, codificando-

as independentemente. O código foi desenvolvido pela Coreworks e foi usado no escopo

do Projeto Reflect para a avaliação do ambiente de compilação. Ele foi escolhido por ser

mais complexo que as funções da Texas Instruments, e já possuir uma latência ótima pre-

viamente conhecida, a qual foi usada como parâmetro no processo de refinamento.

Neste contexto, cada configuração do AG foi executada 5 vezes sobre o espaço com-

pleto de otimizações e selecionada aquela que garantiu o valor ótimo em todas as execu-

ções com o menor tempo médio de exploração. As configurações testadas foram geradas



84 CAPÍTULO 6. EXPERIMENTOS

a partir da combinação de diferentes tamanhos de população (100, 200, 300, 400 e 500),

taxas de crossover (60, 70 e 80) e taxas de mutação (30, 40 e 50). Todas as execuções

consideraram sequências de no máximo 32 passos de compilação, uma vez que a partir

de 21 transformações já é possível atingir a latência mínima. Dentre as configurações tes-

tadas, o melhor desempenho foi obtido com o AG executado sobre uma população de 300

indivíduos e os operadores de crossover e mutação aplicados com uma probabilidade de

60% e 40%, respectivamente.

Essa configuração foi então aplicada sobre as funções usadas na pesquisa de Sanches

et al (2011), cujo os códigos foram disponibilizados pelos autores, para avaliar a eficiência

da exploração baseada em AG, bem como determinar qual é o tamanho máximo ideal

para as sequências exploradas, visando obter o melhor compromisso entre a precisão do

método e o tempo de exploração. Nesse processo foram geradas sequências com 4, 8, 16

ou 32 passos de compilação, a fim de definir qual é o tamanho máximo ideal para garantir

uma boa otimização para as funções manipuladas.

Conforme pode ser observado no gráfico da Figura 6.3, não existe um ganho de desem-

penho significativo entre sequências de 16 e 32 transformações que justifique um aumento

de aproximadamente 60% no tempo médio de exploração (de 5509 para 8749 segundos).

A adcpm_code foi a única função que melhorou o desempenho com a adoção de sequên-

cias com 32 otimizações (1,27 para 1,29). Assim, todos os experimentos foram executados

com o tamanho máximo de 16 passos de compilação.
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Figura 6.3: Evolução da média geométrica do speedup e do tempo de execução em função
do tamanho das sequências usada pelo AG.

A abordagem baseada em AG é empregada para explorar tanto o conjunto completo

de otimizações, quanto o conjunto reduzido pelo nosso método de seleção. O tamanho de

população igual a 300 foi determinado empiricamente para o espaço de busca completo.
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Devido à grande diferença de cardinalidade dos espaços gerados pelo dois conjuntos, foi

necessário determinar qual o tamanho de população que poderia ser usado na explora-

ção do espaço reduzido sem comprometer os resultados obtidos. Neste contexto, expe-

rimentos exploratórios utilizando as funções alvo e o conjunto reduzido mostraram que é

suficiente utilizar uma população de 30 indivíduos no AG para atingir os mesmos spee-

dups obtidos caso uma população de 300 indivíduos fosse utilizada, com um tempo de

exploração 9× menor (412 contra 3828 segundos).

6.4 Resultados Experimentais

Nesta tese, foram realizados vários experimentos com o objetivo de avaliar a eficiência da

nossa abordagem em explorar boas sequências de otimização para as funções alvo, bem

como investigar o efeito de alterações na configuração do método de seleção na qualidade

dos resultados obtidos. Os resultados desses experimentos são apresentados a seguir.

6.4.1 Avaliação das estratégias de DSE

Durante a pesquisa, uma variedade de estratégias de busca foram usadas para explorar o

espaço de otimizações, resultando em diferentes precisões e tempos de execução, com o

objetivo de verificar a eficácia da abordagem de seleção de passos de otimização baseada

em agrupamento para o processo DSE. Essas estratégias diferem basicamente na técnica

e no espaço de busca empregados na pesquisa das melhores sequências de otimização

para uma dada função.

Os experimentos sem a seleção prévia das otimizações, chamadas de DSE completo,

foram executados sobre um espaço de busca formado por 49 passos de otimização do

compilador ReflectC (Tabela 5.1). Dado que em nossos experimentos são geradas sequên-

cias com no máximo 16 passos de otimização, o tamanho do espaço de busca completo (ρ)

pode ser calculado pela Equação 2.4 e sua ordem de grandeza é dada pela desigualdade

4916 < ρ < 5016. Portanto, sua exploração exaustiva não é possível na prática. A explo-

ração que emprega nossa abordagem de seleção baseada em agrupamento, denominada

DSE reduzido, utiliza um subconjunto de otimizações escolhidas a partir da similaridade

entre o código alvo e as funções de referência. A redução no conjunto de otimizações

varia de acordo com a função alvo explorada, sendo que o menor número de passos ob-

tido é igual 5 para a função autcor—- e o maior número foi 20 para a função img_bounda.

Considerando que na média esse subconjunto é formado por 13 otimizações, a ordem de

grandeza do espaço de busca resultante obedece a relação 1316 < ρ < 1416, ou seja, bem

menor que o espaço original. Entretanto, ainda assim é necessária a adoção de algum

método de busca capaz de explorá-lo adequadamente.
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Para a melhor compreensão de nossas análises, os resultados desses experimentos

serão apresentados em 3 etapas. Na primeira, discutiremos os resultados obtidos através

das estratégias de DSE baseadas nos métodos individuais de busca (amostragem alea-

tória, inserção e limpeza), os quais serão comparados com o desempenho do DSE efetu-

ado pelo algoritmo genético, tanto no espaço completo, quanto no reduzido. Na segunda

etapa, discutiremos os resultados obtidos através das estratégias de DSE baseadas nos

métodos híbridos de busca (Limpeza & Inserção - CI e Inserção & Limpeza - IC), que serão

comparados com o desempenho do DSE-AG no espaço completo, além de uma sequên-

cia fixa que atinge a melhor otimização, considerando-se todas as funções de referência.

Finalmente, serão apresentadas algumas considerações adicionais sobre o desempenho

alcançado tanto nas abordagens baseadas em métodos individuais, quanto naquelas que

adotam os métodos híbridos.

Métodos individuais de busca

Estratégias de DSE baseadas em amostragem aleatória (DSE-RS), algoritmo genético

(DSE-AG) e algoritmo de inserção (DSE-Ins) foram executadas nos dois espaços (com-

pleto e reduzido). A abordagem baseada no algoritmo de limpeza (DSE-Limp) foi empre-

gada apenas sobre o espaço reduzido dado que é fortemente influenciada pela ordem

dos passos na sequência inicial e nosso método não emprega nenhuma análise preliminar

para estabelecer, de forma adequada, essa ordem para o conjunto completo de passos de

otimização.

O desempenho das estratégias que adotam o DSE reduzido é comparado com aquele

alcançado pelas estratégias que empregam o DSE sobre o espaço completo. Supondo

que a abordagem baseada em AG geralmente resulta em valores próximos do ótimo (Kul-

karni et al, 2007)(Jantz e Kulkarni, 2013), os speedups alcançados pelo DSE-AG completo

são utilizados como meta para as outras abordagens de exploração. Nesse caso, a efici-

ência da abordagem é definida em função da proximidade de seus resultados com aqueles

obtidos pelo DSE-AG.

A Figura 6.4 mostra os melhores speedups alcançados por cada uma das estratégias

de DSE baseadas em um único algoritmo de busca (abordagens não híbridas) para as 46

funções alvo. Para facilitar a comparação entre as abordagens, a média geométrica dos

melhores speedups individuais também é apresentada na última coluna do gráfico.

Todas as estratégias de exploração propiciaram uma melhoria no desempenho em rela-

ção ao código original (sem otimização). Esses ganhos de desempenho estão associados

a diversas mudanças causadas pela aplicação dos passos de otimização, tais como: re-

dução do número de instruções executadas, melhoria na predição de saltos em função do

rearranjo do código, entre outros.
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No geral, as explorações que utilizam o espaço completo (representadas por linhas no

gráfico) obtiveram um speedup médio maior que suas equivalentes no espaço de otimi-

zações reduzido (representadas por barras verticais). Após a análise das sequências ob-

tidas, observamos alguns fatos que contribuem para esta diferença: (i) algumas funções

precisam de otimizações específicas, as quais não estão presentes nas sequências de oti-

mização das funções de referência utilizadas (conjunto de referência), como por exemplo, a

função img_ycbcr4 que precisa dos passos mvpostop e globcse; (ii) alguns passos de oti-

mização são usados por poucas funções de referência (1 ou 2), dificultando sua presença

no subconjunto gerado (ex: loopfuse e cache); e (iii) os algoritmos simples têm dificul-

dade em gerar sequências com repetições de passos, o que é necessário na otimização

das funções dsp_bexp_c e dsp_fir_cp.

Como esperado, as estratégias de DSE baseadas em AG alcançaram os melhores

speedups em ambos os espaços de busca, sendo que o uso do AG sobre o espaço com-

pleto foi a melhor estratégia avaliada, resultando nos maiores valores de speedup para

todas as 46 funções alvo. As estratégias baseadas em amostragem aleatória atingiram

speedups próximos aos obtidos pelas respectivas explorações com o AG. Entretanto, para

isso, elas precisam avaliar um conjunto 10× maior de soluções que aquele explorado pelo

AG em ambos os espaços. As estratégias que adotam o algoritmo de inserção tiveram

os piores resultados para os espaços completo e reduzido, sendo esse último o pior den-

tre todas as abordagens. O algoritmo de inserção apresentou dificuldades em encontrar

boas sequências para funções que outras abordagens conseguiram otimizar tanto no es-

paço completo quanto reduzido. Por exemplo, ambas as abordagens não foram capazes

de encontrar a melhor sequência de otimização para as funções autcor—-, dsp_maxidx e

dsp_maxval. Em contrapartida, na exploração sobre o espaço completo, ele foi capaz de

encontrar sequências melhores que as demais abordagens (exceto o AG completo) para

as funções dsp_fir_cp e img_fdct_8. Acreditamos que esse comportamento é influenciado

pelas interações entre os passos de otimização. Por ser um algoritmo guloso, a decisão de

manutenção de uma nova otimização na sequência é baseada no estado atual da solução

(composição e desempenho correntes), e influenciadas pela ordem com a qual os passos

de otimização são manipulados. Assim, o algoritmo é suscetível a mínimos locais que po-

dem impedir a obtenção do ótimo global. O DSE baseado no algoritmo de limpeza foi a

estratégia de exploração mais simples e rápida utilizada em nossa pesquisa. Ela também

é bastante afetada pela ordem inicial da sequência e pelas interações entre as otimizações

durante a construção da solução. Bons passos de otimização (encontrados nas soluções

de outras abordagens) são removidos da solução por não resultarem na melhoria do spe-

edup em relação à solução corrente. Por outro lado, essa estratégia simplista foi capaz

de alcançar speedups muito próximos das estratégias de DSE sobre o espaço reduzido

baseadas em algoritmo genético e amostragem aleatória e do algoritmo de inserção usado

no espaço completo. Além disso, o DSE-Limp apresentou uma diferença de apenas 0,1 no
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speedup médio em relação ao DSE-AG completo (considerado como meta).

Métodos híbridos de busca

Nestes experimentos, duas abordagens híbridas que combinam os algoritmos de limpeza e

inserção foram implementadas, considerando o comportamento observado na exploração

a partir desses algoritmos individualmente. A abordagem de Limpeza & Inserção (DSE-

CI) aplica o algoritmo de limpeza sobre o espaço reduzido e a sequência resultante é

usada como configuração inicial para o algoritmo de inserção, o qual realiza uma única

passagem no espaço completo de otimizações. A abordagem de Inserção & Limpeza

(DSE-IC) aplica uma única iteração do DSE-Ins completo sobre a sequência decorrente do

espaço reduzido, sendo seu resultado submetido ao algoritmo de limpeza. O objetivo das

abordagens híbridas é superar as limitações dos algoritmos originais, propiciando uma

exploração mais eficaz do espaço de busca. A ideia é utilizar o espaço completo para

refinar o resultado obtido a partir do conjunto reduzido. Assim, os métodos são híbridos por

misturarem operações de duas estratégias diferentes (inserção e limpeza), mas também

são híbridos por trabalharem tanto com o espaço reduzido, que gera uma sequência inicial,

quanto com o espaço completo, que refina essa sequência.

Além disso, tal como na abordagem adotada por Kulkarni e Cavazos (2012), realiza-

mos uma exploração do espaço completo de otimizações a fim de encontrar uma única

sequência de otimização que resulte no melhor desempenho global para as 11 funções

do conjunto de referência. A ideia é gerar uma sequência de otimização representativa,

como uma espécie de ”-O2” para o compilador utilizado, a qual é usada para comparar

as sequências especializadas. Durante o processo, cada sequência potencial foi avali-

ada sobre todas as funções de referência e a média geométrica foi calculada a partir de

seus speedups em relação ao código original (sem otimizações). A sequência resultante,

a qual denominamos de ”melhor sequência global”, é formada por 16 passos de otimiza-

ção, na seguinte ordem: {loopstrength, vstrength, lrrename, looprev, loopive, lowerboolval,

funceval, setpurity, loopstrength, chainflow, loopbcount, vprop, loopscalar, dismemun, cse,

strength}. Ela foi então aplicada sobre as funções alvo analisadas com o objetivo de validar

o nível de representatividade do conjunto de referência.

Os melhores speedups individuais (para cada função alvo) atingidos pelas estratégias

de DSE baseadas nas abordagens híbridas e com a melhor sequência ”global” obtida sobre

todo o conjunto de referência foram comparados com o DSE-AG sobre o espaço completo.

A Figura 6.5 mostra a comparação dos valores individuais, bem como da média geométrica

dos speedups resultantes em cada abordagem.
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As abordagens híbridas alcançaram speedups muito próximos àqueles gerados pelo

DSE baseado em AG. A partir da comparação entre as sequências geradas pelo AG e

pelas abordagens híbridas para as funções dsp_bexp_c e dsp_fir_c, evidenciou-se a di-

ficuldade dos métodos simples de busca em gerar sequências com repetições de otimi-

zações. Mesmo o DSE-AG completo apresentou dificuldade em encontrar as repetições

nessa sequência; em 1/5 das execuções, o AG não foi capaz de encontrar a sequência

com repetição.

A adoção da melhor sequência ”global” resultou em speedups próximos aos do DSE so-

bre o conjunto reduzido, embora seus valores sejam piores que os das outras abordagens,

por exemplo, quando se explora sequências de otimização para a função img_conv_3.

A Figura 6.6 mostra a quantidade de passos de otimização distintos existentes no es-

paço de busca inicialmente explorado pelas abordagens híbridas, assim como o número de

otimizações contidas nas melhores sequências alcançadas pelo algoritmo genético com-

pleto e pelas abordagens híbridas (DSE-CI e DSE-IC) para cada função avaliada. A última

coluna do gráfico apresenta a média aritmética para auxiliar na comparação entre as abor-

dagens de DSE.
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Figura 6.6: Tamanho dos espaços de busca iniciais e das sequências geradas de acordo
com a estratégia de DSE e com a função alvo avaliada.

Como pode ser observado, com exceção das sequências geradas para as funções

dsp_bexp_c e dsp_fir_cp, todas as outras sequências finais foram formadas por até 13

passos de otimização, sendo que o valor médio de passos é bem baixo: 5 otimizações, por

sequência. Portanto, o tamanho máximo adotado em nossos experimentos (16) foi consi-

derado adequado para o conjunto de funções utilizado. No geral, as sequências finais são

menores que o tamanho do espaço inicial, exceto para dsp_bexp_c, dsp_fir_cp, img_dilate,

img_fdct_8 e img_idct_8, e a sequência ”global” formada por 16 passos de otimização. As
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sequências das funções dsp_bexp_c e dsp_fir_cp utilizam, respectivamente, 5 e 7 pas-

sos distintos. O restante das 16 otimizações são repetições dos passos de otimização

loopguard e loopcanon. Também foi verificado que as sequências finais geradas em cada

algoritmo (AG, IC e CI) são muito similares para várias funções. De fato, os algoritmos hí-

bridos atingiram um desempenho semelhante ao da exploração do espaço completo pelo

AG.

Análise da eficácia das estratégias de DSE

Foi possível verificar que nossa abordagem é capaz de encontrar boas sequências de

otimização. Entretanto, existem diferenças de desempenho entre as estratégias de DSE

avaliadas e, principalmente, entre os espaços de busca explorados, dado que o espaço re-

duzido é diretamente influenciado pelo conjunto de funções usado como referência. Neste

contexto, mesmo nossa estratégia mais simples (DSE-Limp) foi capaz de obter speedups

similares aos obtidos pela melhor sequência ”global” gerada a partir do nosso conjunto

de referência. Também foi possível verificar que nossas abordagens híbridas superam as

deficiências apresentadas pelos métodos simples de busca individualmente, obtendo um

desempenho próximo ao AG no espaço completo. Tal observação é corroborada através

da média geométrica dos melhores speedups alcançados para cada estratégia de DSE,

como destacado na Figura 6.7.
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Figura 6.7: Média geométrica dos melhores speedups de acordo com a estratégia de DSE
utilizada.

O speedup médio obtido pela melhor sequência ”global” indica o grau de represen-
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tatividade do conjunto de referência adotado. O fato da nossa abordagem mais simples

(DSE-Limp) atingir o mesmo valor de speedup médio, nos indica que ela pode ser usada

quando os requisitos e limitações não são tão rígidos, ou ainda para gerar sequências de

otimização com desempenho similar àquelas mais generalistas resultantes dos compilado-

res tradicionais.

Basicamente, as abordagens podem ser agrupadas em 3 grupos de acordo com seus

speedups médios. O primeiro grupo é formado pelo DSE usando algoritmo genético (43%),

as abordagens híbridas DSE-CI (42%) e DSE-IC (41%) e a amostragem aleatório a partir

do espaço completo (40%). O grupo intermediário compreende o algoritmo de inserção

aplicado sobre o espaço completo (35%); as estratégias de DSE sobre o espaço reduzido

baseadas no algoritmo genético e na amostragem aleatória (ambos com 34%), e no algo-

ritmo de limpeza (33%); e a melhor sequência ”global” (33%). O último grupo é formado

apenas pelo DSE do algoritmo de inserção aplicado sobre o espaço reduzido (27%). Note

que a diferença entre as médias geométricas dos grupos é em torno de 0,16.

Para evidenciar ainda mais as diferenças de desempenho entre as abordagens, foi rea-

lizada uma comparação refinada, na qual é analisado apenas um subconjunto das funções.

A escolha desse subconjunto é baseada na diferença (Dif ) entre a melhor latência, obtida

pelo AG, e a média dos valores das latências retornadas por todas as demais aborda-

gens de DSE. A ideia é selecionar apenas as funções que, no geral, foram mais difíceis

de otimizar, removendo aquelas cuja melhor latência é obtida em quase todas as estraté-

gias de DSE. Os resultados apresentados na Tabela 6.4 demonstram que as diferenças

entre as estratégias de DSE ficaram mais evidentes com a filtragem e diminui à medida

que novas funções são consideradas. Além do conjunto completo (46 funções), também

são apresentados os valores de speedup para 3 subconjuntos, gerados de acordo com o

grau de dificuldade para a otimização (definido por Dif ). As funções presentes em cada

subconjunto são listadas a seguir:

• Grupo de 18 funções (G18⇔ Dif ≥ 0,05) = { dsp_blk_e0, dsp_fir_cp, dsp_mat_mu,

dsp_mat_tr, dsp_maxidx, dsp_maxval, dsp_minerr, fdct——, goraund—-, img_bounda,

img_dilate, img_erode, img_fdct_8, img_idct_8, img_mad_16, imd_mad_8x, img_pix_sa,

img_sad_16 }

• Grupo de 24 funções (G24 ⇔ Dif ≥ 0,03) = G18 ∪ { dsp_blk_e1, img_conv_3,

img_corr_g, img_sad_8x, img_sobel_, img_ycbcr4 }

• Grupo de 30 funções (G30 ⇔ Dif ≥ 0,01) = G24 ∪ { autcor—-, dsp_autoco,

dsp_blk_e2, dsp_blk_mo, img_median, img_yc_de1 }

As linhas da tabela estão ordenadas de acordo com o desempenho obtido no sub-

conjunto mais restrito (18 funções). Além disso, a maior média geométrica dos melhores

speedups alcançada em cada subconjunto está destacada em negrito.
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Tabela 6.4: Desempenho das estratégias de DSE de acordo com o número de funções.

Estratégia 18 24 30 46
DSE-AG completo 1,65 1,56 1,49 1,43
DSE-CI 1,63 1,54 1,48 1,42
DSE-IC 1,62 1,53 1,47 1,41
DSE-RS completo 1,58 1,50 1,45 1,40
DSE-AG reduzido 1,45 1,39 1,36 1,34
DSE-RS reduzido 1,45 1,39 1,36 1,34
DSE-Limp 1,45 1,38 1,35 1,33
DSE-Ins completo 1,44 1,41 1,37 1,35
Melhor seq. ”global” 1,44 1,37 1,34 1,33
DSE-Ins reduzido 1,29 1,27 1,26 1,27

No geral, o comportamento entre as abordagens foi mantido. Exceto pelo DSE-Ins com-

pleto, o qual apresentou resultados inferiores aos das abordagens sobre o espaço reduzido

para o subconjunto de 18 funções. Entretanto, a diferença entre o AG e as estratégias de

DSE sobre o conjunto reduzido é realçado em função do nível de filtragem adotado. As

abordagens híbridas permaneceram estáveis e mantiveram seus speedups médios próxi-

mos ao DSE-AG completo. Com exceção da exploração do espaço reduzido baseada no

algoritmo de inserção (DSE-Ins reduzido), todas as demais estratégias de DSE resultaram

em speedups médios iguais ou superiores à melhor sequência ”global”, confirmando que

essa abordagem pode ser usada em otimizações com expectativa de desempenho pró-

ximo ao obtido por estratégias mais generalizadas, como as adotadas pelos compiladores

comerciais (ex: GCC -O). Entretanto, o uso das abordagens de DSE permite lidar com

novas otimizações sem a necessidade do estudo prévio de suas iterações, usualmente

realizados no aprimoramento das regras ”-O”. Tal característica é importante no contexto

dos compiladores modernos, os quais são constantemente atualizados para incluir novos

passos de otimização. Em contrapartida, esse comportamento também demonstra que a

qualidade dos resultados obtidos pelas estratégias de DSE sobre o conjunto reduzido são

influenciados pela representatividade do conjunto de referência adotado.

Dependendo dos requisitos impostos no projeto, uma redução em termos de speedup

pode ser aceitável, especialmente se considerarmos os ganhos no tempo de execução

do DSE. A Figura 6.8 apresenta o tempo de execução das estratégias de DSE para cada

função alvo avaliada. A última coluna do gráfico mostra o tempo médio de execução para

cada estratégia utilizada na exploração. Boa parte desse tempo de execução é usado

na avaliação das sequências de otimização exploradas, ou seja, na geração do código

otimizado e na sua simulação. A diferença de tempo entre as funções alvo está relacionada

com a complexidade da função e, consequentemente, com o tempo necessário para a sua

simulação. A diferença de tempo entre as diferentes estratégias de DSE está diretamente

associada à quantidade de pontos explorados no espaço de busca.
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Figura 6.8: Tempo de execução das estratégias de DSE no espaço completo ou reduzido obtidos para cada função alvo.
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Existem grandes diferenças na ordem de grandeza dos tempos de execução do DSE

entre as abordagens de exploração do espaço completo baseadas em AG e amostragem

aleatória e as demais estratégias de DSE, forçando-nos a adotar duas escalas diferentes

para representar esses valores no gráfico. A escala da direita é usada para representar os

tempos médios de execução das estratégias mais demoradas (DSE-AG e DSE-RS com-

pletos), enquanto que a escala da esquerda representa as abordagens híbridas (DSE-CI

e DSE-IC), todas as estratégias de exploração do espaço reduzido, e o DSE baseado no

algoritmo de inserção sobre o espaço completo (DSE-Ins completo). Embora o DSE-AG

sempre alcance sequências iguais ou melhores de otimização, ele também gasta mais

tempo de execução durante o DSE. Entre as abordagens de exploração do espaço redu-

zido, o algoritmo de limpeza é a mais rápida e a amostragem aleatória é a mais lenta. Essa

diferença está associada à quantidade de soluções que precisam ser avaliadas por cada

abordagem para a obtenção do desempenho relatado. A Figura 6.9 apresenta o tempo

médio de execução de cada estratégia de DSE obtido a partir da média geométrica dos

valores individuais das funções exploradas.
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Figura 6.9: Média geométrica do tempo de execução das estratégias de DSE.

Como pode ser observado, melhorias significativas foram obtidas com a redução do

espaço em relação ao tempo de execução quando comparamos com as explorações no

espaço completo. Entre as abordagens realizadas sobre o espaço completo, o algoritmo

de inserção foi o mais rápido, apresentando um tempo médio de execução inferior ao da

abordagem híbrida DSE-IC, além de ser um pouco superior aos das abordagens DSE-AG

e DSE-RS sobre o conjunto reduzido. Na comparação entre a abordagem híbrida e o DSE-
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Ins completo, o fato da primeira ser mais lenta é uma aparente contradição, uma vez que o

DSE-IC realiza uma única iteração de inserção sobre o espaço completo, enquanto o DSE-

Ins realiza três iterações desse tipo. Entretanto, deve-se ter em conta que o DSE-IC parte

de uma sequência inicial não vazia, o que acarreta mais posições a serem testadas para

cada passo de otimização, explicando esse tempo de execução cerca de duas vezes mais

elevado. O DSE-AG sobre o espaço completo levou, em média, 5509 segundos, enquanto

que a exploração sobre o conjunto reduzido através de amostragem aleatória, o próprio

AG, e dos algoritmos de inserção e de limpeza levou cerca de 422, 412, 97 e 19 segundos,

ou seja, um ganho em torno de 13×, 13×, 57× e 290×, respectivamente. Considerando-

se as abordagens híbridas, os ganhos no tempo de execução do DSE sobre a abordagem

DSE-AG completo foi de aproximadamente 20× para o DSE-CI e 4× para o DSE-IC.

Análise integrada das estratégias de DSE

No geral, os resultados indicam que as estratégias baseadas no conjunto completo conse-

guiram speedups melhores que aqueles obtidos pelos DSE sobre o espaço reduzido. Esse

comportamento se deve, em boa parte, pela inexistência de algumas otimizações no es-

paço reduzido. A ausência ocorre por 2 razões: os passos de fato não estão presentes no

conjunto de referência, sendo específicos da função alvo; ou, embora os passos estejam

presentes nesse conjunto,foram utilizados em poucas funções de referência (uma ou duas)

e as mesmas não fazem parte do grupo no qual se insere a função alvo após o processo de

agrupamento. Enquanto a primeira está relacionada com a representatividade do conjunto

adotado, a segunda está associada ao método de agrupamento, especialmente a forma

de codificação puramente sintática. Em particular, como foi evidenciado nos experimentos,

nosso método baseado em agrupamento não foi capaz de tratar adequadamente a função

dsp_mat_tr. Essa função possui características que são difíceis de mapear, o que ficará

evidenciado durante a investigação dos conjuntos de referência. Entretanto, a adoção das

estratégias de DSE híbridas introduziu um certa adaptabilidade à abordagem, permitindo

superar os obstáculos encontrados e aproximar bastante o desempenho àquele obtido pelo

DSE-AG completo, ao mesmo tempo que proporciona um ganho considerável no tempo de

execução do DSE.

Em termos de tempo de execução do DSE, o uso de nossa abordagem propiciou

uma redução considerável na quantidade de soluções avaliadas e, consequentemente, no

tempo total da exploração. As explorações sobre o espaço reduzido foram mais rápidas,

sendo que o algoritmo de limpeza foi o que apresentou os melhores tempos. Os tempos

de exploração das abordagens híbridas também foram inferiores que aqueles gastos pelas

abordagens que empregam AG e amostragem aleatória no espaço completo. Entretanto,

o tempo médio de execução do DSE-IC é maior que aqueles relatados para as aborda-

gens individuais sobre o espaço reduzido e o algoritmo de inserção no DSE completo. Em
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contrapartida, o DSE-CI se mostrou bem competitivo, inclusive entre as abordagens que

adotam exclusivamente o espaço reduzido, apresentando o terceiro melhor tempo médio

de exploração (atrás apenas do DSE-Limp e DSE-Ins reduzido, respectivamente).

A análise do desempenho geral das diferentes estratégias de DSE pode ser feita sob

uma ótica multiobjetivo. Um problema de otimização multiobjetivo (MOP) é caracterizado

pela minimização e/ou maximização de duas ou mais funções objetivo, sendo que pode

não haver uma melhor solução com respeito a todas essas funções. Entretanto, existe

um conjunto de soluções que são superiores às demais dentro do espaço de busca. Este

conjunto de soluções é conhecido como o Ótimo de Pareto ou soluções não dominadas

(Srinivas e Deb, 1994). No processo de avaliação da eficácia das estratégias de DSE deve-

mos levar em conta que existe um compromisso entre dois objetivos conflitantes: o tempo

de execução despendido nessa exploração e o speedup médio retornado pela estratégia,

considerando-se todas as funções alvo.

Em um MOP, pode não ser possível otimizar todos os objetivos ao mesmo tempo, pois

ao otimizar um objetivo, é possível que outros sejam deteriorados. Nesses casos, pode não

existir uma solução que possua, simultaneamente, valores ótimos para todos os objetivos

no MOP em questão. Devido a esse conflito, utiliza-se a relação de dominância de Pareto.

Definição 1: Dominância de Pareto

Sejam duas soluções a e b do espaço de busca, diz-se que a domina b, representado

por a � b, se e somente se: (i) a não é pior que b em todos os objetivos; (ii) a é

estritamente melhor que b em pelo menos um objetivo.

A dominância de Pareto é uma relação de ordem parcial estrita e pode não ser possível

estabelecer um ordenamento total das soluções, a partir da avaliação dos objetivos consi-

derados. Isto significa que, dadas duas soluções a e b quaisquer, pode não ocorrer a � b

nem b ≺ a. Assim, em um MOP é usual se buscar o conjunto de soluções não-dominadas

P0:

Definição 2: Conjunto de soluções não-dominadas

Seja P um conjunto de soluções; P0 ⊂ P é o subconjunto composto por todas as

soluções não-dominadas de P , ou seja, aquelas soluções em P para as quais não

há outra solução em P que as domine.

Dessa forma, a otimização de Pareto pode ser vista como uma otimização onde a

dominância global é o atributo desejado (Palermo et al, 2005).

A Figura 6.10 busca apresentar as diferentes estratégias de DSE investigadas, através

da composição dos dois objetivos conflitantes em um único gráfico, permitindo a identi-

ficação das estratégias dominadas e do conjunto de não dominadas. Como os valores

do tempo médio de execução do DSE (eixo y ) apresentam uma grande variação entre as
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abordagens, sendo o valor máximo de 5509 segundos e o mínimo de 19 segundos, eles

foram exibidos na escala logarítmica. No gráfico é possível observar que a fronteira das

soluções não-dominadas, contempla três abordagens, destacadas em círculos vermelhos:

DSE-AG completo, DSE-CI e DSE-Limp. Todas as demais estratégias são dominadas por

pelo menos um elemento desse conjunto. Por exemplo, embora a abordagem DSI-IC não

seja dominada nem pela DSE-AG completo nem pelo DSE-Limp reduzido, ela é dominada

pela estratégia DSE-CI, sendo então descartada do conjunto de soluções não-dominadas.

Das três soluções que não são dominadas entre si, a abordagem DSE-AG completo, que

é considerada nossa referência, é a que retorna o melhor speedup médio, mas a um alto

custo computacional. A abordagem DSE-Limp reduzido é a mais rápida, porém apresenta

um dos piores speedups. A abordagem DSE-CI, por outro lado, é a mais equilibrada delas,

pois apresenta um speedup médio bastante próximo ao melhor possível (DSE-AG), a um

custo de tempo bem abaixo das abordagens que usam o espaço completo.
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Figura 6.10: Desempenho das estratégias de DSE avaliadas com um enfoque multi-
objetivo.

Dessa forma, a partir desse ponto, consideraremos as estratégias DSE-CI e DSE-Limp

nas análises subsequentes, por representarem as soluções no conjunto de Pareto que

utilizam nossa abordagem.
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6.4.2 Avaliação da eficácia do Método de Agrupamento

Duas investigações foram realizadas com o objetivo de verificar a importância do agrupa-

mento realizado em nossa abordagem. Na primeira, o resultado obtido pelo método que

indica a sequência de acordo com o agrupamento é confrontado com o speedup obtido

pela aplicação da sequência de cada grupo para todas as funções alvo, independente-

mente do grupo na qual a função foi incluída (ou seja, sem o agrupamento). Na segunda,

a utilização da composição das sequências do grupo é confrontada com a aplicação da

melhor sequência do grupo, de forma isolada.

Análise dos grupos gerados pelo agrupamento

Na exploração baseada em agrupamento, as 46 funções usaram 12 grupos diferentes.

Com o objetivo de avaliar a eficácia do método de seleção, nós repetimos o DSE usando

cada espaço reduzido gerado pelos agrupamentos para explorar todas as 46 funções ava-

liadas. Esses espaços são formados pelos passos de compilação usados nas funções

de referência presentes em cada grupo. A Tabela 6.5 apresenta as funções de referência

agrupadas e o tamanho dos espaços gerados em cada grupo, bem como a quantidade de

funções que utilizaram esses grupos durante a exploração. Apesar de diferentes, os gru-

pos 2, 3, 11 e 12 geram espaços formados pelas mesmas otimizações, alternando apenas

a ordem com a qual esses passos estão posicionados no subconjunto. O grupo 9, gerado

durante a exploração da função img_bounda, resultou em um espaço que contém todas

as otimizações do conjunto de referência (total de 20 passos). Ele é o subconjunto mais

completo que pode ser gerado por qualquer combinação das funções de referência, por-

tanto, será considerado nossa referência, já que não é possível gerar sequências melhores

a partir do conjunto de referência adotado.

Na avaliação dos espaços reduzidos gerados a partir desses agrupamentos, foram

investigadas as estratégias DSE-Limp e DSE-CI. A Figura 6.11 apresenta a média ge-

ométrica dos speedups alcançados pelas estratégias de DSE para as 46 funções ava-

liadas, considerando-se cada um dos 12 agrupamentos. Como pode ser observado na

Figura 6.11a, nenhum outro grupo conseguiu superar o desempenho obtido a partir da

exploração do nosso agrupamento pelo algoritmo de limpeza (1,33). Apesar de possuir

todas as transformações do conjunto de referência, o grupo 9 atingiu o mesmo desem-

penho obtido pela nossa abordagem, indicando que o método de seleção foi capaz de

agrupar adequadamente as otimizações potenciais, disponíveis no conjunto de referência.

A grande maioria dos grupos resultaram em um speedup médio similar ou inferior ao obtido

pelo DSE-Ins reduzido, nossa pior estratégia de exploração.

Na abordagem DSE-CI (Figura 6.11b), nosso agrupamento alcançou um speedup mé-

dio superior a todos os grupos avaliados (1,42), inclusive o grupo de referência (1,41). Os

grupos com menor desempenho alcançaram um speedup médio ligeiramente superior a
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Tabela 6.5: Agrupamentos utilizados nos experimentos.

Grupo Funções de referência No passos No funções
no grupo alvo

1 autcor, bubble_sor, pop_cnt 5 1
2 autcor, pop_cnt, sobel, fdct, adpcm_code, adpcm_deco, bubble_sor 17 7
3 bubble_sor, sobel, fdct, adpcm_code, adpcm_deco 17 10
4 dotprod, dsp_minval,max, fibonacci 10 1
5 dsp_minval, bubble_sor 7 1
6 dsp_minval, dotprod, bubble_sor 9 6
7 dsp_minval, fibonacci, bubble_sor 9 1
8 dsp_minval,max, bubble_sor 10 8
9* dsp_minval, sobel, fdct, adpcm_code, adpcm_deco, bubble_sor 20 1
10 fdct, sobel 11 8
11 sobel, fdct, adpcm_code, adpcm_deco 17 1
12 sobel, fdct, bubble_sor, adpcm_code, adpcm_deco 17 1

* usado como agrupamento de referência

aqueles gerados pela abordagens baseadas no conjunto reduzido e do DSE-Ins sobre o

espaço completo. Em contrapartida, alguns grupos atingiram o valor de speedup médio

do grupo de referência, o qual está bem próximo daquele obtido pelo DSE-AG na base

completa (1,41 contra 1,43).

Dado que nas duas estratégias a utilização das otimizações de um único grupo não re-

sultou em um speedup médio superior à nossa abordagem baseada em agrupamento, de

um modo geral, os grupos indicados pelo método de seleção são adequados para a explo-

ração do conjunto de funções. Além disso, os resultados obtidos evidenciam a capacidade

de recuperação da abordagem DSE-CI, o qual foi capaz de melhorar significantemente o

desempenho para todos os grupos avaliados, mesmo que não tenha conseguido atingir os

melhores valores para todos os grupos.
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Figura 6.11: Média geométrica dos speedups de acordo com o grupo usado pelo DSE.

Considerando cada função individualmente, o DSE-Limp não alcançou o speedup do
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grupo de referência em 11 das 46 funções, enquanto que no DSE-CI, esse número caiu

para apenas 4 funções. Essa diferença se deve aos casos que o DSE-Limp retirou, de

maneira equivocada, uma otimização da sequência. Ou seja, todos os passos de otimiza-

ção usados na ”melhor” sequência gerada a partir dos agrupamentos estavam presentes

no espaço reduzido. Isso ocorre porque o algoritmo de limpeza é um processo guloso, no

qual as decisões são tomadas com base na situação de momento e não podem ser revi-

sadas ou desfeitas em um passo futuro. A decisão da remoção é afetada pela posição do

passo na sequência atual, bem como pela própria composição da sequência (otimizações

presentes). Dessa forma, a importância de uma otimização pode ser ”mascarada” pela

presença/aplicação de outras transformações presentes na sequência, as quais podem

ser removidas futuramente. Portanto, isso é uma limitação do algoritmo de busca utilizado

(estratégia de limpeza) e não do método de seleção. A estratégia híbrida DSE-CI executa

uma iteração do algoritmo inserção a partir da sequência de saída do algoritmo de limpeza

com objetivo de tornar a exploração menos dependente da ordem e composição do espaço

reduzido. A Figura 6.12 apresenta os speedups médios alcançados pelo DSE-CI e pelo

grupo de referência (grupo 9), assim como o maior valor encontrado para as 4 funções.

Como pode ser observado, nosso agrupamento resultou em speedups próximos aos

maiores valores encontrados, sendo que a maior diferença foi de 0,04 na exploração da

função img_ycbcr4 e a menor foi de apenas 0,01 para a função img_erode_. Em relação

ao grupo de referência, a abordagem híbrida com o processo de seleção só não atingiu o

speedup para a função img_ycbcr4.
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Figura 6.12: Melhor speedup alcançado pelo DSE-CI para as funções nas quais o método
de seleção não atingiu o menor valor de latência dentre os grupos avaliados.

Exploração sem a composição das sequências

Além da exploração a partir dos conjuntos de otimizações gerado do agrupamento, tam-

bém analisamos individualmente as sequências de otimização usadas por cada função
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de referência. Esse experimento visa avaliar a necessidade da composição de diferentes

sequências para o processo de DSE. Foram adotas 4 abordagens distintas, que diferem

entre si pela forma como a sequência é escolhida dentro do grupo e utilizada durante o

DSE, como segue:

• Sequência mais próxima: a sequência de compilação da função de referência mais

próxima (de acordo com a árvore filogenética) é aplicada diretamente na nova função.

• Melhor sequência: todas as sequências do grupo (cada uma isoladamente) são

aplicadas diretamente sobre a nova função, adotando aquela que retorna o melhor

desempenho (menor latência e maior speedup).

• DSE baseado em limpeza a partir da melhor sequência: cada sequência do grupo

é explorada separadamente através da estratégia de DSE baseada no algoritmo de

limpeza, sendo adotada aquela que obteve o melhor resultado.

• DSE baseado no CI a partir da melhor sequência: similar à abordagem anterior,

mas que adota a estratégia híbrida CI (limpeza seguida da inserção) para explorar

cada uma das sequências do grupo e também retorna o melhor resultado dentre elas.

Nessa abordagem, a sequência explorada é a entrada do algoritmo de limpeza e o

algoritmo de inserção utiliza todos os passos de otimização disponíveis no ambiente

de compilação como espaço de busca (conjunto completo).

A Tabela 6.6 apresenta as médias geométricas dos speedups e dos tempos de execu-

ção gerados a partir da aplicação de cada uma das abordagens descritas sobre todas as

funções alvo.

Tabela 6.6: Desempenho obtido a partir das abordagens baseadas nas sequências de
otimização usadas pelas funções de referência do grupo da função alvo a ser compilada.

Abordagem Speedup Tempo médio
médio de execução

Melhor sequência do grupo 1,31 8
Sequência mais próxima 1,18 2
DSE-Limp (melhor seq.) 1,33 26
DSE-CI (melhor seq.) 1,42 907

A abordagem baseada na sequência da função de referência mais próxima na árvore

filogenética (vizinha imediata) obteve o menor tempo médio de execução (2 segundos),

uma vez que envolve a avaliação de uma única sequência sobre o código. Entretanto,

ela não conseguiu obter bons valores de speedup para as funções alvo, resultando em

um comportamento médio bem inferior aos das outras abordagens. Isso ocorre porque a

sequência das funções mais próximas nem sempre contém os passos de compilação ne-

cessários para a otimização de uma dada função alvo. A abordagem baseada na melhor
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sequência do grupo também apresenta um tempo médio de execução muito baixo e, em-

bora não tenha atingido o speedup médio das estratégias de DSE, chegou a valores bem

próximos ao do DSE-Limp (1,31 contra 1,33). Entretanto, ela não elimina a necessidade

do agrupamento, uma vez que trabalha sobre as funções de referencia dos grupos gera-

dos pelo método de seleção. Sua utilização dispensa apenas a junção entre os passos de

otimização das sequências presentes no grupo investigado (que contém a função alvo), e

sua posterior exploração, o que justifica sua rapidez.

Em termos das estratégias de DSE, os resultados atingidos a partir da aplicação da

melhor sequência do grupo foram muito parecidos com aqueles que obtivemos aplicando-

se a composição das sequências do grupo, tanto para o DSE-CI, quanto para a exploração

com o algoritmo de limpeza. Em contrapartida, a aplicação das estratégias de DSE sobre

todas as sequências do grupo exige um tempo de exploração maior, dado que o algoritmo

de busca é executado para cada sequência do grupo individualmente. No DSE-Limp, a ex-

ploração individual das sequências do grupo ocasionou um aumento de aproximadamente

39% no tempo de execução em relação à abordagem que combina os passos de otimi-

zaçao de todas as sequencias. No DSE-CI esse aumento foi ainda maior, chegando ao

percentual de 324%.

6.4.3 Análise das representações de entrada

A fim de ressaltar a relevância da representação DNA na identificação das estruturas im-

portantes do código, outras formas de representação do código fonte foram usadas como

entrada para o método de seleção e seus resultados foram comparados com aqueles obti-

dos com o uso do DNA. No escopo deste trabalho, realizamos agrupamentos a partir de 2

versões do código fonte: uma apenas com o código das funções (kernel) e outra contendo

todo o programa usado nas simulações (kernel + função main() com a inicialização das

variáveis). Também foram avaliados os agrupamentos a partir dos códigos Assembly ge-

rados pelos compiladores ReflectC e GCC para o processador MicroBlaze. A utilização do

GCC visa corroborar sobre a influência do compilador no código gerado, ou seja, o uso de

compiladores diferentes pode resultar em códigos objeto distintos (inclusive em relação ao

desempenho) para um mesmo processador.

Inicialmente, uma análise das árvores filogenéticas geradas para diferentes funções

alvo foi realizada com o objetivo de avaliar o comportamento dos agrupamentos em fun-

ção da forma de representação adotada para o código. Durante essa análise, foi possível

verificar que o uso do código fonte não possibilita que nosso método identifique simila-

ridades relativamente simples entre os códigos. Um exemplo disso pode ser observado

nas árvores filogenéticas geradas para a função autcor——, as quais são apresentadas

na Figura 6.13. Na árvore filogenética gerada a partir do código do kernel (Figura 6.13a),

existem 4 nós intermediários entre as funções autcor e autcor—— e, portanto, elas não
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são colocadas no mesmo grupo. Nesse caso, o método de agrupamento não foi capaz de

identificar a semelhança das funções, mesmo os seus códigos sendo quase idênticos. No

árvore filogenética gerada a partir do código completo (Figura 6.13b), o caminho entre as

funções é formado por 3 nós intermediários (situação limítrofe de agrupamento). Assim,

apesar das funções ficarem no mesmo grupo, elas não estão próximas na árvore, ou seja,

não são vizinhas. As árvores resultantes do Assembly gerado a partir do código fonte origi-

nal (sem otimização), tanto pelo GCC (Figura 6.13c), quanto pelo ReflectC (Figura 6.13d),

assim como aquela oriunda do DNA (Figura 6.13e), retrataram adequadamente a simi-

laridade entre essas funções. Um comportamento similar também pode ser notado em

relação às funções max e dsp_minval (maior e menor valor de um vetor), as quais só não

são agrupadas a partir dos códigos fonte (kernel ou programa).

A fim de realizar uma análise do comportamento global, as diferentes fontes de entrada

foram comparadas através do desempenho médio obtido por cada uma sobre as funções

alvo. A Figura 6.14 mostra o gráfico com o speedup médio alcançado pelas estratégias

de DSE baseadas no algoritmo de limpeza (DSE-Limpeza) e na abordagem híbrida CI

(Limpeza & Inserção) para cada representação de entrada. O algoritmo de limpeza, por

ser uma estratégia muito simples e altamente dependente do subconjunto de otimizações

adotado, evidencia melhor a influência das formas de representação nos resultados atin-

gidos. Por outro lado, os resultados obtidos com o DSE-CI demonstram a adaptabilidade

desse método híbrido, uma vez que os desempenhos foram praticamente iguais para todas

as formas de representação do código.

Em ambas as abordagens (DSE-Limpeza e DSE-CI), o uso do DNA e do Assembly

gerado pelo ReflectC resultou nos melhores valores de speedup médio (1,33 e 1,42 res-

pectivamente), indicando que essas formas de representação propiciam a identificação do

mesmo padrão estrutural entre os códigos. Apesar dos resultados similares, os códigos

DNA são muito menores que seus equivalentes em Assembly. Enquanto os arquivos com

os códigos DNA de todas as funções avaliadas totalizam 5,8 Kbytes, os arquivos com os

códigos Assembly correspondentes ocupam 86,6 Kbytes. Arquivos menores favorecem o

processo de compressão durante o cálculo das matrizes de distância, considerando-se o

tempo de execução necessário para realizá-lo. Além disso, ao contrário do Assembly, o

uso do DNA torna o processo independente do compilador. Por utilizar outro tipo de com-

pilador, o desempenho do DSE-Limpeza a partir do Assembly gerado pelo GCC (speedup

de 1,30) só foi melhor que a exploração a partir do código fonte do kernel.

Dentre as explorações que utilizam o código fonte como entrada, o speedup médio ob-

tido pelo DSE-Limpeza a partir do código completo (todo o programa) foi melhor do que

aquele usando apenas o código do kernel (1,31 contra 1,24). No DSE-CI, eles atingiram

o mesmo valor de speedup médio (1,41), demonstrando mais uma vez o poder de re-

cuperação da abordagem. Ou seja, mesmo partindo de um subconjunto de otimizações

menos representativo, a abordagem conseguiu gerar uma boa sequencia de compilação,
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Figura 6.13: Árvores filogenéticas geradas a partir das diferentes fontes de entrada para
a função autcor——.
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Figura 6.14: Desempenho das estratégias de DSE em função do tipo de representação
do código usado como entrada para o método.

aproximando o desempenho ao do DSE-AG completo.

Além das diferentes fontes de entrada, também foi avaliada uma variação dos códi-

gos Assembly, as quais foram geradas a partir dos códigos otimizados das funções. Na

otimização foram empregadas as melhores sequências encontradas com o DSE-AG so-

bre o espaço completo para o ReflectC e o nível de otimização -O2 para o GCC. Apesar

de não ser viável a adoção dessa estratégia pelo nosso método, uma vez que a sequên-

cia de otimização da função alvo ainda não é conhecida, esses testes foram realizados

com o intuito de verificar a influência das otimizações nos agrupamentos. Os resultados

indicaram que a aplicação das transformações sobre os códigos provoca mudanças nos

agrupamentos que são prejudiciais ao desempenho do DSE. Em ambos os compiladores

(ReflectC e GCC) houve uma redução de 1% no speedup médio obtido pelo DSE baseado

no algoritmo de limpeza. De fato, as sequências de otimização são escolhidas de acordo

com as especificidades de cada função. Portanto, passos de otimização diferentes podem

ser aplicados sobre funções similares, diferenciando os códigos resultantes (otimizados).

Além disso, funções inicialmente diferentes podem ser aproximadas pelas transformações

em seus códigos. Esses comportamentos não são interessantes para nossa abordagem,

uma vez que se deseja identificar os padrões de código que podem ser relacionados com

as sequências de otimização a serem aplicadas.
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6.4.4 Análise das regras de codificação do DNA

A representação em DNA consiste na conversão do código fonte da função em uma re-

presentação intermediária simplificada (com alguma perda de informação), através de um

conjunto de regras de transformação. A escolha desse conjunto de regras pode influenciar

no grau de precisão com o qual a representação do DNA reflete a sequência de tokens

do código. Na nossa abordagem foram utilizadas as mesmas regras de transformação

para a codificação do DNA usadas por Sanches et al (2011), as quais estão descritas na

Tabela 6.7.

Tabela 6.7: Regras de transformação empregadas na codificação do DNA.

Símbolo Elemento
no DNA representado

H loops do tipo for
I Identificadores
A Operadores aritméticos (’+’ e ’*’)
Z Constante zero
E Atribuição (’=’)
P Operador ’+=’
Q Operador de incremento (’++’)
C Operadores de comparação (ex: ’==’)
R Operações de leitura da memória
W Operações de escrita na memória

Essas regras são usadas para representar apenas o conteúdo dos laços (loop) existen-

tes na função, desprezando todo o restante do código. Laços adjacentes são representa-

dos por cadeias de DNA distintas, cada qual ocupando uma linha no arquivo texto. Laços

aninhados são apresentados na mesma linha. A justificativa dos autores é que os laços

contêm a parte principal dos códigos avaliados e, portanto, é o que deve ser considerado

para a distribuição das funções entre as unidades de processamento em hardware. Tal

justificativa também pode ser estendida ao nosso contexto, uma vez que pretende-se oti-

mizar funções dos domínios de processamento de sinais, imagens e vídeos, nos quais as

partes críticas estão implementadas dentro de loops. Entretanto, para sustentar tal suposi-

ção, se faz necessária um estudo sobre o efeito da codificação de todo o código da função

no resultado final do DSE. Além disso, apesar dos resultados obtidos nos experimentos

indicarem a capacidade de agrupamento a partir do DNA, o conjunto de regras usado é

muito simples. Neste experimento, investigamos a inclusão de novas regras de transfor-

mação com o objetivo de verificar se existe alguma informação/estrutura relevante que não

está sendo tratada atualmente no DNA. Nesses novos experimentos, apenas a estratégia

DSE-Limp foi avaliada, uma vez que ela se mostrou mais sensível a alterações do que a

estratégia híbrida DSE-CI.

Para viabilizar tal avaliação, foi necessário replicar o sistema de codificação do DNA de



6.4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 109

modo a permitir a inclusão das novas regras. Esse novo sistema foi implementado em JAVA

dentro do ambiente de análise MANET, o qual é baseado no compilador fonte-para-fonte

(source-to-source) CETUS. Durante esse processo, foram identificadas algumas conver-

sões inadequadas na codificação do DNA original, as quais não foram implementadas no

nosso sistema. São elas:

1. • O zero em hexadecimal não é representado no DNA.

• Os identificadores criados a partir da diretiva de pré-compilação #define são

representados como variáveis, sendo que, na nossa concepção, tais identifica-

dores deveria ser tratados como constantes ou expressões, dependendo do seu

conteúdo.

• O operador de ponteiro ’*’ é representado como operador aritmético.

• As chamadas de função são representadas como variáveis.

• Os arrays presentes no lado esquerdo das expressões condicionais dos ifs

são representados como operações de escrita ao invés de leitura.

As diferenças observadas ocasionaram pequenas alterações no speedup obtido para

cinco funções (dsp_firlms, dsp_mat_tr, img_bounda, img_corr_g e img|ycbcr4). Entretanto,

no geral, os speedups médios obtidos pelo DSE-Limp a partir das duas codificações de

DNA foram similares (1,33).

Uma vez criado e validado o código de DNA base, o qual foi usado como referência

para comparação, novas regras de transformação foram avaliadas para representar:

• Estruturas if : essa regra visa mapear desvios decorrentes das estruturas de sele-

ção do tipo if .

• Outros operadores aritméticos: são introduzidos símbolos individuais para cada

um dos operadores básicos aritméticos (soma, subtração, divisão e multiplicação),

bem como para os operadores de decremento (’–’) e operações simplificadas (’+=’,

’-=’, ’/=’, ’*=’).

• Tipos de dados (forma simplificada): substitui o símbolo usado para identifica-

dores por dois novos símbolos, um usado para representar variáveis inteiras (int e

char) e o outro para representar variáveis de ponto flutuante (float e double).

• Tipos de dados (forma detalhada): é uma extensão da regra anterior, na qual é

adotado um simbolo para cada tipo de dado tratado (int, char, float e double).

• Tipos e modificadores de dados: também é uma extensão da regra para tipos de

dados simplificado, na qual é adicionado símbolos para representar modificadores
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de dados (ex: const, short, static, etc.). Essa regra foi motivada por algumas obser-

vações a cerca dos códigos das funções e das suas sequências de otimização. Por

exemplo, a adoção do modificador short pela função dsp_minval modifica completa-

mente sua sequência de otimização em relação àquela usada pela função max.

• Operadores de ponteiros: insere dois novos símbolos para representar os opera-

dores de manipulaçao de ponteiros ’*’ e ’&’.

• Chamada de funções: adota um novo símbolo para representar as chamadas de

funções.

• Constantes: estende o código DNA original, no qual somente o zero é representado,

de modo que seu símbolo também seja usado para representar as demais constantes

existentes no código.

As três últimas regras foram motivadas pelos problemas de representação identificados

no código DNA original. Cada nova regra foi introduzida separadamente no conjunto de

regras base, de modo a realizar a análise individual do seu efeito na exploração. Ao final,

também foi avaliado um conjunto completo, formado pela combinação de todas as regras

testadas.

O gráfico da Figura 6.15 ilustra o efeito da adoção de diferentes conjuntos de regras

de transformação do DNA sobre o desempenho, em termos de speedup médio, da estra-

tégia de DSE baseada no algoritmo de limpeza. As curvas do gráfico retratam as duas

formas de aplicação do conjunto de regras sobre o código fonte da função. Na primeira,

representada em preto, cada conjunto de regras é aplicado somente sobre as estruturas

de laços do código. Na segunda, representada em vermelho, avaliamos o uso das regras

de transformação sobre todo o código da função.

O desempenho do DSE ficou muito próximo em todos os cenários avaliados, apresen-

tando uma pequena oscilação em torno de 1,31 e 1,33. As curvas geradas apresentam um

contorno parecido, com algumas variações pontuais, indicando que o comportamento dos

conjuntos de regras é estável em relação à forma como são aplicados (só laços ou todo o

código), ou seja, seus efeitos são parecidos quando comparados com o desempenho do

conjunto de regras original aplicado da mesma forma.

Em relação à forma da aplicação das regras, com exceção do conjunto completo, a

curva gerada com o DNA só com os laços foi melhor que aquela gerada a partir do DNA de

toda a função, indicando que a representação do restante do código dificulta a identificação

dos elementos realmente relevantes para o agrupamento. Isso corrobora com a validade

e manutenção da estratégia atual para a manipulação de funções cujos processamentos

intensos estão nos corpos dos loops, como ocorre nos domínios de processamento de

imagens e sinais.
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Figura 6.15: Speedup médio obtido pelo DSE baseado no algoritmo de limpeza de acordo
com o conjunto de regras de transformação e sua forma de aplicação durante a codificação
do DNA.

Ao observar o desempenho entre os diferentes conjuntos de regras de transformação

aplicadas apenas nos laços das funções, o ponto de máximo da curva foi obtido através

da inclusão de símbolos para representar cada tipo de dados (representação detalhada)

no conjunto original. O conjunto original também se mostrou robusto, apresentando um

resultado similar ao melhor conjunto avaliado. A adoção de símbolos para representar os

operadores de ponteiro e as chamadas de funções não alterou o desempenho do DSE em

relação ao DNA original. Entretanto, durante a análise individual das poucas funções que

possuem esses elementos, observamos que a inclusão do símbolo para operadores de

ponteiro piorou o speedup das funções dsp_dotp_s (de 1,48 para 1,44) e img_ycbcr4 (de

1,10 para 1,09), enquanto que a adoção da regra para a chamada de funções prejudicou

o desempenho da função dsp_fltoq1 (de 1,05 para 1,04). O uso dos demais conjuntos

provocou uma pequena redução no speedup médio da exploração, sendo que o pior de-

sempenho (ponto de mínimo da curva) foi obtido a partir do conjunto completo de regras de

transformação. De fato, quanto mais informação for adicionada ao conjunto, mais próxima

será a representação do DNA resultante do código fonte da função, o qual, como já foi ve-

rificado, não é uma boa fonte de entrada para o processo de agrupamento. Ao considerar

o DNA gerado a partir de todo o código, o conjunto de regras original foi o que obteve o

melhor speedup médio para o DSE, enquanto que a regra de representação de todas as

constantes foi a que resultou no ponto de mínimo da curva.

No geral, o conjunto de regras original foi o que se mostrou mais estável quanto à forma

de aplicação das regras sobre o código, retornando os melhores speedups (ou próximo de-

les). Vale destacar que as regras desse conjunto já vêm sendo estudadas há algum tempo

(Sanches e Cardoso, 2008)(Sanches e Cardoso, 2010)(Sanches et al, 2011). Portanto, é

esperado que elas sejam capazes de retratar de forma satisfatória as propriedades dos có-



112 CAPÍTULO 6. EXPERIMENTOS

digos fonte. Além disso, acreditamos ainda que para o contexto de compilação de códigos

de software para processadores de propósito geral, o DNA adotado é suficiente para gerar

os agrupamentos usados no processo de seleção do conjunto de passos de otimização.

Entretanto, para síntese em hardware, várias das regras de codificação do DNA avalia-

das nesse experimento são relevantes, tais como, tipos de dados e operações aritméticas.

Assim, é de suma importância a adoção dessas regras, caso o método seja futuramente

empregado na exploração de otimizações visando aceleradores em hardware.

6.4.5 Análise da matriz de dissimilaridades

Alguns experimentos foram executados com o objetivo de verificar a influência da forma de

obtençao das matrizes de distâncias (dissimilaridades) na abordagem baseada em agrupa-

mento. Durante os testes foram avaliados o uso de compressores distintos no cálculo das

distâncias através da métrica NCD, bem como a adoção de outras métricas, não baseadas

em compressão, para calcular a similaridade a partir dos códigos DNA das funções.

Tipos de compressores

A qualidade das matrizes de dissimilaridade geradas através da métrica NCD está rela-

cionada com o tipo do compressor adotado no cálculo das distâncias (Cilibrasi e Vitanyi,

2005). Para assegurar uma boa matriz de distâncias, quatro diferentes bibliotecas de com-

pressão de dados foram avaliadas em nossa abordagem: bzlib (utilizado em nossos ex-

perimentos), ppmdx, lzmax e zlib. Essas bibliotecas são integradas ao pacote CompLe-

arn (Cilibrasi et al, 2008), o qual é usado pelo método de seleção para calcular as matrizes

de distâncias.

Além do desempenho médio atingido pelo DSE aplicando-se as matrizes de distâncias

geradas por cada um dos compressores, também foi avaliada a sua capacidade de com-

pressão. Espera-se que quanto maior for a capacidade de compressão, mais precisa deve

ser a aferição da dissimilaridade (distância) entre duas funções. Na análise dessa capa-

cidade, o código DNA de todas as funções alvo e de referência foram colocados em um

único arquivo texto, o qual foi então compactado através de cada biblioteca de compressão

avaliada.

A taxa de compressão κ de um compressor x é então aferida em função do tamanho

do arquivo original (T ) e do arquivo compactado (T ′) a partir da Equação 6.2:

κ(x) =

(
1− T ′

T

)
× 100 (6.2)

A Tabela 6.8 apresenta os valores de speedup médio alcançados através das abor-

dagens DSE-Limp e DSE-CI, bem como a taxa de compressão obtida para os diferentes

algoritmos analisados.
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Tabela 6.8: Desempenho dos compressores em relação aos speedups médios obtidos
pelas abordagens DSE e à sua capacidade de compactação.

Compressor DSE-Limp DSE-CI Percentual
de compactação

bzlib 1,33 1,42 86,9%
lzmax 1,32 1,42 87,6%
zlib 1,32 1,42 87,6%
ppmdx 1,31 1,42 85,3%

Como podemos observar, os compressores apresentam uma capacidade de compacta-

ção similar. As maiores taxas de compactação foram atingidas através dos compressores

lzmax e zlib (87,6% em ambos), enquanto o ppmdx resultou na menor taxa (85,3%). O

bzlib obteve uma taxa de compressão intermediária (86,9%), mas que está mais próxima

do valor atingido pelos compressores lzmax e zlib que do ppmdx.

Em relação ao desempenho das abordagens de exploração, o bzlib foi o compressor

com o melhor speedup médio (1,33) para o DSE usando o algoritmo de limpeza, enquanto

o ppmdx resultou novamente no pior valor (1,31). Na abordagem híbrida DSE-CI essa di-

ferença foi anulada e todos os compressores resultaram no mesmo speedup médio (1,42).

De uma forma geral, os resultados mostram um equilíbrio entre os compressores. As

bibliotecas de compressão bzlib, lzmax e zlib apresentam uma ligeira vantagem em rela-

ção ao ppmdx. Entretanto, acreditamos que qualquer um desses compressores pode ser

adotado em nossa abordagem baseada em agrupamento.

Métricas de distância

Nosso método emprega a métrica da distância de compressão normalizada (NCD) para

computar a matriz de distâncias entre funções. Essa métrica é inspirada na teoria da in-

formação e calcula a dissimilaridade entre dois objetos a partir da compressão de seus

dados. Nesse processo, a análise dos dados é feita de forma indireta, uma vez que a

dissimilaridade é obtida em função do tamanho dos arquivos original e compactado (Equa-

ção 4.1).

Neste experimento, diferentes métricas de distância foram utilizadas para calcular as

matrizes de distâncias a fim de avaliar sua influência no resultado final do DSE. Consi-

derando que o código DNA é uma cadeia de símbolos, optamos por empregar distâncias

específicas para lidar com cadeias de caracteres (strings), as quais analisam diretamente

as sequências de símbolos, destacando suas diferenças. Mais especificamente, foram

utilizadas algumas das distâncias fornecidas pelo pacote stringdist (van der Loo, 2014)

implementado para a linguagem R. Esse pacote é uma versão estendida da função nativa

match existente na linguagem, que inclui novos métodos para o cálculo de distâncias e a

identificação aproximada de padrões entre strings. Dentre os vários tipos de distâncias dis-
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ponibilizadas pelo pacote, nós utilizamos algumas métricas baseadas em edição e outras

baseadas em granularidade (q-gram). São elas:

• Distância de Levenshtein (LV): contabiliza o menor número de operações de edição

(deleções, inserções e substituições), que são necessárias para transformar uma

string na outra.

• Distância de Damerau-Levensthein (DL): contabiliza as mesmas operações da dis-

tância de Levenshtein, além de permitir a transposição entre símbolos adjacentes.

• Distânca baseda no alinhamento ótimo de strings (OSA - Optimal String Align-

ment): uma versão restrita da distância de Damerau-Levenshtein, na qual cada

substring só pode ser editada uma única vez. Por exemplo, um mesmo símbolo

não pode sofrer duas transposições com o objetivo de avançá-lo na cadeia.

• Distância da maior substring comum (LCS - Longest Common Substring): con-

tabiliza a quantidade mínima de símbolos que devem ser removido das duas strings

até que as substrings resultantes sejam idênticas. Ela pode ser considerada uma

caso especial de distância baseada em edição, na qual são permitidas apenas ope-

rações de inserção e deleção, desde que os símbolos remanescentes mantenham a

mesma ordem usada nas strings originais.

• Distância de granularidade-q (q-gram): dado um vetor de granularidade-q para

cada string (vi e vj), o qual é gerado a partir da contabilização do número de ocor-

rências de cada substring de q símbolos consecutivos existentes nas duas cadeias

analisadas, essa distância corresponde à soma das diferenças absolutas entre esses

vetores (|vi × vj|).

Por exemplo, dadas duas strings: S1 = ”abcde” e S2 = ”abdcde”. As possíveis subs-

trings de 2 símbolos consecutivos (q=2) são:

{’ab’, ’bc’, ’cd’, ’de’, ’dc’, ’bd’}

Seguindo essa ordem de substrings, os vetores de granularidade-2 para S1 e S2 são,

respectivamente:

v1 = {1, 1, 1, 1, 0, 0}

v2 = {1, 0, 1, 1, 1, 1}

Logo,

|v1 × v2| = 0+1+0+0+1+1 = 3
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• Distância de cosseno: é o complemento da similaridade de cosseno entre os dois

vetores de granularidade-q. A distância de cosseno (dcos) é dada por:

dcos(Si, Sj) = 1− |vi × vj|√
|vi| ×

√
|vj|

(6.3)

sendo, |vx| a soma dos elementos do vetor vx.

Por exemplo, considerando as strings e os vetores de granularidade do exemplo an-

terior, a distância de cosseno é:

dcos(S1, S2) = 1− 3√
4×
√
5
∼= 1− 3

2× 2,236
∼= 1− 3

4,472
∼= 1− 0,671 ∼= 0,329

• Distância de Jaccard: é o complemento do quociente da intersecção entre os ve-

tores de granularidade-q (substrings compartilhadas) e a sua união (todas as subs-

trings observadas). A distância de Jaccard (djaccard) é calculada por:

djaccard(Si, Sj) = 1− |vi ∩ vj|
|vi ∪ vj|

(6.4)

Considerando novamente o exemplo acima, temos:

|v1 ∩ v2| = 1+0+1+1+0+0 = 3

|v1 ∪ v2| = 1+1+1+1+1+1 = 6

Logo,

djaccard(S1, S2) = 1− 3

6
= 1− 0,5 = 0,5

As distâncias baseadas em granularidade foram avaliadas com três valores distintos

para o parâmetro q (q={1,2,3}). Para todas as métricas, q=2 resultou em um desempenho

igual ou superior aos demais, portanto, iremos apresentar apenas os seus dados para

efeito de comparação entre as métricas.

Além das distâncias do pacote stringdist, também foram implementadas duas nova mé-

tricas inspiradas nas distâncias por granularidade com q=1 (contabilização da ocorrência

de símbolos), as quais não consideram a ordem dos símbolos no código DNA.

A primeira métrica, a qual denominamos distância do complemento da intersecção

(DCI), é uma variação da distância de Jaccard, na qual é usado o complemento lógico

da intersecção. Dessa forma, o cálculo da métrica DCI ddci entre duas strings Si e Sj é

dado por:
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ddci(Si, Sj) =
|∼ (vi ∩ vj)|
|vi ∪ vj|

=
vi Y vj
vi ∨ vj

(6.5)

sendo, ∼ o operador lógico de negação (complemento lógico), Y o operador lógico ”ou

exclusivo” (xor), e ∨ o operador lógico ”ou”.

A segunda métrica, denominada distância das diferenças normalizadas ou DDN, com-

puta a distância com base na soma dos valores normalizados das diferenças absolutas

entre o número de ocorrências de cada símbolo do DNA. Considere uma string Si escrita

a partir de um alfabeto Σ = {a1, a2, a3,..., an}. Para cada string Si é contabilizada a quan-

tidade de ocorrências do k-ésimo símbolo do alfabeto (τ (Si, ak)). Então, a distância das

diferenças normalizadas dddn entre duas strings Si e Sj é calculada por:

dddn(Si, Sj) =

∑n
k=1 |τ (Si, ak)− τ (Sj, ak)|∑n
k=1 τ (Si, ak) + τ (Sj, ak)

(6.6)

sendo, |x| o valor absoluto de x.

A Figura 6.16 apresenta os speedups médios alcançados pelo algoritmo de limpeza e

pela abordagem híbrida DSE-CI aplicados sobre os subconjuntos gerados por cada uma

das distâncias avaliadas.
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Figura 6.16: Speedups médios obtido pelo DSE baseado no algoritmo de limpeza de
acordo com a métrica empregada no cálculo das matrizes de distâncias.

De uma forma geral, com exceção da distância de Jaccard, as métricas baseadas em

granularidade (apresentadas em azul) apresentaram um desempenho melhor no DSE-

Limp que aquelas baseadas em edição (apresentadas em verde). Enquanto as primei-

ras alcançaram valores de speedup próximos ao da NCD (destacada em vermelho), as

métricas baseadas em edição tiveram um desempenho similar ao obtido pela abordagem

DSE-Ins sobre o conjunto reduzido (pior resultado dentre as abordagens).

Analisando cada métrica individualmente, nenhuma conseguiu superar a NCD (em ver-

melho). A métrica da DDN conseguiu o mesmo speedup médio (1,33), e as distâncias



6.4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 117

do cosseno (1,32), do complemento da intersecção (1,31) e de q-gram (1,31) também se

aproximaram dos valores obtidos pela NCD. Essas quatro métricas são parecidas, dado

que trabalham com a contabilização dos elementos de uma string. A diferença está no

parâmetro q que define o tamanho dos elementos contabilizados (substrings) e na forma

como essas métricas lidam de forma diferente com as quantidades contabilizada. Por

exemplo, enquanto o cosseno trabalha com multiplicação e radiciação de pares de símbo-

los (q=2), a DDN trabalha com operações simples de soma e subtração sobre símbolos

individuais. A diferença básica entre a DCI e a DDN é que enquanto a primeira apenas

identifica se existe ou não um dado símbolo na string, a segunda contabiliza o número de

ocorrências. Uma observação importante é o fato dessas métricas que não consideram a

ordem dos símbolos no código, apenas sua existência e quantidade, resultarem em um de-

sempenho similar ao de métricas que consideram tal ordem. Isso indica que a disposição

dos elementos no código não influencia significantemente no agrupamento.

No DSE-CI, todas as métricas de distância resultaram em um desempenho similar,

sendo possível sua distinção apenas na terceira casa decimal. Por exemplo, o pior speedup

foi obtido a partir da distância do cosseno (1,4146), enquanto o melhor foi alcançado pela

métrica DDN (1,4187). Todos esses valores obtidos estão próximos do speedup médio

atingido pelo DSE-AG no espaço completo (1,4281), mostrando novamente o poder de

recuperação da abordagem híbrida.

A partir dos resultados observados, concluímos que, as métricas NCD e DDN são

as que melhor atendem as necessidades do nosso método, uma vez que apresenta o

melhor desempenho dentre as distâncias avaliadas. Entretanto, ao analisar os speedups

individuais de cada função, foi observado que outras métricas também conseguiram bons

resultados pontuais, alguns atingindo valores próximos ou iguais aos obtidos pelo DSE-AG.

Assim, acreditamos que o uso de uma abordagem que combine as árvores geradas a partir

de um grupo de métricas de distância possa ser promissor e propomos essa investigação

como trabalho futuro.

6.4.6 Análise do conjunto de referência

O método de seleção baseia-se em um conjunto de funções usadas como referência para

realizar o agrupamento da nova função. Portanto, a eficiência desse agrupamento está di-

retamente ligada com a representatividade 1 do conjunto de referência. A simples inclusão

de novas funções, sem uma avaliação prévia de sua relevância, não garante uma melhoria

na qualidade da amostra, uma vez que funções similares podem não agregar novas possi-

bilidades de agrupamento (novos passos de compilação ou grupos mais relevantes). Além

disso, o aumento no tamanho do conjunto tem um impacto significativo no custo computa-

1Neste contexto, representatividade esta associada à razão entre o número de passos de otimização
usados pela função em relação à quantidade de passos de otimização usados pelas funções vizinhas.
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cional do processo de seleção. Por exemplo, cada função de referência é um nó folha da

árvore filogenética e o aumento da quantidade de folhas provoca um crescimento fatorial

no número de topologias possíveis (da Silva, 2007).

Para obter uma boa amostragem do espaço de funções, o conjunto de referência deve

ser formado por pontos bem distribuídos do espaço de funções e cada ponto deve ser

representativo dentro de sua região. Dependendo do tamanho desse espaço e da quan-

tidade que será utilizada como referência, a busca exaustiva pelo melhor conjunto não

é factível sem alguma restrição do domínio (ex: apenas funções de processamento de

imagem). Outra alternativa é adotar critérios para suportar uma escolha sistemática das

funções que devem compor o conjunto de referência.

A fim de verificar o impacto das funções utilizadas no conjunto de referência no spe-

edup médio alcançado pelo DSE, adotamos diferentes conjuntos na exploração através

do algoritmo de limpeza. Essa estratégia foi escolhida por ser o mais simples e rápido,

propiciando a análise de uma maior quantidade de conjuntos promissores. Além disso,

ele também é o mais afetado pela qualidade do conjunto escolhido, dado que seu desem-

penho é fortemente influenciado pela configuração do espaço reduzido gerado a partir do

agrupamento. Neste estudo, foi mantida a quantidade de funções do conjunto original (11

funções) para simplificar o espaço de busca e facilitar a comparação dos resultados. Os

novos conjuntos de referência foram gerados de acordo com seis diferentes estratégias

para a seleção das funções, como segue:

• Amostragem aleatória: consiste na seleção aleatória de 11 funções dentre as 57

existentes. Como não existe qualquer direcionamento nessa escolha, acreditamos

que os conjuntos gerados não possuem a representatividade necessária para um

bom agrupamento. Entretanto, tal estratégia é interessante para avaliar o desempe-

nho das demais. Neste experimento foram avaliados 30 conjuntos gerados de forma

totalmente aleatória.

• Seleção da melhor cobertura global: essa estratégia visa selecionar funções de

modo a garantir que todos os 33 passos de otimização existentes nas sequências

”ótimas” obtidas pelo Algoritmo Genético para as 57 funções (alvo e referência) es-

tejam presentes no conjunto de referência. A ideia é tentar evitar, ou pelo menos

minimizar, que a quantidade de passos coberta pelo conjunto de referência limite o

desempenho que pode ser alcançado pela abordagem, como ocorre com o conjunto

atual que cobre apenas 20 passos dos 33 necessários. Inicialmente, foram selecio-

nadas as funções que empregam otimizações com a menor quantidade de ocorrên-

cias entre as sequências. Essas funções são então combinadas de modo a garantir

a presença de todos os passos no conjunto de referência. Nessa etapa, também foi

utilizada a árvore filogenética gerada a partir do código DNA das funções para sele-

cionar entre aquelas que possuem a mesma quantidade de otimizações relevantes,
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escolhendo as funções que estavam em regiões da árvore sem ou com pouca repre-

sentação. Essa estratégia visa garantir uma melhor distribuição espacial do conjunto

na árvore. Como a cobertura total dos 33 passos de otimização pode ser obtida

a partir da combinação de um número menor de funções, o conjunto de referência

é complementado com funções que, apesar de não agregarem novas otimizações,

fornecem uma redundância entre os passos mais raros (com menor ocorrência no

conjunto), e garantem uma boa distribuição espacial na árvore. Nesse processo, 21

funções foram utilizadas para gerar 22 conjuntos de referência potenciais.

• Seleção da melhor cobertura de um subconjunto: essa estratégia mistura as

duas abordagens anteriores. Ela consiste na seleção do conjunto de referência a

partir do critério de cobertura sobre um subconjunto de 26 funções escolhidas ale-

atoriamente. Como não há garantia que todos os passos de otimização estarão

presentes no subconjunto selecionado, existe uma forte tendência que a cobertura

do conjunto de referência seja parcial. Essa estratégia visa reproduzir o cenário que

seria encontrado pelo método quando aplicado em situações reais, ou seja, em um

ambiente não controlado, onde dificilmente o conjunto de referência cobrirá todas as

regiões possíveis dos espaços de otimizações e de funções. Nesses casos, o con-

junto de referência seria obtido a partir de um subconjunto de funções já conhecidas.

Nesse experimento foram avaliados 30 conjuntos, cada qual selecionado a partir de

um subconjunto diferente gerado de forma totalmente aleatória.

• Seleção da melhor cobertura por grupo: essa estratégia parte do agrupamento

das 57 funções manipuladas em nossos experimentos em 11 grupos distintos. Esse

agrupamento foi feito usando a árvore filogenética gerada a partir do DNA das fun-

ções e utilizou uma versão do algoritmo Fast Newman (Newman, 2010) disponibi-

lizada no pacote MIToobox da Universidade de Manchester (of Manchester, 2014).

Esse algoritmo costuma ser empregado no agrupamento de redes complexas e foi

adotado por permitir o agrupamento a partir de árvores filogenéticas (trabalha com

matriz de adjacências) e a escolha do nível de agrupamento desejado (quantidade

de grupos). Os 11 grupos gerados pelo algoritmo Fast Newman são apresentados

na Tabela 6.9.

Para cada grupo, é identificada uma função que, quando combinada com as selecio-

nadas dos outros grupos, resulte no maior subconjunto de passos de otimização dis-

tintos, ou seja, são selecionadas as funções de cada grupo que propiciem a melhor

cobertura do conjunto de otimizações usadas por todas as funções. Ao final dessa

análise, foram identificados 128 arranjos diferentes, os quais conseguem representar

29 das 33 otimizações utilizadas.

• Seleção das maiores sequências globais: essa estratégia de seleção prioriza as
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Tabela 6.9: Agrupamento de todas as funções manipuladas em 11 grupos distintos pelo
algoritmo Fast Newman.

Grupo Funções
1 dsp_maxval, dsp_maxidx, dsp_minval, goraud—–
2 dsp_blk_e0, dsp_blk_e1, dsp_blk_e2, dsp_mul32, img_perime,

img_yc_de0, img_yc_de1
3 img_dilate, img_erode_, img_median, img_sobel, sobel
4 dsp_blk_mo, dsp_neg32, dsp_q15tof, dsp_w_vec, img_dilate, img_pix_ex
5 autcor, bubble_sor, dotprod, fibonacci, max, pop_cnt
6 dsp_fltoq1, dsp_mat_tr, img_pix_sa
7 adpcm_code, adpcm_deco, dsp_fir_cp, img_conv_3, img_ycbcr4
8 dsp_bexp_cp, dsp_dotpro, dsp_dotp_s, dsp_firlms, dsp_vecsum,

img_sad_8x, img_sad_16
9 autcor—-, dsp_autoco, dsp_minerr, img_bounda, img_corr_g

10 fdct, fdct——, img_fdct_8, img_idct_8
11 dsp_mat_mu, img_mad_8x, img_mad_16, img_quanti,

img_wave_h, img_wave_v

funções com as maiores sequências de otimização. Tal ideia parte do suposto que

sequências maiores possuem mais transformações e, portanto, aumentam a pro-

babilidade de geração de uma boa sequência de otimização mesmo a partir de

agrupamentos com poucas funções. Inicialmente foram selecionadas as 11 fun-

ções com as maiores sequências, cujo tamanho variam de 8 a 16 passos de oti-

mização. A fim de gerar um número maior de alternativas, foram analisadas as

semelhanças entre as sequências e os códigos de DNA (proximidade na árvore fi-

logenética) das funções e identificadas aquelas que supostamente são similares e,

portanto, não agregam informação adicional para o agrupamento. A partir dessa

análise, cinco cenários foram considerados: (i) fdct, fdct—- possuem o mesmo có-

digo, mudando apenas o parâmetro de configuração, e a mesma sequência de oti-

mização; (ii) img_dilate e img_erode_ são vizinhas na árvore e adotam sequên-

cias muito parecidas (img_dilate adota 2 passos diferentes, enquanto img_erode_

apenas um passo); (iii) img_idct_8 e img_fdct_8 são vizinhas na árvore e utilizam

sequências similares, tanto no tamanho (13 passos de otimização), quanto na sua

composição (diferem em apenas 3 passos), entretanto, img_fdct_8 possui uma otimi-

zação que não está representada em outras funções selecionadas; (iv) adpcm_deco

e adpcm_code são similares, sendo a sequência da primeira menor que a da se-

gunda; e (v) dsp_bexp_c e dsp_fir_cp adotam sequências muito parecidas, que en-

volvem varias repetições do loopguard e loopcanon e, apesar da dsp_fir_cp usar 2

passos distintos a mais (os quais também estão nas sequências de outras funções),

a distribuição da dsp_bexp_c na árvore a torna uma função mais interessante. Es-

sas considerações possibilitaram a criação de outros 31 conjuntos, totalizando os 32
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avaliados nesta estratégia.

• Seleção das maiores sequências por grupo: a partir do agrupamento das 57 fun-

ções em 11 grupos, foram identificadas as funções com as maiores sequências de

cada grupo. Nesse processo, foram utilizadas 2 abordagens: com e sem repetição

de passos de otimização. A segunda abordagem possibilita a melhor cobertura lo-

cal por grupo, ou seja, a sequência com a melhor cobertura dentro de cada grupo

sem considerar as escolhas feitas nos outros grupos. As funções selecionadas pelas

duas abordagens foram então combinadas entre si, mantendo a representatividade

de cada grupo, formando os 8 conjuntos de referência desta estratégia. A relação

das funções adotadas em cada grupo é apresentada na Tabela 6.10.

Tabela 6.10: Funções com as maiores sequências de cada um dos 11 grupos gerados.

Grupo Função adotada
1 goraud—–
2 dsp_blk_e1 ou img_perime
3 img_dilate
4 dsp_w_vec
5 max
6 dsp_mat_tr
7 dsp_fir_cp (considerando os passos repetidos) ou

adpcm_code (somente passos distintos)
8 dsp_bexp_cp (com e sem repetição)
9 img_bounda
10 img_fdct_8 ou img_idct_8
11 dsp_mat_mu

Ao total foram avaliados 258 conjuntos diferentes. O objetivo é investigar o impacto des-

ses critérios de seleção nos resultados alcançados por nossa abordagem. Cada conjunto

gerado foi individualmente aplicado na exploração das funções remanescentes através do

algoritmo de limpeza. Para viabilizar a comparação entre os diferentes conjuntos (inclusive

o conjunto original), a média geométrica foi calculada a partir dos speedups individuais

alcançado para todas as funções (de referência e alvo). Dessa forma, as explorações

com o conjunto de referência original (Martins et al, 2014b)(Martins et al, 2014a) atingiram

um speedup médio de 1,33 para o DSE-Limp, 1,42 para o DSE-CI e 1,43 para o DSE-

AG completo. Além disso, como em cada estratégia de seleção foram geradas diferentes

quantidades de conjuntos de referência potenciais, a comparação entre elas foi realizada

através de algumas métricas comumente usadas em estatística: média aritmética, des-

vio padrão, média geométrica, mediana, e melhor e pior caso (maior e menor valores dos

speedups médios atingidos pelos seus conjuntos).

A Tabela 6.11 apresenta os valores das métricas estatísticas obtidos para cada estra-

tégia usada na seleção das funções de referência, sendo que seus comportamentos são
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evidenciados através das curvas no gráfico da Figura 6.17. Neste gráfico também são

apresentadas duas linhas referentes aos speedups médios alcançados pelo conjunto de

referência original usando o DSE-Limp e o DSE-AG completo, as quais delimitam a faixa

considerada satisfatória para uma boa estratégia de seleção.

Tabela 6.11: Métricas estatísticas geradas a partir dos conjuntos avaliados em cada estra-
tégia de seleção das funções de referência.

Estratégia Melhor Média Desvio Mediana Média Pior
de Seleção caso aritmética padrão geométrica caso
Cobertura por grupo 1,40 1,38 0,010 1,37 1,38 1,35
Cobertura global 1,40 1,36 0,027 1,36 1,36 1,29
Cobertura do subconjunto 1,38 1,33 0,031 1,32 1,33 1,27
Amostragem aleatória 1,38 1,33 0,031 1,33 1,33 1,25
> sequências globais 1,35 1,32 0,015 1,32 1,32 1,28
> sequências por grupo 1,33 1,33 0,004 1,32 1,33 1,32

Como pode ser observado, não houve diferença entre os valores das médias aritmética

e geométrica obtidas em cada estratégia de seleção, indicando que a distribuição dos spe-

edups médios dos conjuntos seguem a tendência central do grupo avaliado na estratégia.

Portanto, não faremos distinção entre elas durante a comparação das estratégias.
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Figura 6.17: Comportamento dos conjuntos avaliados de acordo com o critério utilizado
para a seleção das funções de referência.

O uso do critério de melhor cobertura a partir do agrupamento e sobre todas as funções

resultou nos maiores speedups médios entre todos os conjuntos avaliados (cerca de 1,40

em ambos), bem como nas maiores médias (1,38 para a cobertura por grupo e 1,36 para

a cobertura global) e medianas (1,37 e 1,36, respectivamente). Entretanto, o pior conjunto

da cobertura global obteve um speedup médio de 1,29, o qual é inferior aos valores ob-

tidos pelo conjunto de referência original (1,33) e pelos piores conjuntos das abordagens
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baseadas nos grupos (1,35 para a melhor cobertura e 1,32 para as maiores sequências).

Os critérios de seleção baseados nas maiores sequências, tanto geral quanto por

grupo, foram os que apresentaram os menores valores de speedup médio entre os melho-

res casos de cada estratégia (1,33 no critério que considera os grupos e 1,35 no global).

Entretanto, conforme mostrado pelas curvas do gráfico, suas médias e medianas ficaram

entre os valores obtidos pelas abordagens que usam aleatoriedade, superando-os nos pio-

res casos. Dentre os piores casos, o conjunto gerado pela adoção das maiores sequências

por grupo só foi pior que aquele obtido pela melhor cobertura por grupo (1,32 contra 1,35).

As estratégias baseadas em aleatoriedade, ou seja, melhor cobertura do subconjunto

aleatório e amostragem aleatória, possuem curvas com um comportamento muito pare-

cido. O maior speedup médio alcançado pelos conjuntos de cada uma dessas estratégias

foi de 1,38, ficando abaixo dos melhores casos das outras abordagens baseadas em co-

bertura e acima das estratégias que usam as funções com as maiores sequências. Os

valores de suas médias e medianas também estão muito próximos entre si. Enquanto a

amostragem aleatória resultou na terceira melhor média, 1,33 para as médias e a medi-

ana, o uso da melhor cobertura do subconjunto aleatório também obteve 1,33 de média,

mas 1,32 de mediana (a pior entre os critérios avaliados). Em contrapartida, ao analisar-

mos o pior caso, as estratégias aleatórias tiveram os menores speedups médios, sendo a

abordagem baseada na cobertura do subconjunto um pouco melhor (1,27 contra 1,25).

O critério de seleção a partir do agrupamento resultou no maior valor de speedup dentre

todos os conjuntos avaliados (1,40 para a abordagem baseada na melhor cobertura). Além

disso, também obtiveram a menor oscilação entre os desempenhos de seus conjuntos,

tanto para melhor cobertura, quanto para a maior sequência, indicando um maior equilíbrio

entre os conjuntos gerados e, consequentemente, uma melhor estabilidade nos speedups

médios atingidos. Entre as estratégias que empregam esse critério, a adoção das maiores

sequência foi a mais estável, apresentando um desvio padrão de 0,004, enquanto que

a abordagem baseada na cobertura teve um desvio padrão de 0,010. Em contrapartida,

o critério de melhor cobertura alcançou os melhores valores em todas as métricas de

comparação: melhor caso (1,40 contra 1,33), médias (1,38 contra 1,33), mediana (1,37

contra 1,32) e o pior caso (1,35 contra 1,32).

Considerando os valores apresentados e os comportamentos das curvas no gráfico,

concluímos que as estratégias que usam as maiores sequências ou algum componente

aleatório (amostragem aleatória e melhor cobertura sobre um subconjunto aleatório) não

são adequados para a seleção das funções de referência, dado que apresentam, na mé-

dia, um desempenho menor ou igual ao obtido pelo conjunto de referência original. Nos

critérios baseados nas maiores sequências, assim como nas abordagens aleatórias, ape-

nas os melhores casos foram superiores ao speedup médio do conjunto original. Apesar

de atingir um desempenho superior ao do conjunto de referência original tanto no melhor

caso, quanto nas médias e mediana, a estratégia que usa a melhor cobertura global (con-
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siderando todas as funções) apresentou uma grande variação entre os valores máximo e

mínimo de speedup, resultando, no pior caso, em um valor muito abaixo do conjunto ori-

ginal. A estratégia de seleção das funções por grupo que garante a melhor cobertura dos

passos de otimização foi a única que atingiu um desempenho superior ao do conjunto de

referência original em 100% dos conjuntos avaliados. Portanto, consideramos que essa

abordagem é a mais adequada para a escolha sistemática de bons conjuntos de referên-

cia.

6.4.7 Desdobramento de laços (loop unrolling)

Neste experimento, investigamos como nossa abordagem se comporta na exploração de

sequências a partir de um conjunto que contenha passos de otimização que envolvam

a configuração de parâmetros. Para isso, uma nova transformação, denominada desdo-

bramento de laços (loop unrolling), foi introduzida ao conjunto de passo de otimização

utilizado. Ela é responsável pela redução no número de iterações de uma estrutura de

repetição através do seu desdobramento. Isso implica na replicação do corpo do loop uma

quantidade N de vezes, sendo N o fator de desdobramento aplicado pela transformação.

Portanto, junto com o unrolling, também devem ser fornecidas outras informações, como

a identificação do loop no qual será aplicada a transformação e o seu fator de desdobra-

mento. A configuração adequada desses parâmetros aumenta a complexidade da busca

durante o DSE.

O loop unrolling é um passo de otimização que influencia significantemente na melho-

ria do speedup de algumas aplicações. Sua exploração é particularmente relevante em

sistemas com cache, nos quais a efetividade do desdobramento é limitada pelo tamanho

da cache de modo a evitar stalls. Entretanto, mesmo em arquiteturas sem cache, nas quais

o desdobramento costuma resultar em melhores speedups, existem situações em que a

exploração do loop unrolling se faz necessária. Por exemplo, nas abordagens multicore

usadas atualmente, os cores são geralmente simples e não possuem cache, mas o fator

do desdobramento é influenciado pelo paralelismo.

Neste contexto, avaliamos duas abordagens de exploração baseadas no DSE-AG sobre

o conjunto completo de passos de otimização, agora formado por 50 passos de otimização.

A primeira, chamada aqui de AG de etapa simples, é uma extensão da abordagem

original, na qual os fatores de desdobramento também são escolhidos aleatoriamente a

partir de um conjunto de opções pré-definido. Neste trabalho, empregamos 3 fatores de

desdobramento (1, 2 ou 4). Apesar do fator 1 não aplicar o desdobramento de fato, ele

realiza uma série de transformações de preparação do código que podem melhorar o de-

sempenho. Na geração dos filhos, um operador de crossover com um único ponto de corte

comum é aplicado sobre os cromossomos dos pais e realizada a troca genética. O opera-

dor de mutação consiste na troca de um fator de desdobramento existente no cromossomo
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com outro contido no espaço. Ambos operadores genéticos são aplicados com uma certa

probabilidade, a qual é selecionada de forma aleatória.

Na segunda abordagem, chamada de AG de duas etapas, aplicamos a técnica de

subdivisão do problema (descrita na Seção 3.3) para reduzir a complexidade da explora-

ção. Assim, nossa exploração é realizada em duas etapas: (i) escolha do melhor fator

de desdobramento, e (ii) sequenciamento dos passos de otimização. Na primeira etapa,

explora-se todas as possíveis configurações de fatores de desdobramento (busca exaus-

tiva) para cada laço (loop) do código, escolhendo aquela que atinge o melhor speedup

para a função quando somente o desdobramento é aplicado. Essa configuração será en-

tão utilizada durante todo o processo de exploração da sequência de otimização. Se não

existir nenhuma configuração de fatores capaz de melhorar o desempenho do código ori-

ginal (sem otimização), o loop unrolling é removido do espaço de otimizações. Os dois

casos (escolha prévia do fator de desdobramento ou a remoção do passo) propiciam que

a segunda etapa da exploração seja reduzida a um espaço de busca sem parâmetros de

configuração adicionais, ou seja, como foi realizado na abordagem original descrita na Se-

ção 6.4.1, sem a necessidade de ajustar algum parâmetro do passo de otimização (o fator

de desdobramento de cada loop). A Tabela 6.12 apresenta os valores de speedup médio

e tempo médio de execução para as abordagens de DSE-AG sobre o espaço completo de

otimizações.

Tabela 6.12: Desempenho das duas abordagens de DSE-AG usando um espaço completo
com loop unrolling.

Estratégia DSE Speedup médio Tempo médio de execução
Sem loop unrolling 1,43 6168

AG de etapa simples (com loop unrolling) 1,61 11292
AG de duas etapas (com loop unrolling) 1,63 10138

No geral, as abordagens são bastante similares, sendo que a exploração em duas

etapas (fatores e sequenciamento) resultou no melhor valor de speedup médio e também

no menor tempo de execução. A inclusão do unrolling na exploração propiciou um aumento

no speedup médio de 0,18 e 0,20 para a abordagem de etapa simples e a de duas etapas,

respectivamente, o que resulta em um ganho em torno de 13% nas duas abordagens. Por

outro lado, o tempo médio da exploração aumentou consideravelmente, cerca de 83% na

abordagem de etapa simples e 64% na abordagem de duas etapas.

Analisando-se as funções individualmente, observamos algumas diferenças tanto no

speedup, quanto nos fatores adotados. Em sete funções, a abordagem simples resultou

em speedups melhores que os da exploração em duas etapas que, por sua vez, obteve

os melhores speedups em nove funções. Parte dessas diferenças se deve pelo comporta-

mento estocástico do AG (ex: dsp_fir_cp). Outras quatro situações foram provocadas pelo

uso de diferentes fatores de desdobramento entre as abordagens (adpcm_deco, fdct——,
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img_bounda e img_corr_g), sendo que sempre a melhor latência foi obtida a partir do maior

fator de desdobramento. Ao analisar esses casos, foi possível observar que a abordagem

em 2 etapas não foi capaz de identificar o melhor fator de desdobramento porque ele só é

viável após a aplicação de outros passos de compilação. Durante a 1a etapa (exploração

do desdobramento), o uso desses fatores resultaram em soluções inválidas ou em códigos

com maior latência. A adoção do loop unrolling tanto na função autcor—- quanto na função

autcor é coerente, dado que seus códigos são muito similares, e se seu uso é indicado para

uma, também deveria ser interessante para a outra. Entretanto, o mesmo não ocorreu com

fdct e fdct——, as quais também tem códigos parecidos, mas somente para uma delas o

AG indicou o uso do loop unrolling. Esse comportamento ocorreu nas duas abordagens

avaliadas. Portanto, foi realizado um teste cruzado, no qual as sequências são aplicadas

de forma invertida (sequência de uma aplicada na outra e vice-versa), a fim de verificar se

os resultados estão corretos ou foi o AG que não conseguiu identificar a necessidade da

otimização na sequência do fdct. Além do teste cruzado, também foi avaliada a sequência

da fdct com a inclusão do loop unrolling no início, meio e fim da mesma. As 5 sequências

avaliadas são apresentadas a seguir e os resultados obtidos estão na Tabela 6.13:

• fdct : looprev, lrrename, loopive, loopstrength, vprop, loopguard, dismemun, cse, lo-

opbcount, strength

• fdct——: dismemun, loopguard, strength, loopive, vprop, loopstrength, looprev, un-

roll, constprop, cse

• fdct com unrolling no início: unroll, looprev, lrrename, loopive, loopstrength, vprop,

loopguard, dismemun, cse, loopbcount, strength

• fdct com unrolling no meio: looprev, lrrename, loopive, loopstrength, vprop, unroll,

loopguard, dismemun, cse, loopbcount, strength

• fdct com unrolling no fim: looprev, lrrename, loopive, loopstrength, vprop, loopguard,

dismemun, cse, loopbcount, strength, unroll

Todas as sequências foram avaliadas com a configuração resultado pelo AG de duas

etapas para o fdct——, ou seja, a aplicação de um fator de 4 somente para o primeiro loop.

Os resultados desses testes são apresentadas na Tabela 6.13.

Como pode ser observado, ao usar as sequências invertidas, ocorre um aumento,

mesmo que pequeno, nas latências (fdct aumentou de 30985 para 32089 e fdct—— de

12802 para 12810). Analisando o código fonte das funções, verificamos que o número

de transformadas de cosseno afeta no comportamento da função, de modo que se igua-

larmos seus valores, os desempenhos a partir das sequências ficam idênticos. O uso da

sequência da fdct com o loop unrolling no meio ou no final não melhora a latência obtida

sem o passo. Entretanto, ao incluí-lo no início da sequência da fdct, foram alcançadas
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Tabela 6.13: Latência obtida a partir da aplicação de sequências com e sem loop unrolling
sobre as funções fdct e fdct——.

Sequência fdct fdct——
fdct 30985 12810

fdct—— 32089 12802
fdct com unrolling no início 30871 12658
fdct com unrolling no meio 31332 12935
fdct com unrolling no fim 31255 12903

as melhores latências para as duas funções. Isto mostra que a posição do loop unrolling

influencia muito no resultado, assim como o AG não está adaptado para manipular esse

tipo de especificidade.

Outro ponto evidenciado durante os experimentos é o fato do uso do loop unrolling

provocar um grande número de soluções inválidas, ou seja, o compilador ReflectC não

consegue aplicar a sequência sobre o código. Quando isso ocorre, um valor elevado é

atribuído para a latência. Nas estratégias de DSE baseadas em população (AG e amos-

tragem aleatória), os algoritmos são capazes de escapar das regiões inválidas, usando o

valor elevado de latência para tratar tais soluções e destacar soluções mais promissoras.

Entretanto, para as abordagens baseadas em algoritmos gulosos, como os algoritmos de

limpeza e de inserção, tais ocorrências são prejudiciais ao bom funcionamento do método

de busca. Por exemplo, no DSE-Limp, se a sequência com unrolling retornar um resultado

inválido, dependendo da posição do passo na sequência, o algoritmo pode ser induzido

a retirar passos relevantes ao problema, ou até mesmo toda a sequência de otimização.

Dessa forma, é necessária uma adequação dos métodos determinísticos de busca base-

ados em limpeza (híbridos e simples), para viabilizar a realização de experimentos com

o loop unrolling na abordagem baseada em agrupamento. Uma possível solução vislum-

brada consiste na adoção de uma variação da abordagem em duas etapas adotada para o

AG. Nessa nova abordagem, a sequência inicial é manipulada de modo a posicionar o loop

unrolling no início. Isso possibilita a identificação da validade do loop unrolling antes de

manipular as demais otimizações, uma vez que o passo é removido caso a sua aplicação

resulte em uma sequência inválida. A Tabela 6.14 compara a melhoria de desempenho

alcançada pelas três estratégias de DSE não dominadas (DSA-AG completo, DSE-Limp e

DSE-CI) a partir da adoção do loop unrolling. Ela apresentada as médias geométricas dos

speedups obtidas com e sem o uso desse passo de compilação, bem como o percentual

de melhoria resultante.

Ao contrário do esperado inicialmente, a melhoria obtida com o uso do loop unrolling

é muito pequena, apesar de haver uma consistência entre as três estratégias de DSE.

Analisando os resultados obtidos, foi possível observar que o loop unrolling foi bastante

utilizado nas sequências evoluídas para as funções de referência (em 10 de 11 funções,

exceto a fdct). Por outro lado, nas funções alvo, esse passo foi pouco empregado (ape-
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Tabela 6.14: Média geométrica dos speedups obtidos pelas estratégias de DSE em função
da utilização do loop unrolling.

DSE-Limp DSE-CI DSE-AG
Sem loop unrolling 1,33 1,42 1,43
Com loop unrolling 1,36 1,45 1,47
Melhoria obtida 3% 2% 3%

nas em 5 de 46 funções). Acreditamos que isso ocorre devido a uma particularidade das

funções presentes em cada conjunto, uma vez que o AG realiza o mesmo procedimento

na busca das sequências, sem fazer distinção entre os dois conjuntos. Por isso, conside-

rando a atual divisão das funções nos conjuntos referência/alvo, o uso do loop unrolling

pouco acrescenta na melhoria do speedup das funções alvo, exceto para essas 5 funções

(autcor—-, fdct——, goraud—-, img_bounda e img_corr_g).

A Figura 6.18 apresenta um gráfico com os melhores speedups alcançados individual-

mente para cada função alvo a partir dessas estratégias de DSE usando o loop unrolling no

espaço de otimizações. Para facilitar a comparação, o gráfico também apresenta a média

geométrica desses speedups.

Analisando o desempenho obtidos pelas estratégias de DSE usando o loop unrolling,

podemos verificar um comportamento muito similar ao apresentado quando o passo de

compilação não foi empregado. Em outras palavras, o DSE que adota apenas o algoritmo

de limpeza apresenta um desempenho um pouco abaixo das demais estratégias, enquanto

que o DSE-CI alcançou um desempenho muito próximo ao obtido pelo DSE-AG a partir do

conjunto completo. Entretanto, em algumas funções, tais como: goraud— e img_bounda,

houve um aumento significativo entre o melhor speedup atingido pelas abordagens base-

adas no agrupamento e o DSE-AG considerando o espaço completo. Esse variação de

desempenho foi causada pela aplicação repetida do loop unrolling na sequência gerada

pelo algoritmo genético, enquanto que nas sequências obtidas nas demais abordagens, o

passo foi utilizado uma única vez. Como já descrito anteriormente, os métodos de busca

empregados nessas estratégias têm dificuldade em gerar sequências de otimização com

repetição de passos de compilação.

Ao compararmos os desempenhos obtidos por uma mesma estratégica de DSE com e

sem o loop unrolling, observamos que a presença do passo alterou algumas sequências do

conjunto de referência. No DSE-Limp, tais mudanças acarretaram um desempenho fraco

para as funções dsp_mat_tr (1,06) e dsp_blk_mo (1,00, ou seja, sem speedup), enquanto

que no DSE-CI provocou uma reduçao de desempenho somente na img_dilate (de 1,38

para 1,35). Em contrapartida, houve uma melhoria no desempenho de 06 funções no

DSE-CI e 16 funções na exploração através do DSE-Limp.
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Figura 6.18: Speedups obtidos para cada função alvo através das estratégias de DSE não dominadas e usando o passo de compilação
loop unrolling.
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Diante dos resultados observados, consideramos que nossa abordagem tem potencial

para lidar tanto com a ordenação dos passos de otimização, quanto com o problema da pa-

rametrização. Entretanto, para uma exploração mais adequada desse espaço de soluções

mais complexo, se torna necessária a adoção de métodos de busca capazes de explorar

sequências com repetições de passos, bem como considerar características dinâmicas do

código que permita um agrupamento mais eficaz em relação ao desdobramento de laços.

6.4.8 Avaliação de novos benchmarks

Além das funções retiradas dos repositórios de benckmark da Texas Instruments (DSP

e processamento de imagem), utilizamos nossa abordagem para explorar sequências de

otimização para 4 funções adaptadas do repositório MiBench (Guthaus et al, 2001) (quick

sort, Dijkstra, blowfish - codificador e decodificador); uma função hot-spot de uma aplica-

ção industrial (filtro Subband - parte de um codificador de áudio MPEG), que foi concedido

no contexto do projeto REFLECT (Cardoso et al, 2013); e 4 aplicações adaptadas do repo-

sitório UTDSP (Lee, 2002) (compress, histogram, edge detection e lpc). Os experimentos

com as funções do Mibench e o filtro Subband foram realizados a fim de avaliar a efeti-

vidade da nossa abordagem em otimizar códigos de outros domínios de computação, ou

seja, verificar o nível de generalização do conjunto de referência usado. A adoção de apli-

cativos do UTDSP visa avaliar o comportamento da nossa abordagem quando aplicado a

códigos mais complexos.

A Figura 6.19 destaca os melhores speedups alcançados com as estratégias de DSE

baseadas no algoritmo genético (DSE-AG), algoritmo de limpeza (DSE-Limp) e algoritmo

de limpeza seguida de inserção (DSE-CI). A última coluna no gráfico da Figura 6.19 mostra

as respectivas médias geométricas.
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Figura 6.19: Speedups alcançados para cada novo benchmark usando as estratégias de
DSE não-dominadas.

Como pode ser observado, as estratégias de DSE propiciaram uma melhoria no de-

sempenho das funções/aplicações otimizadas. A única exceção foi a aplicação lpc, cujo
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desempenho não foi melhorado por nenhuma das estratégias de exploração utilizadas.

Acreditamos que isto ocorreu uma vez que suas duas principais funções lpc_analysis e

sift) foram compiladas separadamente, cada qual usando sua sequência de otimização

específica, e os códigos otimizados foram combinados para a simulação. Apesar dessas

explorações individuais alcançarem um pequeno speedup em relação ao código original

(3% e 1%, respectivamente), esse ganho é perdido após a ligação (linkedição) dos có-

digos para a geração do código de máquina. No geral, o DSE-AG usando o conjunto

completo alcançou os melhores resultados para todos os casos, enquanto que o algoritmo

de limpeza obteve o pior desempenho dentre as estratégias testadas. O DSE-CI atingiu

speedups muito próximos aos obtidos pelo algoritmo genético. A média geométrica dos

speedups alcançados pelo DSE-AG completo, DSE-CI e DSE-Limp foram de 1.43×, 1,41×
e 1,28×, respectivamente. Esse comportamento é compatível com aquele observado du-

rante a exploração das funções avaliadas inicialmente (benchmarks da TI).

Dado que os novos benchmarks são mais complexos que as funções utilizadas inicial-

mente, o tempo necessário para a sua exploração é bem maior que o exigido nos experi-

mentos prévios. Entretanto, compatível com o que foi observado nas análises prévias, o

DSE-Limp é a estratégia mais rápida e o DSE-AG com o espaço completo foi o mais lento.

O tempo médio de execução alcançado pelo DSE-AG completo, DSE-CI e DSE-Limp foi de

27.778, 1.357 e 62 segundos, respectivamente. Portanto, nós concluímos que o panorama

geral foi mantido mesmo usando aplicações mais complexas ou funções uade outros do-

mínios: (i) DSE-AG atinge os melhores speedups, mas o DSE-CI retorma quase o mesmo

desempenho com um processamento muito mais rápido; (ii) DSE-Limp retorna os piores

speedups, mas ele é extremamente rápido.

6.4.9 Estendendo a análise comparativa

A adoção de diferentes ambientes de compilação e arquiteturas alvo torna difícil comparar

os resultados entre trabalho correlatos. Para contornar esse problema, realizamos expe-

rimentos com um ambiente de compilação baseado na infraestrutura do compilador LLVM

(versão 3.5) (Lattner e Adve, 2004), visando executar o código compilado no processador

softcore LEON3 (Aeroflex, 2005). Tanto a infraestrutura do compilador LLVM, quanto

o processador LEON3 são projetos de código aberto e amplamente utilizados em suas

respectivas áreas. Isso permite a reprodução do ambiente de compilação, bem como

possibilita a comparação com trabalhos que adotam o mesmo ambiente. Além disso,

os speedups alcançados por nossas estratégias de DSE podem ser comparados com os

resultados obtidos pelas estratégias de compilação -O (níveis de otimização) do próprio

compilador. Neste trabalho, comparamos o desempenho da nossa abordagem com o

nível de otimização -O2 e com o melhor speedup obtido pela exploração exaustiva das

10 melhores sequências de otimização apresentadas por Purini e Jain (2013), que é uma
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abordagem baseada em aprendizado de máquina e considerada um estado-da-arte para

o problema.

A Figura 6.20a apresenta as melhorias de desempenho obtidas através das estraté-

gias DSE-Limp e DSE-CI em relação ao -O2 do LLVM. Comparando os speedups obtidos

pelo DSE-CI e pelo -O2, observamos que 74% de todos os 54 códigos compilados al-

cançaram melhores desempenhos usando o DSE-CI, o -O2 foi superior em 17% deles;

e os demais (9%) apresentaram os mesmos resultados para ambas as abordagens. A

média geométrica dos speedups em relação ao -O2 alcançados pelo DSE-CI para os 54

benchmarks é de 1.07×. Se observamos apenas os 10, 20 e 30 melhores resultados, a

média geométrica dos speedups obtidos pelo DSE-CI (linhas pretas) é de 1,49×, 1,32× e

1,24×, respectivamente. Considerando os speedups obtidos através do DSE-Limp e do

-O2, 54% dos códigos alcançaram melhores speedups usando o DSE-Limp, 37% usando

o -O2, e 9% retornaram os mesmos resultados com as duas abordagens. A média geo-

métrica dos speedups alcançados pelo DSE-Limp em relação ao -O2 é de 0,94. Quando

consideramos apenas os 10, 20 e 30 melhores resultados, a média geométrica dos spee-

dups obtidos pelo DSE-Limp (linhas cinza) é de 1,28×, 1,18× e 1,13×, respectivamente.

Portanto, podemos concluir que, no geral, o DSE-CI obteve melhores resultados do que

o -O2 do compilador LLVM, corroborando o bom desempenho encontrado anteriormente

com o compilador ReflectC. Entretanto, o DSE-Limp apresentou um desempenho pior, e

seus resultados são semelhantes aos encontrados com a opção -O2. Acreditamos que

a deterioração de desempenho do ReflectC para o LLVM pode ser justificada pelo fato

do compilador LLVM empregar muito mais passos de otimização (124 contra 49) e alguns

deles, como o desdobramento de laços (loop unrolling), possuem uma forte dependência

semântica. Em contrapartida, o processo de agrupamento usado em nossa abordagem

não considera informações semânticas, sendo totalmente guiado pelas estruturas sintáti-

cas dos códigos.

A Figura 6.20b mostra o desempenho alcançado pelo uso das estratégias DSE-Limp e

DSE-CI em relação à busca exaustiva sobre as 10 melhores sequências apresentadas por

Purini e Jain (2013). Considerando o desempenho obtido com o uso do DSE-CI e o melhor

speedup alcançado a partir das sequências de Purini (PS), 91% dos códigos compilados

alcançaram melhores speedups com o DSE-CI, as PS superaram o DSE-CI em 6% dos

códigos, e os outros 3% retornaram o mesmo speedup com ambas abordagens. A média

geométrica dos speedups alcançados com o DSE-CI em relação às PS é de 1,24×. Se

observarmos somente os 10, 20 e 30 melhores resultados, a média geométrica dos spee-

dups alcançadas com o DSE-CI é de 2,11×, 1,63× e 1,44×. Comparando o desempenho

do DSE-Limp e das PS, a nossa abordagem foi superior para 69% dos códigos compilados,

as PS obtiveram melhores resultados em 30% deles, e as abordagens foram similares em

apenas 1%. A média geométrica dos speedups em relação às PS para todos os 54 códigos

é de 1,09×. Considerando somente os 10, 20 e 30 melhores speedups, a média geomé-
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trica obtida com o DSE-Limp é de 1,83×, 1,45× e 1,31×. No geral, os experimentos com

o compilador LLVM demonstraram que o uso da estratégia DSE-CI alcançou resultados

muito melhores que as 10 melhores sequências descritas por Purini e Jain (2013): mais

de 90% dos códigos compilados foram melhorados em relação aos melhores speedups

obtidos através das PS. A estratégia DSE-Limp também apresentou um bom desempenho

e seus resultados superaram as PS em quase 70% dos códigos avaliados.
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(a) Nossa abordagem vs. -O2 do LLVM
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(b) Nossa abordagem vs. as 10 melhores sequências apresentadas por Purini e Jain (2013)

Figura 6.20: Speedups alcançados no ambiente de compilação do LLVM usando as estra-
tégias DSE-Limp e DSE-CI.
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Capítulo 7

Conclusões

A seleção da sequência de otimizações aplicadas pelo compilador pode ter um impacto

significante no desempenho do código compilado e é dependente da aplicação e da pla-

taforma a ser utilizada. Portanto, a adoção de um esquema de exploração do espaço de

projeto (DSE) rápido e eficiente para auxiliar os desenvolvedores de sistemas embarcados

é de suma importância. Esta tese apresenta uma abordagem de DSE que adota um mé-

todo de seleção baseado em agrupamento para reduzir o número de otimizações usadas

durante a exploração de sequências de otimização. Nós analisamos diferentes alternati-

vas de algoritmo de busca no DSE de modo a empregar nossa abordagem baseada em

agrupamento. Experimentos mostraram que o uso de nossa abordagem resulta em uma

significante redução do espaço de busca, tornando possível a utilização de algoritmos de

DSE mais simples. Por exemplo, abordagens baseadas no algoritmo de limpeza resultam

em um bom compromisso entre o nível de otimização atingido pelas funções (redução da

latência) e o tempo de execução do DSE. Particularmente, o speedup atingido são com-

paráveis com aqueles alcançados pelas melhores sequências de otimização (próximas do

ótimo) obtidas na exploração com algoritmo genético (AG) sobre o conjunto completo de

passos de otimização. Quando comparado com os resultados alcançados pela estratégia

de DSE baseada em AG e visando o processador Xilinx MicroBlaze, nossa abordagem ba-

seada no algoritmo mais simples e rápido (algoritmo de limpeza) permitiu uma significante

redução no tempo médio de exploração do DSE (em torno de 290 vezes), ao mesmo tempo

que resultou em uma melhoria de desempenho apenas 10% menor que aquela obtida pelo

AG, garantindo um speedup médio de 33% sobre o código sem otimização (baseline) para

as 46 funções dos benchmarks da Texas Instruments, usados em nossos experimentos. O

algoritmo de limpeza seguida de inserção (DSE-CI) resultou em um speedup médio similar

ao encontrado pela abordagem baseada em AG (42% e 43%, respectivamente), com um

tempo de execução do DSE 20 vezes menor (280 segundos comparado aos 92 minutos of

AG).

Experimentos adicionais realizados com o compilador LLVM e o processador LEON3

demonstraram a importância da nossa abordagem mesmo quando usada em um ambiente

135
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de compilação diferente daquele no qual foi originalmente desenvolvida. Quando compa-

rado com os resultados obtidos com o nível de otimização -O2 do LLVM, nossa estratégia

DSE-CI alcançou um desempenho médio superior, enquanto que o algoritmo de limpeza

apresentou um desempenho similar. Especificamente, a nossa abordagem atingiu médias

geométricas de speedup de 1,49×, 1,32×, e 1,24×, considerando, respectivamente, as

10, 20 e 30 melhores funções alvo. Considerando todos os 54 benchmarks avaliados,

nossa abordagem propiciou atingiu uma melhoria de desempenho mais modesta (7%) em

relação ao -O2.

Análises complementares também foram realizadas com o objetivo de avaliar se os

componentes e as configurações empregados no método de seleção são adequados ou

se eles poderiam ser melhor ajustados ao nosso propósito. Alguns aspectos do processo

de seleção foram investigados mais detalhadamente durante os experimentos de modo a

verificar seu influência na identificação de similaridades e dissimilaridades entre as funções

manipuladas. Nesse processo, as seguintes questões foram investigadas: (i) A represen-

tação do código através do DNA é uma boa forma de entrada para o método de seleção

baseado em agrupamento? (ii) As regras de transformação empregadas na codificação

do DNA são adequadas para a identificação das similaridades entre as funções? (iii) O

código DNA apenas dos laços (loops) é suficiente para representar os elementos real-

mente relevantes dos códigos fonte das funções? (iv) A métrica NCD e a biblioteca de

compressão bzlib são a melhor combinação a ser usada para quantificar as similaridades/-

dissimilaridades entre as funções?

No geral, concluímos que as decisões e escolhas empregadas na implementação do

método de seleção em nosso ambiente de DSE foram adequadas, sendo a especificação

adotada uma das melhores possíveis, dentre as opções avaliadas. Algumas observações

mais específicas foram concluídas em relação às questões acima: (i) O DSE a partir do

DNA apresenta um desempenho similar ao DSE usando o Assembly. Entretanto, o tama-

nho do código DNA é bem menor que seu equivalente em Assembly (cerca de 15×), bem

como sua geração é independente do compilador. O código fonte se mostrou inadequado

para nossa abordagem, uma vez que não conseguiu agrupar funções similares. Portanto,

consideramos que a representação em DNA é a mais apropriada para a nossa abordagem.

(ii) As regras de transformação atualmente utilizadas na codificação do DNA são mais es-

táveis entre os conjuntos de regras avaliados, retornando os melhores speedups ou valores

próximos deles. O comportamento apresentado pelo conjunto de regras adotado indica sua

capacidade em representar, de forma satisfatória, as características dos códigos fonte de

funções dos domínios de processamento digital de sinais, vídeo e imagens, especialmente

na compilação de software visando a execução em processadores embarcados. Entre-

tanto, acreditamos que várias das regras de DNA avaliadas nesta tese são importantes

quando a otimização focar na síntese de aceleradores em hardware. (iii) As diferenças

de desempenho resultante da delimitação do escopo de codificação do DNA foi muito sutil,



137

ou seja, a aplicação das regras de transformação somente sobre as estruturas dos loops

ou em todo o código da função resultou em um comportamento similar, com uma pequena

variação na média geométrica dos speedups alcançados. Entretanto, mesmo usando di-

ferentes conjuntos de regras de transformação, a aplicação das regras apenas nos laços

foi consistentemente melhor do que sobre todo o código. Acreditamos que isso ocorre

porque, para os domínios de aplicação investigados, o processamento principal se encon-

tra dentro dos laços. Portanto, considerando o conjunto de funções aqui investigado, a

estratégia de codificar apenas as estruturas de loops parece ser a mais adequada. (iv)

A Distância de Compressão Normalizada (NCD) alcançou os melhores speedups médios

para as estratégias de DSE entre as métricas de distância avaliadas. Entretanto, outras

distâncias baseadas na existência de símbolos e substrings também resultaram em um

bom desempenho geral. Por outro lado, métricas baseadas em edição mostraram alguma

dificuldade para identificar bons agrupamentos, embora tenham conseguido atingir valo-

res próximos aos obtidos pelo DSE-AG completo para algumas funções individuais. Além

disso, observamos que as bibliotecas de compressão avaliadas no cálculo da NCD não

afetam de forma significativa o desempenho da nossa abordagem exploração.

Durante os experimentos, foi observada a importância da representatividade do con-

junto de referência no desempenho da nossa abordagem de DSE baseada em agrupa-

mento. Neste sentido, uma investigação foi conduzida a fim de definir um procedimento

sistemático para a seleção de um conjunto de referência representativo a partir de um

grupo de funções disponíveis. Na melhor estratégia de seleção, um agrupamento inicial

é realizado, no qual todas as funções são agrupadas em k grupos, sendo k o tamanho

especificado para o conjunto de referência (neste caso, usamos k = 11 para manter a rela-

ção com o conjunto originalmente adotado). Posteriormente, uma função de cada grupo é

selecionada de modo a garantir a melhor cobertura dos passos de otimização disponibili-

zados pelo compilador. Esse procedimento de seleção resultou nos maiores desempenhos

do DSE quando comparado com as demais estratégias investigadas, considerando as mé-

dias (aritmética e geométrica), a mediana, o pior e o melhor caso, bem como apresentou

uma pequena variação entre os valores de máximo e mínimo dos speedups médios obti-

dos pelos conjuntos avaliados nessa estratégia. A partir do melhor conjunto de referência

gerado por essa estratégia, o DSE-Limp atingiu um speedup médio de 1,40, o qual ficou

bem próximo daqueles obtidos pelo DSE-CI (1,43) e pelo DSE-AG usando o conjunto com-

pleto de passos de otimização (1,44). Em relação ao desempenho alcançado pela mesma

estratégia de DSE usando o conjunto de referência original, houve uma melhoria no spe-

edup de 7%. Além disso, o desempenho do pior conjunto gerado por essa abordagem

é superior àquele obtido com conjunto de referência original (1,33), indicando a capaci-

dade da estratégia em definir conjuntos de referência adequados aos propósitos de nossa

abordagem.
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7.1 Contribuições

As principais contribuições de nossa pesquisa são:

1. Desenvolvimento de uma nova abordagem de exploração de sequências de otimiza-

ção, com as seguintes características:

• Exploração baseada em métodos simples de busca aplicados sobre um con-

junto reduzido de otimizações, os quais não seriam eficientes se aplicados so-

bre o espaço completo. A propriedade determinística dos métodos simples e

híbridos baseados nos algoritmos de limpeza e inserção garante que sempre a

mesma sequência será gerada a partir de uma mesma entrada. Através de uma

análise multi-objetivos da eficácia das estratégias, verificamos que até o método

mais simples, baseado no algoritmo de limpeza, faz parte da fronteira de não-

dominância, por retornar um speedup razoável a um baixo custo de tempo. Por

outro lado, a estratégia híbrida que utiliza limpeza seguida de inserção também

faz parte dessa fronteira por ser o método mais equilibrado, retornando um ex-

celente speedup (próximo da melhor referência) a um custo de tempo razoável.

• Uso de funções previamente otimizadas como um histórico para a determina-

ção de um espaço de busca reduzido e promissor. Essa capacidade da nossa

abordagem propicia a utilização de experiências de projetos anteriores de forma

implícita, ou seja, ”escondidas” dentro do histórico. Esse conjunto de referência

que representa o histórico pode ser aumentado incrementalmente com novas

funções a fim de melhorar a representatividade do conjunto e, consequente-

mente, dos agrupamentos gerados. Uma das principais vantagens dessa abor-

dagem é ser não supervisionada, ou seja, não demanda qualquer etapa de

processamento off-line para o treinamento ou modelagem. Sua aprendizagem

é baseada unicamente nos exemplos fornecidos pelo conjunto de referência

(conhecimento dinâmico).

• Seleção de passos de otimização sem a necessidade de qualquer conheci-

mento prévio sobre os passos, sua ordem, ou a etapa de sua aplicação pelo

compilador. Isso é particularmente útil para os compiladores modernos, os

quais são constantemente atualizados, com a inclusão de novos passos de

compilação, dificultando o aprimoramento das regras aplicadas na otimização

do código.

• Obtenção de estratégias de DSE para a exploração rápida de sequências de

otimização que resultem em um bom desempenho para uma função específica.

• Independência da linguagem e da plataforma utilizadas, possibilitando sua fá-

cil adaptação a outras arquiteturas e/ou projetos. As especificidades de cada
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linguagem ou plataforma são capturadas informalmente através das funções

existentes no conjunto de referência.

2. Contribuições computacionais em como extrair informações relevantes de resulta-

dos previamente explorados para um conjunto de funções de referência a fim de

realizar a exploração de novas funções alvo. Inicialmente, investigamos o uso de di-

ferentes representações de entrada e concluímos que o DNA é a melhor opção para

nossa abordagem. Em seguida, avaliamos o efeito da adoção de diferentes regras

de transformação para a codificação do DNA, bem como do escopo de aplicação

dessas regras (todo programa ou somente nas estruturas de loops). A partir dos

resultados, concluímos que as regras atuais aplicadas sobre as estruturas dos loops

são suficientes para a identificação de sequências de otimização de componentes

de software. Entretanto, acreditamos que em compilações direcionadas a acelerado-

res de hardware, algumas das regras avaliadas, tais como, representação de tipos

de dados e operações aritméticas, são essenciais para uma otimização adequada.

Experimentos em hardware estão fora do escopo desse trabalho, ficando essa aná-

lise como sugestão para trabalhos futuros. Uma vez definida a fonte de entrada do

método de seleção, foi realizada a análise dos elementos envolvidos no cálculo das

matrizes de dissimilaridades. Nesse processo, diferentes métricas de distância foram

avaliadas a fim de se determinar aquelas que melhor identificam as dissimilaridades

entre os códigos das funções. Foram avaliadas a distância NCD, várias métricas

de distância entre strings encontradas em um pacote da linguagem R, e duas no-

vas implementadas neste trabalho (DCI e DDN), que não consideram a ordem dos

símbolos no DNA. Os resultados indicaram que a NCD é uma métrica de distância

adequada à nossa abordagem, capaz de alcançar os melhores valores de speedup

médio. Métricas baseadas em granularidade são mais adequadas ao nosso método

do que aquelas baseadas em edição. Além disso, verificamos que a disposição dos

símbolos no DNA não influencia significantemente nos agrupamentos, portanto, al-

gumas métricas de granularidade avaliadas conseguiram um desempenho similar ao

da NCD. A NCD e a DDN são as que melhor atendem às necessidades do nosso

método, dado que resultaram nos melhores speedups médios. Entretanto, acredita-

mos que a combinação de um grupo de métricas de distância possa ser promissor.

Diferentes bibliotecas de compressão também foram testadas para avaliar como elas

impactavam no cálculo da matriz de distâncias através da NCD. Entretanto, com ex-

ceção da PPMDX, todas as demais resultaram em valores muito similares, sendo

possível adotá-las em nossa abordagem sem prejuízo à precisão dos resultados.

3. Definição de critérios para a seleção do conjunto de referência. Experimentos mos-

traram a importância da utilização de bons históricos como conjunto de referência,

constatando que sua representatividade pode beneficiar significativamente a explo-
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ração das sequências de otimização que resultem no melhor desempenho da função

alvo. A partir desse entendimento, foram concebidos e avaliados alguns critérios para

identificar as funções relevantes para o agrupamento, com o objetivo de definir um

método de seleção do conjunto de referência. A partir da formalização sistemática

desse processo de seleção das funções de referência, torna-se possível a criação

de diferentes conjuntos de acordo com o domínio da aplicação a ser explorado e a

plataforma almejada, bem como desenvolver uma metodologia para o crescimento

incremental desse conjunto, de modo a mantê-lo o mais representativo possível.

4. Proposição de um novo paradigma baseado em agrupamento para diferentes eta-

pas de otimização no projeto de sistemas embarcados. Apesar do escopo deste

trabalho ser relacionado à otimização de funções para microprocessadores embar-

cados, acreditamos que nossa abordagem de exploração baseada em agrupamento

possui um grande potencial de utilização em outras etapas do projeto de software e

hardware para sistemas embarcados. Por exemplo, uma abordagem similar poderia

ser conduzida na etapa de otimização de aceleradores em hardware ou em projetos

multicore.

7.2 Artigos Originados da Tese

Partes dessa pesquisa geraram a publicação de 2 artigos (Martins et al, 2014b) (Martins

et al, 2014a) em eventos científicos internacionais.

Em Martins et al (2014b), exploramos a seleção prévia dos passos de otimização para

reduzir o espaço da busca através de nossa abordagem baseada em agrupamento e apre-

sentamos novas estratégias de DSE baseadas em algoritmos de busca simples capazes

de atingir resultados de speedup similares aos obtidos pela exploração de todo o espaço

de otimizações através de Algoritmos Genéticos com muito menos tempo de exploração.

Em Martins et al (2014a), focamos na nossa abordagem de seleção de otimizações

baseada em agrupamento, suas propriedades e detalhes, e avaliamos se as melhorias

alcançadas na exploração das sequências eram decorrentes do agrupamento, da redução

no espaço de busca ou de ambos.

Além dessas publicações, também foi submetido, aprovado e encontra-se em fase de

publicação, um artigo para o periódico internacional ACM Transactions on Architecture and

Code Optimization (TACO) (Martins et al, 2015).

Em Martins et al (2015), descrevemos os efeitos da configuração adotada para o mé-

todo de seleção na qualidade dos resultados alcançados pelas nossas estratégias de DSE,

bem como investigamos o impacto da adoção de diferentes critérios de seleção das fun-

ções para o conjunto de referência.
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7.3 Trabalhos Futuros

Como pode ser observado, a representação de DNA adotada nesta tese é totalmente ba-

seada em regras de transformações orientadas à sintaxe. A ideia é verificar se esta abor-

dagem simples é suficiente para obtermos agrupamentos eficientes. Entretanto, ainda é

necessário investigar o impacto da adoção de outros tipos de regras de transformação,

como aquelas semanticamente orientadas ou que incluem informação de dependência de

dados. Essas últimas devem influenciar significativamente na escolha das otimizações

baseadas em paralelismo, como o loop unrolling.

Os resultados obtidos a partir do uso do loop unrolling não foram conclusivos, dado que

poucas funções alvo utilizaram esse passo de otimização, enquanto praticamente todas as

funções de referência adotaram pelo menos um desdobramento. Por tanto, é premente

a repetição desses experimentos considerando uma nova distribuição das funções entre

os conjuntos de referência e alvo, garantindo uma melhor representatividade dos dois ce-

nários. Entretanto, esses resultados preliminares foram suficientes para identificar a ne-

cessidade de adaptação dos métodos determinísticos de busca baseados em limpeza e

inserção (híbridos e simples) atuais, ou a investigação de novos métodos capazes de para

gerar sequências de otimização com repetição de passos de compilação ao mesmo tempo

que explora diferentes configuraçoes de loop unrolling, sem onerar o custo da exploração.

O estudo de diferentes métricas para calcular a distância entre os DNAs mostrou que,

em termos individuais, a métrica NCD atende adequadamente às necessidades do nosso

método de seleção baseado em agrupamento, uma vez que nenhuma outra métrica con-

seguiu melhorar o desempenho do DSE em termos de speedup médio. Entretanto, através

da análise dos resultados individuais de cada função alvo, observamos a ocorrência de os-

cilações de desempenho, mesmo para as distâncias que apresentam o pior desempenho

global. Assim, acreditamos que mais de uma métrica possa ser utilizada, a fim de criar

uma floresta de arvores filogenéticas, as quais poderiam ser utilizadas em uma espécie de

comitê para definir o agrupamento por consenso ou maioria. Essa ideia é similar ao con-

ceito de essemble, que visa melhorar a acurácia das classificações ou regressões através

da combinação dos resultados de um grupo de modelos mais fracos (Faceli et al, 2011).

Essa é uma abordagem interessante, que deve ser investigada a fim de determinar se o

custo computacional decorrente do processo de votação será compensado pelo ganho na

precisão da exploração.

Neste trabalho avaliamos diferentes critérios de seleção que possibilitem a escolha sis-

temática do conjunto de referência. Essa investigação foi limitada a conjuntos de mesmo

tamanho, o que permitiu simplificar o espaço de busca e facilitou a comparação do de-

sempenho dos novos conjuntos em relação àquele originalmente adotado. Entretanto,

uma exploração mais ampla é essencial para um melhor entendimento do comportamento

desse conjunto, de modo que possa ser avaliada a sua representatividade em função da
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quantidade de funções utilizadas. Além disso, novos estudos devem ser realizados com o

objetivo de definir bons critérios para a inclusão incremental de novas funções durante o

ciclo de vida do método. Essas inclusões devem ser eficazes, de modo a melhorar o de-

sempenho da exploração sem que o conjunto se torne tendencioso. Um extensão natural

deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta a ser incorporada ao ambiente de

compilação que seja capaz de selecionar, de forma automática, funções representativas

para formar um novo conjunto de referência, de acordo com a métrica de avaliação esco-

lhida, bem como identificar novas funções que aumentariam a cobertura/abrangência de

um conjunto de referência já existente.

Outro ponto a ser explorado é o uso de técnicas de aprendizagem de máquina, tais

como redes bayesianas, para extrair informações relevantes sobre o posicionamento dos

passos nas sequências de otimização das funções de referência. As informações sobre a

distribuição dos passos de otimização podem então ser utilizadas para guiar os algoritmos

de busca de modo mais eficiente e efetivo.

Uma extensão natural desta pesquisa é aplicar a nossa abordagem na exploração de

sequências de otimizações no contexto de geração de hardware para os FPGAs e/ou sis-

temas multicore, visando ampliar as possibilidades de exploração através de técnicas de

paralelismo como loop pipelining, bem como de parâmetros arquiteturais, por exemplo, a

configuração do tamanho da cache.

Por fim, o aumento na densidade dos chips e na frequência de processamento faz

com que a potência dissipada pelos circuitos digitais aumentasse exponencialmente (Ma,

2007). Assim, o consumo de energia vem se tornando um dos principais requisitos para

sistemas embarcados de alto desempenho, sendo utilizado como critério de otimização no

projeto dos mesmos. A redução no consumo de energia é especialmente requerida em

aplicações móveis, uma vez que a tecnologia das baterias tem evoluído mais lentamente

e o custo da energia é alto (Marwedel, 2010). Minimizar o consumo de energia também

reduz a necessidade de resfriamento e, consequentemente, melhora a confiabilidade do

sistema, dado que o tempo de vida dos circuitos eletrônicos diminui com as altas tempera-

turas. Nesse sentido, é fundamental conhecer o consumo da arquitetura proposta durante

sua operação. Portanto, é fundamental guiar a busca por uma arquitetura balanceada entre

desempenho e consumo de energia. Para isso, é necessário o desenvolvimento de esti-

madores rápidos e suficientemente precisos a partir de uma representação de alto nível

do sistema. O principal objetivo desses estimadores é possibilitar a avaliação do impacto

das escolhas de arquitetura e compilação nos estágios iniciais do desenvolvimento de uma

solução, possibilitando uma maior cobertura do espaço de projeto. Assim, como trabalho

futuro pretendemos desenvolver estimadores baseados no consumo das instruções do pro-

cessador (Al-Khatib e Abdi, 2015), a fim de se obter estimações rápidas e com um grau de

acurácia que permita diferenciar adequadamente a eficiência de cada solução candidata.
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