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ResuIno

Este trahalho estuda as redes de interconexao da arquitetura a fluxo de dados Proto-

\VOLF. descreve suas implementac;oes atraves do simulaclor cla arquitetura (SAW - Simu-

lador da Arquitetura Proto- vVOLF) e identifica qual tipo de chave e lllais adequada.

A fim de contextualizar 0 traba.lho, siw apresentaclos os fundalllentos dti redes de

interconexao e as topologias mais amplamente utilizadas em arquiteturas l\IHvID, tambelll

sao dadas as descric;oes de algumas das mais conheciclas maquinas a fluxo de dados.

Si\,o dadas as descric;oes do estcigio atual do simulaclor SAvVe da arquitetura Pl'oto-

\VO LF a fim de definil' as caracterlsticas das chaves de interconexi\o lllais adequadas a
arquitetura. Os resultados da implementac;ao dessas l'ecles sao apresentaclos e analisados.

verificando-se que a combillac;ao Crossl-Gsn apresenta 0 melhor clesempenho.



Abstract

This work presents the Proto- vVOLF interconnection networks and describes the im-

plementations in the simulator SAvV and identifying the best network configuration. A

suryey of interconnection networks and a description of some dataflow machines is pre-

sented in order to contextualize the work.

The current yersion of the simulator is presented in order to define the features of

the interconnection networks that best fit the Proto- vVOLF architecture. Simulation

results are presented and analised to yalidate the work, and indicate that the Crossl-Gsn

combination has the best characteristics.



Capitulo 1

Arquiteturas

1.1 Introd u~ao

Esse capit.ulo desCl'eve alguns dos principais esquemas de classificac;ilOde arquitet.uras

de computadores e discute os conceit os fundamentais do lllodelo de illlXOde dados. A

rim de situar as arquitet.uras baseadas no para.digma de fluxo de claclos no contexto da

pesquisa em arquiteturas paralelas siw daelas as elescric;oes hasicas ele algumas das mais

conhecidas ma.quinas a fluxo de dados. Entre os principais esquemas de classificac;ilOestao:

Cada esquema de classificac;a.oe baseado na estrutura ou comportamento das arquil.e-

turas.



Flynn

Provavelmente a classificac;ao mais amplamente conhecida seja a sugerida pOl' 1\1. .J.

£"1.vnn. A taxonomia de Flynn tem como base os conceit os de fluxo de instruc;oes e

fluxo de dados. Um fluxo de instruc;oes e uma seqi.'iencia de instruc;oes realizada pOl' um

computador; Uln fluxo de dados e uma seqii€mcia de dados usada para executar Ulll fluxo

de instruc;oes. A classifica<;ilO de Flynn identifica quatro categorias de arquiteturas:

SISD (Single Instruction Single Data) Sao as maqumas sequenClaIS em que uma

{mica instruc;ao opera sobre um {mico dado. A arquitetura cOllvencional df-' von

Neumann se enquadra nessa categoria.

~-G-·~

SIMD (Single Instruction Multiple Data) Corresponde as arquiteturas de arranjas

de processadores, mltltiplos processadores realizando a mesma instruc;ao sabre <lados

distintos. l\Iciquinas SIl\ID em geral possuem varios processadores supervisiollados

pela mesma unidade de controle. Todos os process adores recebem a mesma instru-

c;ao, que e emitida pela unidade de controle, e a executa sobre dados distintos. Hii

tambem Ulna rede de interconexao que possibilita a comunicac;ao entre processadores

au ellt re processadores e memorias. Algumas arquiteturas SIl\ID sa.o:

• C'l\I-200 da Thinking Machines Corporation [R09:3]

• l\IP-l da .l\-Ia.sParComputer Corporation [R093]

• DAP (Distributed Array Processor) [HJ88]
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MISD (Multiple Instruction Single Data) Essa categoria considera que 111ttltiplos

processadores aplicam diferentes instrtl<;oes sobre um tlllico dado e seus resultados.

Alguns especialistas consideram os processadores vetorais pipeliufd C01110integrantes

dessa categoria e nao como parte da categoria SIMD [AG89].

IMMI Me

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) Nessa categoria llltiltiplos processa-

dores supervisionados por suas correspondentes unidades de controle operam sobre

dados distintos simultaneamente. A maioria dos sistemas multiprocessadores e mul-

ticomputadores podem ser classificados nessa categoria.



• CM-5 da Thinking l\bchines Corporation [HT93]

• Iutel Paragon [CPHL94]

A c1assificac;i\Ode Flynn e bastante ampla e caraeteriza as arquiteturas paralelas apenas

lias cat.f'gorias SIMD e l\HMD. ua.o apresentando maio res distin~'oes entre as ma.quinas

C[ualificadas no mesmo grupo. It uma taxonomia que apesar de ser bastante generica e

t.ambem muito simples e conhecida. Para efeitos de estudos e comparac;oes este trahalho

If'vara em considerac;a.o a taxonomia de Flynn.

Treleaven subdivide as arquiteturas MIMD de Flynn de acordo com os mecanismos de

dados e de controle utilizados [AG89]. 0 mecanismo de dados foi dividido em dois tipos:

o de memoria compartilhada e 0 de passagem de mensagens. 0 mecanismo de memoria

compartilhada esta. mais proximo ao modelo de von Neumann que 0 de passagem de

mensagens.

Em relac;a.o aa mecamsmo de controle Treleaven considera desde arquiteturas (om

controle forte como pOl' exemplo os multiprocessadores convencionais ate aquelas com

controle fraco como as arquiteturas de fluxo de dados. Nas ma,quinas com controle forte

ha, Ulll controle explicito da execuc;ao das instruc;oes, enquanto que. no outro extremo

encontram-se as ma.quinas cuja execuc;a,o e clirigicla pelos dados sem Ulll mecanismo que



As ma,quinas como as convencionais de von Neumann siw dirigidas pelo controle. pOl'

isso. tem 0 mecanismo de controle denominado de contml-d1'iven, ja as ma,quinas de fluxo

de dados siw dirigidas pelos dados e seu mecanismo ele controle e chamado de data-driven.

Treleaven ainela acrescenta entre 0 contml-driven e 0 data-driven os controles demand-

driven (tipo de controle elas maquinas ele red ur;ao) e 0 pattern-driven (16gica). A tahela

a seguir resume a classificar;ao ele Treleaven.

1i!ecallismo de Dados
r..lpcanismo de Controle Memoria Compartilhada Memoria Privada

control driven von Neumann cOlllUllical;c'lOde processos
pattern driven logic actors
demand driven graph rednction string redllct.ion

data driven dataflow I-structure dataflow t.okens

Feng

A dassifica<;cio ele Tse-yun Feng e orientada a performance, baseaela no grau ele para-

lelismo da ma,quina [HB84, Ski88]. De acordo com Feng, 0 paralelismo de uma maquina

~ elescrito em func.;aodo l11imeroele bits que podem ser processados simultaneamente e e

dado em termos de comprimento de pa.lavra (n) e comprimento de bit-slicel (m). Esses

comprimentos corresponelem 0.0 mimero ele bits contidos numa palavra ou num bit-stief'.

A partir do par (n.m) poelemos obter 0 grau maximo de paralelismo (P) de ullla

l11a,quinaque ~ dado pOl': P = n * m. Como exemplo temos 0 TI-ASC, que f. um sistema

com palavra ele comprimento 64 e 4 pipelines aritmeticos. cada lUll com 8 esta,gios. Dai,

temos 8*4 = :32bits pOl'cada bit-slice nos quatro pipes. e podemos representar a nu\quina

pelo par (64.:32). Feng descreve quatro categorias ele arquiteturas:

WSBS (Word-Serial Bit-Serial) Nessa categoria apenas lUll bit e processado pOl'vez

(n=m= 1) e ela tambem e chamada ele processamento bit-!3frial. Como exemplo

1U1ll bit-slice e um COlljUlltOde bit,s. sendo catla um correspondellte it mesma posi~ao vertical tie cada
lima das palavras



WPBS (Word-Parallel Bit-Serial) Essa categoria processa m bit-slices (n=Lm> 1)

pOl' vez, tambem e chamada de processamento bis (bit-slice). Alguns exemplos de

arquiteturas que se enquadram nessa categoria siw:

• STARAN (Goodyear Aerospace) (1,256) [HB84]

• l\IPP (Goodyear Aerospace) (1,16384) [HB84]

• DAP (lCL.Engiand) (1,4096) [IU88]

WSBP (Word-Serial Bit-Parallel) Essa categoria pl'ocessa uma paIavra de n bit8 pOl'

vez. t.ambem e chamada de processamento word-slice (n> l,m= 1) e corresponde a

maiol'ia dos computadol'es existentes. Exemplos de arquiteturas que pertencem a

essa categoria sao:

• CDC 6600 (60,1) [HB84]

• VAX 11/780 (16;:32,1) [Yue88]

WPBP (Word-Parallel Bit-Parallel) Nessa categoria lUll arranjo de 11* 111 bits e pro-

cessado pOI' vez (n>l,m>l), e tambem chamada de processamento paraldo e e a

mais rapida das categorias de Feng. Exemplos l'epresentativos clessa categoria sa.o:

• ILLIAV IV (64,64) [IT89]

• TI-ASC (64,:32) [HB84]

Apesar de permitir compara<;oes em tel'mos cle performance entre as diversas al'quite-

turas, a dassifica<;ao de Feng nao delimita com cIareza as distin<;oes entre as arquiteturas.



A classificac;ao de vVolfgang Handler [QuiS7, IIBS4] utiliza uma notac;iI.ocom tres pares

de inteiros para descreveI' 0 gran de paralelismo e pipelining que ocorrem elll 3 niveis de

um sistema:

PClT corresponde a um processador ou unidade central de processamento, a ALP

correspollde a ullla unidade [uncjonal ou a um elemento de processalllellto (EP) de tIlll

arralljo de processadores e 0 BCL corresponde it 16gica necessaria para reaHzar operac;oes

de 1 hit na ALU. POl'tauto. de acordo com Hit,ndler Ull1computador (C') pode ser descrito

seguinte maneira:

Quando a notac;iw acima apresentar 0 segundo elemento !\', D' ou VV' igual a 1,

podemos omiti-Io. Os operadores x e + podem ser utilizados com as seguintes finalidacIes:

llllir descric;oes de diferelltes tipos de processadores em um {mico sistema (computador) e

separar os diferentes modos de operac;a.o do sistema (os casos em que 0 sistema pode ser

usado de diversas maneiras), respeetivamente. Alguns exemplos dessa taxonomia sa.o:



• TI-ASC (Texas Insf'ruments Advanced Scientific Computer) tem um controlador

que controla 4 pipelines aritrneticos cada urn com cornprirnento de palavra ele 64

bits e 8 estagios. POl'tanto, T(ASC)=<lxl,4xl,64x8> = <1,4,64x8>.

• CDC 6600 tern uma lmica unielade central de processarnento (CPU). Uma ALU

com 10 unidades funcionais ligadas em pipeline. 0 cornprirnento de palavra e de 60

bits. Alem disso, 0 CDC 6600 tem 10 process adores perifericos de Entrada/Saida

(E/S) que podem operaI' em paralelo. Cada processador de E/S contem uma ALU

com comprimento de palavra de 12 bits. Portallto, T(CDC 6(00)=T(processador

centra.l)xT(processador E/S), ou seja, T(CDC 6600)=<1,lxlO,60> x <10,1,12>.

• CO .1l1111ppode ser usado em diversos modos. Ele consiste de 16 minicomputadores

PDP-ll de comprimento de palavra de 16 bits. Normalmente, ele opera no modo

l\HMD, mas teoricamente pode operaI' no modo SIMD e tambem no modo l\USD

[HB84]. Portanto. temos a seguinte dassifica~ao dividida em 3 partes:

T(C.mmp)=<16.1,16> + <lxI6,1,16> + <1,16,16>

A classificac;ao de Handler descreve bem maquinas convencionais vetorizadas, mas llao

elnuito clara em relac;ao a arquiteturas rnultiprocessadoras mais recentes [Ski88].

A taxollomia de Shore e baseada lla organizac,;ao das estruturas do computador. Sua

classificac;ao identifica seis tipos diferentes de mciquinas [HJ88] :

Maquina I Essa categoria corresponde a arquitetura convencional de von Neumann com

uma {mica Unidade de Controle (UC), Unidade de Processamento (UP), l\'1emoria

de Illstruc;oes (MI) e Memoria de Dados (MD). Com uma {mica leihua da l\1D sao

fornecidos todos os bits de uma palavra para processamento em paralelo na UP.

Podem existir mllltiplas ullidades funcionais na UP que podem estar em pipeline.

dal a categoria ellglobar computadores pipelined escalares e computadores pipeliJnd

vetoriais. Exemplos:



Maquina II It semelhante a llul,quina L mas apresenta diferen<;as em relasa.o a leitura

ria f\ID. Na llH\,quina I uma leitura da MD produz todos os bits de uma palavra,

enquanto que, na lluiquina II ocorre a busca de urn bit-slice de todas as pa.lavras na

A lTP e organizada de modo a efetuar suas a<;oesno modo bit-serial. Se considerar-

mos a memoria como sendo Uln arranjo bi-dimensional de bits onde uma palavra e
annazenada em cada linha, a nUl,quina I realiza uma leitura de slice horizontal. ao

passo que, a ma,quina II Ie urn slice vertical. Exemplos:

• ICL DAP [H.J88]

• STARAN [HB84]

Maquina III Essa cIasse de llul,quinas e uma combina<;il.Odas llul,quinas I e II, e apresenta.

Ulua memoria bi-dimensional que possibilita a leitura tanto de palavras como bit-
slins, e duas UPs sendo uma horizontal para processar palavras e otltra vertical

para tratar bit-slices. Exemplo:
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Maquina IV Essa maquina possui uma tinica DC que emite instru<;oes a um coujunto

de Elementos de Processa.mento (PEs). Os PEs sao obtidos a partir das UPs e MDs

da ma,quina I, e SOll1entese cOll1unicall1at raves da UC e nao diretamente entre si.

Exemplo:

Maquina V Essa ll1a,quina e bastante sell1elhante a ll1aquina IV, mas seus PEs possuem

conexoes aos vizinhos mais proximos podendo assim endere<;ar palavras tanto em

sua memoria como na de seus vizinhos imediatos. Exemplo:

Maquina VI As nui.quinas das classes I a V apresentam as l'dDs separadas das UPs,

E'nquanto a ma,quina VI tambem denominada LIMA (Logic-in-Jllemory Array) dis-

tribui a logica do processador pOI' toda a memoria. Exemplos:

• Variam de simples memorias associativas a complexos processadores associa-

tivos [H,188]
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Na classificac;ao de Shore as ma,quinas das classes II a V si\.O subdivisoes da cIasse SIMD

de Flynn e a maquina I corresponcIe a, cIasse SISD. Essa taxonomia tambem nao apre-

senta distinc;oes claras para os computadores vetoriais pipelined, os quais sao agrupados

juntamente com computadores escalares nao pipelined.

1.2 Arquiteturas Dataflow

A pesqUlsa em fluxo de dados originou-se na decada de 1960 e e atribuida ao Prof.

Jack B. Dennis do MIT [HPV83]. Projetos pioneiros surgiram em centros de pesquisa

como l\IIT e lTniversidade de Stanford nos Estados Unidos, CERT-ONERA na Frallc;a,

Universidade de l\'Ianchester na Inglaterra. NTT e ETL no Japao entre outros. De acordo

com a taxonomia proposta pOI' Flynn a arquitetura baseada no paradigma de fluxo de

dados se f'llquadra na categoria MIMD.

o principio fundamental dessa arquitetura consiste em que uma instruc;i\.Opode ser

executada a partir do instante em que seus operandos estejam disponfveis. nao existindo

controle centralizado cIa execuc;ao do programa. 0 programa e representado pOl' um

grafo que indica as dependencias de dados entre as instruc;oes. No grafo cada instruc;ao

e representada pOl' um no e os arcos que ligam os nos represent am os caminhos que os

dados percorrem ate a instruc;ao subseqiiente. Quando os dados de um no (instru<;a,o)

esti\.Odisponiveis 0 no e entao habilitado e pode ser executado, essa e a regra de disparo.

A figura 1.11 ilustra urn grafo para 0 trecho de programa a = (b + 1) * (b - c). No

grafo acima percebe-se a possibilidade de execuc;ao concorrente cIas instruc;oes de soma

l" subtrac;ao pois ni\.Oha, dependencia de cIados nesse caso. Dessa forma a arqllitetma

de fluxo de dados expoe 0 paralelismo dos algoritmos automaticamente. sem obrigar 0

programador a detecta,-lo e explora-lo. Os dados si\.O conduzidos pOI' fichas (pacotes)

que se movem at raves dos arcos entre os nos. Como os nos podem possuir mais de uma

entrada. sua execuc;a,oso e disparada apos a chegada de todas as fichas nas correspondelltes

entradas. No exemplo da figura 1.11, 0 no que executa a operac;.io de subtrac;ao e um no

de duas entradas, e somente e executado a partir da chegada das fichas correspondentes

aos dados b e c em suas entradas. Supolldo que apenas a fiella do dado b esteja presente



1ICl. sua respectiva entrada, enUlO, essa ficha deve esperar pelo seu par correspondellte, a

ficha relativa ao dado c, que e denominada fieha pareeira. A partir da chegada da fleha

parceira. as fichas sao emparelhadas e 0 n6 pode ser executado.

Dependendo do modo como as fichas san tratadas, os eomputadores de fluxo de dados

podem ser divididos em: modelo estatieo e modelo dinamico [GB90).

o grupo do Prof. Jack B. Dennis no l\IIT pioneiro na pesquisa em fluxo de dados

desenvolveu um modelo de computa<;ilO estatieo. No modelo esta,tieo apenas lima Hcha

par W'Z pode ocupar det.erminado areo. Isso gera uma regra de disparo estatka em que

luna inst.ruc;ao e hahilitada Sf' uma ficha de dado esta presente em cada Ulllde seus arcos de

entrada e nenhuma ficha esta, presente em qualquer um de seus areas de saida. Portanto,o

grafo contem fichas de eontrole a.lem das fiehas de dado, ambas contribuindo para hahilit.ar

as instnl<;oes. Essas fichas de controle agem com sinais de acknowlulgf (reconheeimento)

quando as fiehas de dados SilOremovidas dos areos de saida.

Outro grupo, 0 do Prof. Arvind tambem do MIT desenvolveu um modelo dinamico.

Em ma,quinas dinamicas as fiehas san rotuladas para permitir que mltltiplas fichas apa-



re<;am simultaneamente em qualquer arco de entrada de um no. 0 rotulo essellcialmente

identifica 0 contexto em que a ficha foi gerada, fichas pertencentes a diferentes instf\.llcias

sa.o distingiiidas at raves desse mecanismo que e denominado de cor. Atraves do mecanis-

mo de cor e possivel tratar eficientemente codigo reentrante, possibilitando maio I' explo-

ra<;a.ode paraJelismo. Nao sac llecessarias fichas de controle para sinalizar (reconhecer)

a. transferE-ncia. de fichas de dados entre as instru<;oes. Entretanto, 0 emparelhamento

(m.atching) de fichas destinadas a instru<;oes que requeremmais de um operando se torna

mais complexo devido a existencia desse rotulo. Para que as fichas destilladas a mesma

illstru<;ao sejam emparelhadas, elas devem possuir a mesma cor, ou seja, pertencerel1l a
mesma instancia. Alguns modelos de arquiteturas de fluxo de clados sac:

A rvlTTDA CAflT Tagged-Tok~en Dataflow Architecture) e uma arquitetura proposta.

pelo grupo do Prof. Arvind do lVUT.Essa ma,quina possui 64 elementos de processamellto

(PE) idellt.icos e modulos de memoria chamados I-structures interconectados pOI'Hma rede

n-etlbica de chaveamento pOI'pacotes [AN90]. Cada PE e Ul1lprocessador dataflow e cada

unidade I-structure possui Uln controlador cuja funt;a.o e coordenar leituras e escritas na

mesma. {T m {mico PE e uma {mica I-structure formam um computador dataflow completo.

Os modulos (nos) I-struct1lres usam conceito de rotulac;ao (tagging) a fim de possibili-

t,ar que mais de uma instanciac;f\.Ode uma rotina compartilhem 0 mesmo grafo. Esses nos

tambem sHportam leitura antes da escrita.

As leituras e escritas seguem 0 seguiute criterio. Existe uma area de armazeuamento

de dados onde cada posic;a.opossui bits extras que especificam Ulll eutre sens tres esta.dos:

present, absent e waiting. Ocorre Ulna iuicializat;ao cle toclas as posi<;oes da I-strllChll'e

para ab.<lfnt quando ela e alocacla. Para efetuar uma leitura, a ficha de leitura deve

carregar 0 euderec;o da posit;a.o a ser lida e 0 rotulo para a instruc;ao que esta, esperando

pelo valor. Caso 0 estado da posic;ao a ser acessada seja present, eutao 0 da.do e lido e

ellviado a, illstruc;a,o. No entanto, se 0 estado for absent ou waiting a leitura e indeferida

e 0 rotulo e armazenado na posit;ao clesignada.

A escrita e realizada a partir de uma ficha de escrita que cleve couter 0 encleret;o da
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posic;ao ollele sera. efetuaela a operac;ao de escrita e 0 dado corresponelente a, posic;ao. Se 0

estado da posic;a,ofor absent 0 valor e escrito e 0 estado e alterado para present. Mas, se

o estado for waiting , entao 0 valor e escrito na posic;ao enderec;ada, 0 estado e modificado

para prUH:n t e 0 valor e emitido tambem para todos os endere<;os (destinos) armazenados

llaquela. posic;ao. Se 0 estado j;:l for p'resent, ellUtO ocorreu um erro, pois ja, existe um

valor 11aposic;ao. Para. a programac;a,o dessa maquina utiliza-se a linguagem denominaela

Id que foi desenvolvida tambem no MIT e possui propriedades adequadas a, arquitetura

da maquina.

A arquitetura da maquina :1\1onsoonfoi proposta pOI' Papadopoulos e Culler [Pap88].

Essa arquitetura constitui uma evoluc;ao da arquitetura MTTDA. Em vista da dificuldade

de implementac;ao da fun<;a,o de emparelhamento de fichas (tokens) na l\lTTDA, que

requer a verificac;a,opOI'parte cIaficha que esta. em busca da parceira de todas as fichas que



esti\.Oarmazenadas esperando pelo emparelhamento, Papadopoulos e Culler propuseram

o concei to de memoria de fichas explici ta (ETS).

A ideia do conceito ETS vE-mda maneira como os grafos si\.O mapeados nas maquinas

dataflow multiprocessadoras. Nessas maquinas os rotulos incluem um nllluero para 0 PE,

isto e. apresentam um campo de PE e ha uma se<;aoseparada de waiting-matching para
eada processador.

Muld-8tap
Pocket

SwiliebIDs
Networlt

Os rotulos de entrada correspondentes a mesma ativa<;ao de uma instru<;i\.Odevem ser

identicos. Como a parceira de uma ficha tem 0 rotulo identico conseqiientemente deve

ter tambem 0 campo de PE idE-ntico. As fichas com 0 mesmo campo de PE s<\.olevadas

it se<;aowaiting-matching do PE correspondente. Dessa fonna, a verifica<;ao da ficha que

busca a parceira se restringe apenas as fichas que se encontram no mesmo PE. Assim, 0



rotulo identifica explicitarnente urn processador.

o conceito ETS ameniza algumas dificuldades encontradas na MTTDA como pOl'

f'xf'mplo 0 gerenciamento de memoria a.ssocia.tiva., permitindo que a. Il'fliting-ma.trhing

store seja. uma memoria rapida e diretamente enderec;avel.

Outro grupo do MIT sob 0 comando do Prof. Jack B. Dennis realiza pesquisa basea.da.

no modelo de fluxo de da-dos estatico. 0 projeto se destina a, construc;a,o de uma ma,qllina.

\Ooltada para complltac;a,o nunH~rica e com performance de 1 GFLOP.

A intenc;ao do grupo e mostrar a viabilidade do dataflow estatico para compllta~oao

nllnH~rica. intellsa. Essa arquitetura e denomillada VIM e cOllsiste de rede de roteamento,

hlocos de celas (CD). unidades funciollais (FU) e memorias de matrizes (AM) [IlY+S8].
A estrutllra cia ma,qllilla e most.rada a seguir.
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opera<;oes e operandos, endere<;os de destino dos nos alem de reconhecerem as instru<;oes

que esU\O hahilitadas para a execu<;i\O. As unidades funeionais (FU) sao respons,:\.veis

pdo processamento dos dados e as memorias de matrizes (AM) annazenam estruturas de

da.clos. A maquina. utiliza. a. linguagem de programa<;ao VIM- VAL.

Epsilon-l

Primeiro processador dataflow do Sandia National Laboratories 0 Epsilon-l apresf.'11ta-

va performance comparavel ados mini-supercomputadores contemporaneos [GDHH8!J]. A

arquitet.ura do Epsilon-l executa empardhamento direto e portanto, elimina a llecessidade

dE' matching .<:tores associativas. 0 prototipo do Epsilon-l foi projetado lE'vando-se E'11l

cOllsidera\a.o escalabilidade e simpliciclade de design.

A filosona do projeto se ateve a alguns prindpios RISe t.ais como hardware de con-

Irole simples, execu<;ao de instru<;oes em um {mico cicio (quando posslvel) e modos de

combina<;a.o de instru<;oes simples em instru<;oes mais complexas.

Epsilon-2

A arquitetura do processador Epsilon-2 se baseia nos conceitos do modelo Epsilon-l

preservando as caraeterlsticas fundamentais do modelo antecessor tais como emparelha-

men to direto. processamento pipdine e caracterfsticas RISe [GH90].
Porem. a. arquitet.ura do processador Epsilon-2 abandona 0 modelo dataflow estAtico

(~lllfavor do moclelo dina.mico para ciaI' suporte a recursividade e looping.

Essa ma.quina implementa um modelo computacional hibrido 0 qual combina 0 para-

lelismo de granularidade fina do dataflow com caracterlstica seqiiencial de yon Neumann.

Os PEs do Epsilon-2 sao baseados nos modelos do Epsilon-l e do l\[onsoon. Epsilon-2

pode executar codigo compilado a partir da.s linguagens ld, SISAL e Fortran.
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o projeto SIG1\IA-1 foi iniciado em 1982 no Eledrotechnica.l Laboratory (ETL) no

Japil.O pelo grupo de Toshitsugu Yuba [HNS+87]. 0 principal objetivo desse projeto era

identificar e estabelecer a base tecnol6gica para supercomputadores dataflow a.ltalllente

para.lelos. Pm sistema SIGMA-1 com 128 elementos de processamento SlllcrOllOStelll

estado operaciona.l desde janeiro de 1988 [YSY+90].

Sua velocidade nu\.xima e de 423 MFLOPS e a velocidade efetiva medida para um

programa de integra<;ao numerica foi de 170 MFLOPS em 1988. Alelll dos 128 PEs 0

SIGMA-1 consiste tambem de 128 elementos de estrutura (SE), 32 redes de conumica<;iio

locais e uma rede globa.l de comunica<;iio conforme mostrado na figura 1.16. Os elemen-

t.os de processamento e os elementos de estrutura sil.Odivididos em :32 grupos conectados

via Ulna rede hierarquica de dois nlveis. Cada um desses 32 grupos consiste de 4 PEs e

4 SEs conectados atraves de uma chave crossbar 10x10. Todos os grupos sil.Oconect.a-

dos pOl' meio da rede globa.l de comunica<;ao. A maquina SIGMA-l usa a linguagem de

program~il.O DFC-2 (Dataflow C).



Em 19860 ETL illiciou 0 projeto do EM-4 que em contraste com a ma.quilla SIGl\IA-1

cOllstitui uma arquitetura dirigida para processamellto simbolico. 0 elemento de pro-

cessamellto do EM-4 consiste de um processador denominado EMC-R que e integrado

Hum tmico CI-RISC e Ulll modulo de memoria. Um prot6tipo do sistema E1'oI-4com 80

EMC-Rs esta. operaciona1 desde abril de 1990 [SKY93].

Os elementos de processamellto esUw divididos em 16 grupos, caela lUll com!) EMC -

Rs. 0 pica de performance desse prot6tipo e de 1 (·aps. A estrutura que coneda esses

e!pmelltos de processamellto e uma rede ele interconexiw multi-esta.gio omega consistilldo

de ullidades ele chaveamellto com controle independente (controle descentraJizado).



o grupo de John R. Gurd elan \Vatson da Universidade de l\Ianehester iniciou em 197!)

o projeto de uma maquina a fluxo de dados dinamica rotulada pOl' fichas (tagged-token)

denominada MlVIDM (Alanchester Alulti-Ring Dataflow Machine). A MlVIDlVIpossui uma

estrutura em anel onde estaa interligadas uma chave de entrada e saida e quatro unidades

(To"~en Queue. JlIatching Unit, Node Store e Functional Unit) forman do um pipdine de

quatro estagios [GKvVS!). HY+SS].

A chave (Switch) faz a conexao do hospedeiro com 0 ane! coordenando a entrada e a

saida de fichas no ane!. A unidacIe que faz 0 armazenamento de fichas com a fina.lidade

de controlar 0 traJego delas no ane! e denominada de Token Queue e usa 0 conceito FIFO
(First In First Out). A uniclacle cle emparelhamento (Alatching Unit) efetua a regra de

disparo da mR,quina verificando 0 destino e 0 rot ulo das fichas a serem emparelhadas.

A unidade de instruc;ao (Node Store) armazena 0 codigo do programa em execllt;aa. E

nessa unidade que as fichas emparelhacla.s e as fichas destinaclas a instruc;oes de lima so

f'nt.rada vila buscar a instruc;aa ii, qual estao enderec;adas. Da Node Store as fichas e seus

correspondentes clados SaG enviados para. a unidacle cle processamento (Functional Unit)

para serem executados.

A Ml\IDM utiliza a linguagem cle programac;a,o funcional SISAL (Streams and Iteration

11/ Singh A88ignment Language) que e resultante clo esfor<;a conjunto entre Universidade

de Manchester, Universidade clo Colorado, Lawrence Livermore National Laboratory e

DEC (Digital Equipment Corporation) [MacS.5].

Em geml, as classificac;oes de arquiteturas de computadores silO um t.anto quanto po-

bres. muitas vezes naa coln'em em cletalhes as diferenc;as fundament.ais entre as diversas

arquiteturas enquadraclas dentro de uma mesma categoria. Alem clisso, elas siw relati-

vamente antigas, portanto, naa consideram caracterlstica.s hibrida.s apresentadas pOI' um

grancle ntuuero de arquiteturas paralelas modernas. Dai, a dificuldacle em enquadrar com



Token
Queue

precisao tais arquiteturas no perfil de alguma das taxonomias. Apesar elisso. as taxono-

mias siw importantes pOl' diversas razoes como:

• Permitem entender os trabalhos jei.,realizados. Devido ao crescimento de sistemas

com diferentes tipos ele para.lelismo. ainda nao esta completamente claro qua.is ar~

quiteturas apresentam as melhores perspectivas para 0 futuro .

• Revdam possiveis configurac;oes que ainda nao tenham sido pensadas. Como os

sistemas existentes ja. estao classificados, as lacunas nas classificac;oes podem sugerir

outras possibilidades.

As arquiteturas a fluxo de dados surgiram como uma alterna.tiva as limitac;oes apresen-

t.adas pelas l1u\.quinas convencionais baseadas no modelo de von Neumann. As milqllinas

baseadas 110 paradigma de fluxo de dados tratam alguns problemas tipicos de arquiteturas

paralela.s como alocac;ao de processos e distribuic;ao de carga autonomos. linearidade de

velocidade de processamento quanto ao lllimero de processadores, contenc;ao de memoria

e latencia de aces so de maneira elegante e eficiente [GNC92]. Alem disso. arquiteturas

dataflow expoem 0 para.lelismo intrinseco dos algoritmos automaticamente. sem obrigar 0

programa.dor a. detecta,-lo e explora,-lo, e sac mais faceis de programar que outras arquite-

turas l\HMD.



Capitulo 2

Redes de Interconexao

Introduc;ao

It <T~Sc~llte0 IIlUl1erode aplica<;oes que exigem maior velocidade e potencia computa-

cional. Aplica<;oes elas mais eliversas areas como previsoes meteoro16gicas, moelelagem

Illeca,nica, estuelo ele fluido elinamico, processamento ele imagens, visa,o computacional,

sinmla<;ao de circuitos eletronicos, estuelos slsmicos, estuelo ele aeroelinamica de avioes e

Illisseis, illteligencia artificial. fisica molecular entre outras apresentam requisitos com-

putacionais que consomem facilmente os recursos computacionais proporcionados pelas

Illa.quinas convencionais (moelelo de von Neumann).

Da.i. a motiva<;a,oe necessielade ele elesenvolvimento de pesquisas em busca de solu<;oes

capazes ele tratar tais aplica<;oes, as quais apresentam dois fat ores bel-SiCOSelominantes

que sa,o: granele volume ele illforma<;oes a serem processaelas e resposta em tempo real.

Solu<;oes que satisfa<;an1 os requisitos citados acima abrem campo para um desafio que e
o de gerar sistemas computacionais ele alta velocielade e performance a custos reeluzielos

[vVH.J90]. tTma ela.smaneiras de se tentar veneer esse elesafio e realizar atualiza<;oes nas ar-

quitetura.s existentes at raves do uso ele tecnologias mais rapielas, 0 que tem proporcionaelo

IIlna boa rela<;ao custo/elesempenho devido principalmente ao ra,pielo crescimento da area

de dispositivos 16gicos. Mas, elevido a fatores ffsicos limit antes como pOI'exemplo a ve-

locielaele da luz, que impulsionam rapidamente a indllstria de dispositivos semiconelutores

para seu limite ele tecnologia elefabrica<;ao, ha necessidade de se buscar meios alternativos



para superar 0 desafio de melhorar a rela<;i\.Oeustoj desempenho sem depender unicamellte

de avall<;OSda tecnologia de dispositivos 16gieos [PB92}.

Uma outra maneira de endere<;ar aquele desafio e atra yeS de mudanc;as mais profun-

das na arquitetura. Uma tentativa de solu<;ao que tern sido bastante pesquisada baseia-se

em arquiteturas paralelas, principalmente na categoria MIMD [Rya91]. A ideia e bas-

tante simples. deseja-se obter ganho de velocidade e pot€meia eomputacional at raves do

paralelismo. Conforme [H.JA90} um sistema de processamellto paralelo pode ser defillido

como Ulll conjunto de recursos computacionais (CPUs, mem6rias, sistema operacionaI,

et.e) que exploram a concorrencia de urn processo de eomputa<;ao. Para efetivament.e se

explora.r 0 paralelismo 0 trabalho a ser cornputado pelo sistema deve ser dividido em

tarefas menores a fim de possibilitar a exeeu<;ao concorrente. Essas tarefas precisam ser

coordenadas at.raves de aJgurn meio de cornunicac;ao. As redes de interconexao sao meca-

nislllos de comullica<;a.oque possibilitam eoordenar a exeeu<;iioconcorrente dessas tarefa.s.

Portanto. seu pa.pel e de extrema relevancia no projeto de arquiteturas paralelas. Esse

ca.pitulo discute as caracteristieas fundamentais das redes de interconexao tais como es-

t.ruturas de interligac;iw. elementos de ehaveamento, panlmetros de projeto. permutac;oes

(' dassifiea<;a.o.

Comunicac;ao em Arquiteturas Paralelas

De acordo com Duncan [Dun90} a taxonomia originahl1ente proposta pOI' Flynn pode

ainda ser subdividida de forma. a. eonsidera.r prineipa.lmente os modelos basea.dos na ca-

t.egoria. MUdD. Dunca.n faz subdivisoes que definem com maior precisao as arquiteturas

de memoria eompa.rtilha.da. memoria distribuida e a.rquitetura.s baseada.s no paradigma

de fluxo de dados (dataflow). A partir dessa.s subdivisoes da categoria MIlVID pode-se

destaear as formas de eomuniea.<;ao dos sistema.s fortemente a.coplados (ou sistemas de

memoria. compa.rtilhada) e dos sistemas fracamente a.coplados (ou sistemas de memoria

distribuida). as primeiros tambem sa.o denominados de sistemas multiproeessadores e os

ttltimos de sistemas muIticomputadores. Conforme mostra.do na. figura 2.1, nos sistemas

llluItiproeessadores todos os elementos de processamento acessa.m uma memoria global (a



E atra.ves dessa. memoria compa.rtilha.da. que siw realizadas a comunica.c;ao e sin-

nonizac;ao dos elementos de processamento .

.Ja nos sistemas multicomputadores cada elemento de processamento possui Ulna.me-

moria loca.l que niw pode ser acessada diretamente pelos outros processadores.

E a comunicac;iw e sincronizac;a,o sao efetuadas pOl'meio de uma recle que interliga pro-

cessaclores a processadores. Ambos os sistemas multiprocessadores e multicomputadores

necessitam de um meio de interligac;a.o que possibilite a comunicac;ao ou entre proces-

sadores e memorias ou entre processadores.



De a.cordo com [Bhu87] urna. rede de interconexao e uma conexilO cornplexa de chaves e

IinA:s que permite a. comlUlica.~aode da.dos entre processadores e memoria.s em um sistema

multiprocessador ou entre os processa.dores em um sistema multicomputador. A escolha

('ntre qual dos dois tipos de sistemas a ser utilizado numa determinada arquitetura, em

geraL depende da aplica~ao endere~ada, sendo que os sistemas multiprocessadores SilO

mais adequados as aplica~oes que exigem muita comunica~ao entre os elementos de pro-

cessamento devido a memoria ser global 0 que facilita a troca de dados; e os sistemas

multicomputadores apresentam a propriedade de maior expansibilidade pOI' possufrem

memoria distribufda 0 que facilita. 0 acrescimo de elementos de processamento. As a.r-

quitetura.s de memoria compartilhada em geral utilizam como meio de interconexa,o barra-

mentos compartilhados, chaves crossbar e redes de interconexao multi-esta,gio. Enqua.nto

que a.s a.rquitet.ura.s de memoria distribufda fazem uso de difel'ent.es tipos de estrut-ma.s

de interconexilO ta.is como: anel. malha.. arvore. hipercubo e outras. A escolha do tipo

de interconexilO tem pa.pel importa.nte no desempenho global desses sistemas e leva em

considera,~ao fatores como a rela~a.o custo/ desempenho, tipo de aplica~a,o, modelo da

arquitetura. entre outros.

Topologias

Os modulos que constituem um sistema de processamento paralelo podem ser interliga-

dos de diversas ma.lleira.s. A estrutura de interliga<;ao varia conforme a topologia escolhida

para. a l'ede de illterconexao. A decisao da escolha da topologia tem pavel fundamental

sobre os custos de comunica~a.o e a performance de um sistema.. Como cOTlReqi",enciade

uma escolha. pouco criteriosa 0 custo dos modulos do sistema. pode ser supera.do pelo

custo da rede de interconexa,o. Porta.nto. urn dos requisitos basicos de projeto de redes

de interconexao e que 0 custo do hardware da rede corresponda. a uma pequena. parcela.

do custo t.otal do sistema.

Uma. estrutura. de interconexao ideal cone;rao total e mostrada. na figura. 2.3. Essa. rede

a.presellta. a. melhor estrutura. de intercornunica<;ao, visto que, ela perrnite que urn modulo

se comunique com qualquer outro mesmo que estejam ocorrendo outras comunica~oes



simultaneas. POl"tanto, ela possibilita que se efetue 0 lltlmero maximo de transac;oes (co-

l1lunical';oes). Na estrutura de cone;rao total constituida de N modulos existe uma cOllexiw

direta entre cada um dos N modulos com os elemais. Isso resulta em N *(N -1)/2 conexoes,

pois cada modulo possui ligac;oes com os (N - 1) modulos restantes. Portanto, 0 custo de

interconexiw para N modulos cresce com 0 fator de N2• Esse custo quadra.tico se torn a um

fator agravante a medida que N cresce, pois 0 custo da rede extrapola a expectativa de ser

apenas uma frat;ao do custo total do projeto. Alem dessa seria desvantagem apresentada

pOl' essa estrutura outro item coopera para tornar a rede de cone;rao total inviavel para

sistemas grandes, 0 lltlmero de conexoes para cada modulo tambem cresce com 0 aumento

do sistema 0 que torna cada modulo mais complexo.

Relegalldo os inconvenielltes de complexidade e custo apresentados pela rede de COllf;rao

total que tornam-na a.ltamente proibitiva para sistemas com grande nlUllerOele modulos

(isto e. para N grande), ela ainda possui caracteristicas bast ante deseja,veis para uma

rede de interconexiw [AG89]. Como essa estrutura interliga cada modulo do sistema a

Lodos os outros restantes (conexiw todos-a- todos) ela possibilita uma COllectividade

maxima. ou seja, permite 0 maximo grau de conexao do sistema. A conectividade de Ulll

sistema de processamento paralelo corresponde ao numero de vizinhos imediatos que cada

mod ulo (tambem chamado de no) de processamento possui. Portanto, para se aproximar

da cara.eteristica ideal a conectividade de uma rede de interconexa,o de'll" ser a maior

possivel.

E de se esperar tambem que a rede de cone;riio total realize 0 malOr numero de



trausa.c;oes (comunica.c;oes) possivel, ja que existe a possibilidade de todos os m6dulos se

comunica.rem simultaneamente. A taxa. de transac;oes efetuadas pela recle e denomina.da

Largura de Banda ou Throughput. A largura de banda portanto, corresponde ao

volume de tra.fego de mensa.gens que a. rede de interconexao pode tra.nslllitir, e conclui-se

disto que ela deva. ser a mais alta possivel.

Cada. tra.nsa.c;ao ga.sta um certo tempo pa.ra ser realizada, este tempo e denomina.do

de Latencia de Comunica~ao e corresponde ao tempo de transito de uma. mensa.gem

ate atingir 0 m6dulo de destino. A latencia de comunicac;ao tende a crescer com N, pois

as distancias fisica.s crescem conforme aumenta.-se 0 ntlmero de m6dulos. A latimcia. de

comunicac;il.Odeve ser minima. A tabela a. seguir resume a.s caracteristica.s ideais de uma.

rede de interconexa.o.

Ca.raeteristica. Comporta.men to
La.rgura de Banda Maxima

Coneetividade Ma.xima
Latencia. Minima

Custo de Hardware Minimo

As tra.nsa.c;oesrealizadas pela rede de interconexao sao feitas at raves de elementos que

roteiam a informac;ao pOI'meio de links desde 0 n6 fonte ate 0 n6 de destino. Os elementos

que efetuam 0 roteamento podem ser constituidos desde simples dispositivos capazes de

apenas identifica.r 0 enderec;o da mensagem recebiela e transmiti-la para 0 pr6ximo ele-

mento ate elispositivos mais complexos como processaelores e mem6rias. Genericamente

esses elementos ele roteamento que formam a rede poelem ser elenominados de Ele111entos

de Chavealllento e estil.Orepresentaelos na figura. 2.4.
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Categorias de Topologias

De uma maneira mais formal. uma rede de intereonexao pode ser deserita pOl'lUll grafo

onde os nos represent am os elementos de chaveamento e os areos representam os links

de comuniea<;ao [Fen8!. HB84]. As topologias poclem ser divicliclas em duas eategorias:

esta.tieas e dina.micas. Como descrito em [IT89] as conexoes de entrada e safda de uma

rede podem ser ou fisicas ou virtuais.

Topologias Estciticas

Quando os links intereonectam exatamente dois nos e sa,odeclieados, enta.o as conexoes

represent am uma realiza<;ao fisiea cla fun<;aode roteamento cla rede. E barramentos dedica-

dos nao podem ser reeonfigurados de forma a efetuarem eonexoes a outros proeessadores

diretamente. Esse tipo de estrutura e denominada de topologia estatka. A figura 2.5

apresenta alguns exemplos de topologias estaticas.





Topologias Dinamicas

POl' outro lado, uma rede com topologia dinamica permite que os links seJam re-

configurados suportando entao conexoes virtuais, isto e, os n6s entre links podem ser

compartilhados pOI'varias conexoes de entrada e saida desde que apenas uma delas esteja

ativa a cada vez. A figura 2.6 apresenta alguns exemplos de topologias din,imicas.

Escolha de Topologia

Basicamente a escolha da topologia de'll" satisfazer os requisitos intrlllSeCOSde co-

mUllica<;ao da aplica<;ao espedfica endere<;ada. Portanto, a escolha pode ser bastante

satisfat6ria quando se conhece de antema,o 0 padrao de comunica<;a,oexigido, mas nem

sempre as necessidades de comunica<;ao de um sistema sao previsiveis.



Numa. nul-quina.de proposi to gera.l e dificil predizer a.snecessidades de comunica.<;i\.Ode-

vido a.genera.lida.de das a.plica<;oesendere<;ada.s. Como em uma rede de topologia esta,tica

a. conectivida.de entre os nos e definida pela presen<;a de links fisicos, elltao a escolha da

t.opologia. depende sensivelmente do padrao de comunica<;ao esperado [IT89].

Enqua.llto isso, devido a caraeteristica de reconfigurabilidade as topologias dilla.micas

sa,o ma.is a.dequada.s a. uma cIasse ma.is a.mpla de problemas, pois suportam pa.droes de

comullica.<;ilOa.rbitra,rios, 0 que tornam-llas mais convenientes as a.rquiteturas de proposito

gera.l. Nesse selltido. a.s redes com topologia.s esta.ticas sao deficita,rias devido a, sua. falta. de

flexibilida.de em vista da. necessida.de de se a.ntever os requisitos do padrao de comullica.<;ao

para que seja.m estabelecida.s a.s liga<;oes fisicas.

Decisoes de Projeto

Alem da. escolha do. topologia outra.s tres decisoes de projeto de redes de intercollexclo

devem ser toma.da.s. As decisoes sao feitas entre:

Essas decisoes forma.m um conjunto denominado de caracterlstica.s operaciolla.is e sao

respollsa,veis pelos diferentes comporta.mentos do sistema.

Modos de Opera~ao 0 modo de opera.<;aode uma rede tra.ta. da. maneira. como os da.dos

silO transferidos e existem dois tipos ba.sicos: modo sincrono e modo a.ssincrono. 0

modo sincrono e ca.ra.eteriza.do pela existencia. de tull relogio (clock) globa.l que emite

sina.is pa.ra. todos os componentes do sistema a fim de sincroniza,-los.

Esse metodo de opera.<;ao em gera.l e emprega.do em estrutura.s de illterconexa,o

de sistemas SIMD pois tipicamente a movimenta.<;ao dos dados ocorre de modo

simultaneo. Entreta.nto, a.estrategia de opera<;ao a.ssincrona trabalha. sem a.presen<;a.

de Ulll clock global. 0 modo a.ssincrono e normalmente emprega.do em estrutura.s



de interconexao de arquiteturas lVIIMD pois os PEs (elementos de processamento)

em geral operam independentemente.

Estrategias de Controle A estrategia de controle corresponde it maneira como sa,oge-

rados os sinais de controle que coordenam as func;oes de roteamento da rede. 0

controle pode ser centralizado ou clistribuido (descentralizado). No tipo centra.liza-

do. os sinais de controle sil..Ogerados pOl'uma {mica unidade cle controle, 0 que pode

causal' mll engarrafamento e degradar a performance do sistema alem de tel' efcito

sobre a confiabilidade do sistema.

POl' outro lado, os sinais de controle podem ser origin ados localmente aos compo-

uent.es do sistema sem clepender cleum controlador global complexo. Esse esquema e

deuominado de controle distribuido pois urn pequeno controlaclor mais simplificaclo

e associado a cada elemento cla estrutura de interconexao (elemento de chavea-

ment.o). Arquiteturas SIlVID normalmente utilizam controle centra.lizado, ao passo

que. arquiteturas lVII1VID geralmente empregam controle distribuiclo [IT89].

Metodos de Chaveamento 0 metodo de chaveamento diz respeito a utilizac;ao fisica

das chaves na rea.lizac;a,ode uma fun<;aode roteamento. Hciduas prineipais metodolo-

gias de chaveamento: chaveamento pOl' circuito e chaveamento pOI' pacotes. No

chaveamento pOl' circuito um caminho fisico entre fonte e destino e estabeleeido

antes de se iniciar a comunica<;ao, havendo portanto, um atraso (delay) decorrente

do tempo de estabelecimento desse caminho. 0 caminho e ll1antido durante t.oda a

t.ransmissa.o. Esse tipo de chaveamento e mais adequado para mensagens longas e

se ajust.a bem a arquiteturas SIMD com controle centralizado. Apresent.a overhead

de controle relativall1ente baixo e requer elementos de chaveamento mais simples .

.la, no metodo de chaveall1ento pOI' pacotes a mensagem e dividida em pacotes pe-

quenos para ser emitida pOI' meio da rede atraves dos elementos de chaveamento

que os recebem e os enviam a um novo elemento num esta,gio subseqttente. Nesse

caso, na.o ha, 0 at.raso inicia.l existente no chaveamellto pOI' circuito para estabe-

lecimento do caminho fisico antes do inicio da transmissao, mas existe um a.traso

rand6mico que depende do trafego presente na rede. A estrategia de chaveamento

pOI' pacotes e freq i.ientemente utilizada em sistemas MIMD e norma.lmente com



controle distribufdo. E e mais eficiente quando se trabalha com mensa.gens curtas.

as elementos de chaveamento sao relativamente mais complexos nesse ca.so. Ha
llecessidade de mecanismos de tratamento de confiitos pois como os pacotes sao

auto-roteantes existe possibilidade de ocorrencia de colisao.

Topologias Esta.tica.s
Dinamicas

l\lodos de Opera<;ao Sfncrono
Assfncrono

Estra.tegias de Controle Centralizado
Distri bufdo

Metodos de Cha.vea.mento Circuito
Pacote

2.5 Classifica~ao das Redes de Interconexao

As redes de interconexao podem ser dassificadas com base em suas caracterfsticas

operaciona.is (modos de opera<;<l.o,estrategias de controle e metoclos de chaveamento).

Para lIIlla determinada topologia escolhida existem oito categorias distilltas para as redes

de illterconexa.o. A da.ssifica<;ao e estruturada de acordo com os seguintes passos:



a) Centralizado (C)

b) Distribuido (D)

l. PSC
2. PSD
:t PAC
-1. PAD
G. CSC
6. CSD
/ . CAC
8. CAD

2.6 Descric;oes

A seguir sera. feita a descri<;ao de algumas estruturas de illtercollexao apresellt.adas

auterionnente nas figuras 2.5 e 2.6. Considera-se N 0 numero de nos da rede de inter-

conexilO.

Arranjo Linear

o arranJo linear e a mais simples das topologias estaticas apresenta.clas e pode ser

considera.do como uma mallla. uni-dimensional. E usado em algumas arquiteturas pipeline.

Os nos interiores possuem duas conexoes, enquanto que, os extremos tem apellas uma..



c=CENTRALlZADO ---.- PSC

SINCRONO-
OISTRlBUIDO ----_a_ PSO

CCBNTRALIZADO --- •.- PAC
ASSINCRONO --

OISTRlBUIDO ----- •• PAD

c=CBNTRALIZADO ----- CSC
r- __ SINCRONO_

OISTRIBUIDO ---- ..••- CSO

-c CBNTRALIZADO --_.- CAC
L.- __ ASSINCRONO

OISTRIBUIDO a CAD

Atraves da liga~a.o dos nos das duas extremidades do arra.nJo linear obtem-se tuna

f'strutura hi-dimensional denominada ane!. Nessa topologia todos os nos tem grau 2, ou

seja, cad a no tem duas conexoes e 0 Throughput , 0 comprimento medio do camilllto

entre dois nos quaisquer eo custo sao todos proporeionais a N [IT89]. Essa estrutura de

illterconexiw e conveniente apenas para um pequeno numero de nos e para algoritmos que

na.o exijam muita comunica~ao.

A estrela tambem e uma topologia bi-dimensional que apresenta um no central res-

ponsa.vel pela conexiw de todos os outros nos. Essa configura~ao de interliga~a.o t.em como

fatores caracteristicos 0 custo proporcional aN, a disU\ucia maxima entre nos que e 1, 0

nlllnero maximo de conexoes paralelas que t.ambem e 1 eo grau de conexa.o do no central

que e N - 1. A topologia em estrela e inadequada para sistemas com grande nlllnero de



A rede com topologia em malha tambem e uma rede hi-dimensional bastaute adequada

a algoritmos que exploram comunica<;ao altamente localizada entre nos. Essa estrutura

e bastante conveniente para aplica~oes que envolvem algoritmos matriciais devido it cor-

respondencia topologica entre malhas e algoritmos orient ados a matrizes. 0 nlUl1erOde

transa-;oes possiveis em paralelo e proporcional a N e a distancia maxima entre dois nos

quaisquer e J7ii.

.A.rvore

As topologias estruturadas em arvore apresentam caracteristicas que sao favoni.veis

a aplica-;oes que podem ser decompostas em hierarquias de atividades. As arquiteturas

('N a.rvore sa.o convenientes para algoritmos de searching e so1'ting, algoritmos de pro-

cessamento de imagens e paradigmas de programa<;ao dataflow [IT89, Duu90]. Villa das

caracteristicas fundamentais dessa topologia e 0 fato de que a distancia entre dois nos

quaisquer nunca e superior a 2(lOg2(N + 1)-1).

A topologia n-cubo binaria tambem chamada de hipercuho e constituida de N = 2ft

nos e cada no tern grau 11. = log2N resultando numa estrutura n-dimensional Os nos

sa.o arranja.dos de forma a receberem uma identifica.<;aobin aria que varia. de 0 a N - 1

e os nos adjacentes recebem valores que diferem em urn lmico bit. A distancia maxima.

('ut.re dois uos corresponde ao diametro da topologia, ou seja, e 11. = log2N. U111(11. + 1)-

cubo binario e formado a partir de dois n-cubos e da conexao dos nos correspondentes.

Conforme aumenta-se a dimensao de urn n-cuho binario dohra-se 0 nlUl1erOde nos e

acrescenta-se 1 ao nltmero de conexoes de cada no. A topologia hipercubo tem sido



bastante pesquisada em vista da busca pOl' arquiteturas que suportem os requisitos de

aplica<;oes tri-dimensionais [Dun90, Zha91, AP89, SG94, MB94].

Barramento Compartilhado

o barramento compartilhado constitui-se num melO broadcast que illterconecta N

lllodulos at raves de um tmico caminho de comunicac;ao. Esse esquema de intercollexa,o

permite que cada modulo transmita dados para cada um dos N -1 modulos remanescentes.

Em face desse tipo de comunicac;a,o envolver normalmellte um par de nos e do com-

partilhamento do meio de transmissa.o, ha necessidade de um protocolo que admillistre a

comunicac;ao de modo que todos os modulos com exce<;ao do receptor do dado ignorem

os valores difundidos no barramento. 0 barramento e a estrutura de interconexiw menos

cOlllplexa e mais fa,cil de reconfigurar, mas tarnbern apresenta baixa performance. Ble

pode realizar apenas uma transa<;iw pOl'vez. Quando varios pares de modulos necessitam

se comullicar simultaneamente deve haver urn rnecanisrno de controle, isto e, urn arbitro

que resolva as disputas pelo barrarnento.

POl' exemplo, num sistema de memoria compartHhada, 0 barramento na.o perlllite que

mais de lUll processaclor acesse a memoria num dado instante. A conseqiiellcia direta

desse fato e que quando ha. um grande ntlrnero de processadores decorre um longo tempo

de espera pela posse do barramento. A latencia de comunica<;ao tellde a aumentar pro-

porcionalmente aN, visto que as distancias fisicas aumentam com 0 ntunero de modulos

t.ornando assim maior 0 tempo gasto pOl' cada transa<;ao. Outro fator agravante decorre

do fato de que a capacidade total de cornunica<;aodo barramento, isto e, 0 seu Throughput

decresce conforme aunlf~nta-se 0 lu'lmero de modulos. Esses fa.t.ores torn am 0 harrament.o

compartilhaclo Ulll gargalo para sistemas com grande ntUllero de modulos.

Assim como 0 barramento compartilhado, a rede de interconexa,o crossbar e freqiiente-

mente utilizada em sistemas de memoria compartilhada. A rede de illterconexao crossbar

pode ser representada como Ulll arranjo hi-dimensional de chaves, onde cada chave tem



a capacidade de interligar urn modulo que se encontra conectado a urn barramento hori-

zontal a outro modulo que esteja conectado a urn barramento vertical.

Esse tipo de estrutura se aproxima bast ante do modelo ideal que e capaz de realizar

conexi\.Ototal entre todos os modulos simultaneamente. No entanto, uma rede crossbar

suporta todas as possiveis conexOes simultaneas entre os modulos desde que sejam distin-

t.as. Isso resulta em conflito quando dois ou mais modulos necessitam se comunicar com

o meS1110modulo de destino. Como os modulos nessa topologia sao conectados a bar-

ramentos horizontais e verticais, 0 comprimento de cada barramento geralmente cresce

com 0 ntuuero de modulos, isto implica em maior tempo de comunica<;a.o resultando

numa latencia N. 0 throughput da rede e constante pois ela pode realizar N transa<;oes

simulta,neas.

Infelizmente 0 custo de uma rede crossba'r que conecta N modulos do barramento

horizontal a N modulos do barramento vertical e N2 devido a necessidade de se utilizar

Nl. chaves. Isso inviabiliza a escolha dessa topologia para sistemas com grande ntlmero

de modulos. Apesar de que esse custo quadnHico se restringe as chaves e flos, ja. que 0

CllStOpOI'modulo para interfacear as linhas dos barramentos e constante ["VHJ90].

Redes de Interconexao Multi-Estagio

Como visto anteriormente, uma topologia baseada no barramento compartilhado e
bastante atrativa em termos de custo, mas deixa muito a desejar quanto ao desempenho

que e fraco, pois nao permite que mais de urn par de modulos se comunique a cada vez.

No entanto, apesar de apresentar caracteristicas proximas daquelas da rede ideal, a rede

crossba'r possui custo muito elevado para grandes sistemas; 0 que a torna in"1a,velem t.er-

mos de escalabilidade. Essas duas topologias situam-se em extremos opostos do espectro

de custoj desempenho. Entre esses dois extremos encontram-se as redes multi-esta,gio que

apresentam um razocivel equilibrio entre custo e desempenho, e essa e a principal van-

tagem dessas redes. Elas consistem de dois ou mais estagios de elementos de cha.veaillento

que definem caminhos de comunica<;ao entre pares de modulos de entrada e saida.

A dasse das redes multi-estagio apresenta urn grande grupo de redes que S8,0baseadas

nas permutac;oes shuffle e e:r.change (explicadas na se~ao 2.7). Uma rede multi-est.a,gio



NxN conecta N modulos de entrada a outros N modulos de saida., como pOl' exemplo,

N processadores a N modulos de memoria. Em geral, essas topologias possibilitam uma

ampla variedade de mapeamentos simulUi,fieos de modulos de entrada para modulos de

saida utilizando log2N estagios, sendo cada est agio constituido de N /2 chaves cros8bar

2x2, considerando N uma potencia de 2. as elementos de chaveamcnto da rede sa.o

formados pOl' essas chaves crossbar as quais possuem duas entradas e duas saidas. POl'

meio de um digito de controle C e possivel fazer a conexao de uma entrada a uma saida.

a algoritmo de roteamento baseia-se no bit de controle C fornecido pela entrada.

Quando C = 0 a entrada e conectada a. saida superior e quando C = 1 a entrada e conec-

t.ada a. saida inferior. Dessa maneira, 0 modulo (origem) que deseja efetuar comuuica<;ao

com outro (destino) deve especificar 0 endere~o de destino 0 qual contem tull digito de

controle correspondente a cada esta.gio de chaves. Assim, a chave do i-f.'limo esta.gio ve-

riflca 0 i-t'limo bit do endere~o de destino contando it partir do digito mais signiflcat.ivo

para detenninar se a entrada sera conectada a saida superior ou inferior.

-11- -N-
As redes multi-est.a.gio sf\.Obastante apropriadas para sistemas multiprocessadores de-

'lido a essa caracterlstica de auto-roteamento, visto que nao ha. necessidade de Ulll con-

t.rolador central. Uma rede multi-estagio pode ser bloqueante, na.o-bloqueant.e ou rear-

l'anjlivd. tT ma rede e dita bloqueante se conexoes simultaneas entre dois ou mais pares de

modulos podem provocar disputas pelo uso dos links de comunica<;ao da rede. Um exelll-

plo de rede bloqueante e a rede Omega que na.o permite que determilladas combina~oes

de COllexoesde entrada-saida seja.m realizadas devido aos bloqucios entre os caminhos

conflitantes. As redes nao-bloqueantes sao aquelas capazes de realizar todas as possiveis

conexoes sem bloqueio, ou seja, sem causal' conflitos. Um exemplo de rede ni\.O-bloqueante



e a rede Clos. Ja as redes rearranjdvcis nao-bloqueantes podem realizar todas as conexoes

possiveis entre entradas e saidas rearranjando as conexoes existentes, de forma que sempre

seja possivel estabelecer uma conexao para um novo par de entrada-saIda .. Um exemplo

de rede rcal'ranjdvd n':lo-bloqueante e a rede Benes. De acordo com [ITS!>], ern princIpio

todas as redes muIti-esta,gio com logN esta,gios sao redes bloqueantes.

AIteniat.ivamente as redes multi-esta.gio, podem ser empregadas as redes de esta,gio

Iitlico que realizam a mesma tarefa de uma rede muIti-est.a,gio com log2N esta,gios at.ra\'es

de log2N passos, usando UlIl {mico estagio que e equivalente a apenas um dos esta,gios

de uma rede multi-esta,gio. Essa rede de est agio {mico evidentemente e lOY2N vezes mais

ha.rata e apesar de manter a mesmalatimcia que a multi-estagio ela apresenta Ulnalargura

de banda log2N vezes menor pot'que todos os log2N passos devem ser completados antes

de se iniciar nova comunica~,io. Enquanto que, uma rede multi-esta,gio pode efet.uar

\lova comUlllcae,;ao a cada vez que a mensagem e transmitida para 0 proximo estagio.

A maioria. clas recles multi-esta,gio sa,o semelhantes, 0 que as diferencia e 0 padrao de

interconexao entre seus est,igios. Os padroes de comunicae,;ao utilizados nessas redes serao

mais cletalhados na see,;ao 2.7.

Permutac;oes

{T ma recle cle interconexao pode ser vista como uma estrutura que conecta seus mod ulos

de entrada aos modulos de saida utiIizando um conjunto de func,;oes de roteamento ou

fune,;oesde interconexa,o que atuam sobre os enderec,;os dos modulos. Conforme descrito

<,m [Sie85], cada func,;a,ode roteamento e uma bijec,;iiosobre 0 conjunto de endere<;os de

entrada-saida.

Para Uln sistema com N modulos 0 conjunto de enderec,;os E e constituido pelos in-

l.eiros de 0 a N -1, ou seja, E = {O,l, ... ,N -I}. Uma func,;a,ode roteamellto f e
Ulna func,;clode enderec,;os de modulos para enderec,;os de modulos, isto e, f : E ---+ E,
o que equivale a uma permutac,;a,o, ou seja, uma bije<;ao de um conjunto nele meSlllO.

Assim, uma fune,;aode roteamento f permuta (mapeia) os enderec,;os 0,1, ... , N - 1 em

f(O),f(1), ... ,j(N - 1). A seguir sercio descritas algumas das permutac;oes mais empre-



ga.da.s em redes de illtercOllexao. Para efeito de defini<;ao das pennuta<;oes cOllsidera-se x

como sendo a. representa<;ao binaria. do elldere<;o de um modulo. Temos enta.o que:

;1' = {an, an-I, .. ' ,a2,al} = an * 2n-1 + an-l * 2n-2 + ... + al

Dividindo-se 0 conjunto ordenado de endere<;os dos modulos fonte em dais subcan-

juntos de mesmo ta.ma.nho e elltrela.<;a.ndo-os obtemos um mapea.mento do conjunto de

enderec;os dos modulos fonte pa.ra. 0 conjunto de enderec;os dos modulos destino. Isso

corresponde a uma. permuta<;ao pelfect-shuffle que pode ser descrita. como UIlla.rot.a.c;ao

circular de uma. posic;ao a esquerda. dos bits de enderec;o do modulo fonte. Assim, a.

permutac;c:\o lJe'/:fect-shu.fJle e definida. como:

PS(x) = {un-l,an-2, ...• Ul,Un}

A figura. 2.9 representa a. permutac;ao pelfect-shuffle pa.ra. N = 8 modulos.

FONTE DESTINO

000 •• 000

001 001

010 010

011 011

100 100

101 101

110 110

III •• 111

Uma autra. forma de visualizac;ao que descreve com maior clareza. 0 efeito de se aplicar

a pennutac;ao pe/feet-shuffle mostrando a interligac;ao entre os modulos e apresentada na.

figura. 2.10. 0 inverso da permutac;a.o shuffle tambem e bastante utilizado. e poele ser

definido como uma. rotac;a.o circular de x a direita. Podemos obter ainda as permuta.c;oes



8uper-8lw.lfle (P S'i) e sub-sh uffie (P S'd a partir da rota~ao de uma determinada parte de

;1'. respeetivamente sobre os i bits mais significativos e sobre os i bit8 menos sigllificativos

de ;/'.

Temos entao:

(000)
o

Exchange

A permuta~c:l.oe;/'change interliga os modulos cujos endere~os diferem apenas no i-fsimo

bit. Ela pode ser definida como: E Xi (;/')= {an. (In-l, ...• Oi, ...• ad
A figura 2.11 represent a uma permuta~a.o exchange EXl(;r) para N = 8 modulos.

Vma outra representa<;c:l.opara a mesma permuta<;a.o pode ser vista lla figura 2.12.

A a.plica~a.oda permuta<;ao buttofly ocasiona a troca dos bits mais e menos significa-

tivos do elldere<;o do modulo. A defini~a.o cIa permuta<;.ao butte1:fly e dada a seguir:



000 000

ool~ool

010 010

011 011

100 100

101~101

110 110

III III

~UJ--W
(010)

2
(100)

4
(101)

5
(110)

6

BP(;I') = {ClJ,Cln_l, ••• ,Cl2,Cln}

A pennutac;iw butterfly aplicada a. N = 8 m6dulos pode ser vista. na. figura. 2.13.

A representac;ao do efeito da aplicac;.io da permutac;ao sobre os m6dulos e vista 11a

figura 2.H.
Podelllos tambem definir as perlllutac;oes super-buttf1:fiy (BPi) e sub-butte1:fiy (BPi).

A permut.ac;a,o super-butte/:lly e dada pOl':

Na perlllutac;iw shift hei uma func;a,o aritmetica que soma 1 ao valor lHunerico do

ellderec;o do m6dulo diferentemente das permutac;oes anteriores em que uma func;ao ma-

nipulava os bits para permutar 0 enderec;o. A permutac;ao shift e definicla como:



(000)

o
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S'H(;r) =1 ;r + 1 IN

Uma representa<;ao da permuta<;ao shift para N = 8 m6dulos pode ser vista na figura

2.15. Outra forma de visualizar a permuta<;a.o anterior e dada na figura 2.16.

Figura 2.16: Interliga<;ao dos m6dulos ap6s aplica<;ao da Shift

A pennuta<;a.o identidade quando aplicada nao causa nenhuma a.ltera~a.onos endere<;os

dos modulos. ela e usada apenas para definir permuta<;oes inversas.

Pode ser definida como:



2.8 Aplica~ao de Permuta~oes

Pode ser verificado a partir da observal;ao das figuras represelltativas das permuta<;oes

da sel;a,o 2.7 que a aplical;ao de apenas uma permutal;ao nao proporciona muita flexi-

bilidade em termos de interconexoes arbitnirias de entrada-saida. Mas. combiuaudo-se

algumas seqi.iencias de permutal;oes podemos obter resultados interessantes que possibili-

tam a construc;ao de redes de interconexao multi-estagio.

Os elementos de chaveamento que formam uma rede de inteconexa,o multi-esta,gio

podem realizar permuta<;a.o que po de ser definida da seguinte forma:

£C;(.r) = {EXi I Id(;r)
Atraves da combinal;a,o das permuta<;oes realizadas em cada esta,gio pelos elementos

de chaveamento e pela seqiiencia intercalada de outras permuta<;oes podemos construir

divel'sas redes muIti-esta,gio tais como: Omega, Banyan. n-Cubo e outras. A seguir sera.o

descl'itos alguns exemplos de construl;ao dessas redes.

Omega

A rede Omega [Law75] com n estagios e definida como:

Omegall = (P8I1EC1 r'
A rede omega para N = 8 m6dulos e representada na figura 2.17.

A rede Banyan [GL73] com n estagios e definida como:

BauyaHII = EC\BF2EC\BF3 ••• BFIIEC\

A rede Banyan para N = 8 m6dulos e representada na figura 2.18.



Figura 2.17: Rede Omega para N=8 modulos





A rede Cubo Bimirio Indireto [PI/i] com n estagios e definida como:

II - Cuba = EC1BF2EC1BF3 ••• BFnEC1PS;;1

A rede :3-Cubo para N = 2n = 8 m6dulos e representada na figura 2.19.

A rede de interconexa.o GSN (Generalized Shuffle N efwo'l'k) proposta pOl' Bhuyan e

Agrawal [BAS:3]e uma rede auto-roteante baseada no padrao de interconexao Gellc'I'alizEd

ShufflE (descrito na se~ao 2.9.1) e permite conectar qualquer nlunero de M m6dulos de

entrada a. qualquer nllmero de N m6dulos de saida.



o padrilO de interconexao da rede GSN e baseaclo num sistema nunH~rico que pode ser

definido de acordo com [BA83] da seguinte forma:

Considere 0 ntlmero decimal M sendo represent ado como 0 produto de l' fatores, assim,

AI = 1111 * 1112 * ... *111, .. Na faixa de ntllUeros compreelldidos entre 0 e AI -1, cada lllUUerO

X e represent ado como um r-tuple (:1'1 X2 ••• Xi ••• Xr) para:

r

X = 2::ri *tvi
i=1

para to do 1 ::; i ::; 1'. A fim de especificar as raizes envolvidas, um n tllnero X poden\. ser

representado como (X )ntt ,m2, ,mr' A partir das descri<;oes acima 0 generalized shuffle de

11mntlmero C01l10)( = (;l'1 ;l~2 :1~r),nt,m2, ... ,mr e dado pOl':

S'g(.Y) = (:1'2:f3'" ;l'r;rdm2,m3,. .. ,mr,m!'

Podemos tambem definir umm-shuffie de Uill inteiro X, Sm(X) como:

S' (X) = {n~x mod(A! - 1) para 0 ~ X < AI - 1
~m .\ para .\ = AI - 1

o m-s/Illffle pode ser represent ado da seguinte maneira:

COllsiderando-se um conjunto de cartas de baralho sobre 0 qual vamos aplicar om-

8huJfie. Divide-se uma pilha de M cartas em m pilhas iguais de ~ cartas cada Ulna.

Toma-se a IlL carta da 1£ pilha, a 1£ carta da 2£ pilha e assim pOI' diante ate formal' Ulna

nova pilha de m cartas. Passa-se agora a tomar as 2ll cartas ate formal' uma nova 2.!!:.

pilha e prossegue ate ~ novas pilhas de m cartas cada uma. As novas pilhas SilO entilO

colocadas umas sobre as outras de modo que a primeira pilha formada seja colocada no

topo e a tiltima na base.

use SE~VIC;:O DE: BIBLI~)T ECA E
II'~FOR\;AC;:AO



Al 8
WI = - = - = 2

m,1 4
111 8

102=---=-=1
mlm,2 4;t:2

110 = ;rlwl + ;t'2W2 = (;rl;t'2)ml,m2= (01 ).•,2

210 = ;rl11'1 + J'2w2 = (;rl;l'2)ntt,m2= (10) .•,2

310 = ;r(WI+ ;l'iw2 = (:l'I;l'2)ml,m2 = (1l) .•,2

410 = :l'lWI + :l'2W2 = (;l:IX2)ml,m2 = (20).•,2

510 = ;l'IWl + ;l'2U'2= (:l'I:r2)ml,m2= (21)..,2

610 = ;1'1WI + ;r2W2 = Cl'1 X2 )nt] ,m2 = (30 ).•,2

A partir da determina<;a.o dos n lllueros X podemos aplicar lUll m-sh tt.fJle a fim de

prosseguir com 0 exemplo. Para lUll4-shu.fJle de 1'1 = 8 entradas temos: 8 cart as divididas

em 4 pilhas iguais de 2 cartas cada uma. A figura 2.20 represent a 0 exemplo descrito acima,

Projeto de uma GSN

Para se projetar uma GSN "MxN. isto e. de 1\1 entrada.s e N saidas. utiliza-se como

elemento de chaveamento uma chave crossbar controlada pelo correspondente digito do

elldere<;o de destillo, Para uma GSN com r estagios, os valores de l'vI e N devem ser

fa.torados em r fatores, ou seja, Al = m,1 * m'2 * ... * m,r e N = 11.1 * n2 * . , . * 11.,.. E
t" - t' d d Mn1112 .•. ni_l 1 b t 1 ( )os es ,aglOs sao cons rtn os e mlm2 ...m; C laves cross at' com aluan 10 mj:rnj para



FONTE DBSTINO

00 0 • 0 00

01 01

10 2 2 02

11 3 3 03

20 4 4 10

21 .5 .5 11

30 6 6 12

31 7 • 7 13

BASB4.2 BASB2,4

Figura 2.20: Genemlized Shuffle de M=4x2

1 ::; i ::;1', sendo que as chaves no i-esimo estagio sito cOlltroladas pelo i-esimo digito do

f'lldere~o de destillO. Alem disso, 0 i-esimo estagio e precedido por um mj-shuffle.

2.9.3 Equivalencias

De acordo com [BA83] as redes de illtercollexito multi-estagio como por exemplo a

Omega, a ll-Cubo billario illdireto, a Delta e outras redes que usam chaves c1'Ossbar2x2

SilO ou parte ou topologicamente equiva.lentes a. GSN com ill = N = 2n• Vma GSN com

1\-1ou N sendo 1l1imeroprimo equivale a uma crossba1' MxN com r = 1 e, para N = 1 a

GSN Mxl corresponde a um barramento compartilhado.

Arquiteturas paralelas constituem uma alternativa para a obten~ito de sistemas com-

putaciollais de alta performance. Elas requerem urn meio de comullica~a.o capaz de pro-

porcionar a interliga-;ito entre os m6dulos computacionais para execu~ito paralela, dai a



importa.ncia das redes de interconexao.

No projeto de redes de interconexc'\.o devem ser considerados os requisitos de COlllU-

l1ica<;a,oapresentados pelo sistema para se definir as caracterlsticas operacionais do. rcde

e sua topologia. Em geraL topologias estaticas siw mais convenientes as arquiteturas de

prop6sito espedfico devido a possibilidade de se couhecer previamente 0 padra,o de COlllU-

l1icasa,o da computa<;ao em questao, enqnanto topologias dinamicas siw mais adequadas

as arquiteturas de prop6sito geral devido a propriedade de recoufigurabilidade.

U ma importante decisa.o recai sobre os fatores cnsto e desempenho, ou seja, tenta-se

satisfazer as llecessidades de comlmica~a,o do sistema a um custo razoa,vel, tomaudo-se 0

cllidado de manter Ulll bom compromisso entre cnsto e desempellho.



Capitulo 3

Arquitetura Proto-WOLF

3.1 Introdu~ao

Este capitulo discute as caracterlsticas da arquitetura Proto-WOLF [Cav92, GNC92,

GNR92]. A descri~ao funcional da arquitetura proporciona uma visao global do papel

desempellhado pOl' cada uma das unidades que a compoem, com enfase nos requisitos de

comunica~ao das chaves de interconexao.

As limita~oes do modelo de yon Neumann e a necessidade cresceute pOI' sistemas

computacionais de alto desempenho conduziram it proposta do projeto do Proto-\VOLF,

cuja fina.lidade e implementar e estudar as caracterlsticas de urn supercomputador de alto

desempenho baseado no paradigma de fluxo de dados. A arquitetura do Proto- 'WOLF e
uma proposta do Grupo de Instrumenta~ao e Informatica da USP (GIIjUSP) e do Grupo

de Fluxo de Dados da UNICAMP. Essa arquitetura e baseada no modelo de fluxo de dados

dinfuuico com granularidade variavel e deriva da Maquina a Fluxo de Dados de Manchester

(Alil/DA/ - iUanchester A/ultiring Dataflow A/achine) [GWG80, GWK85, GKB87, vVat84],

e leva em considera~ao as experiencias adquiridas pelos pesquisadores do GII junto ao

grupo do Professor Gurd em Manchester. A arquitetura Proto-WOLF procura solucionar

a.lguns dos problemas detect ados no projeto da lvllvlDM e tambem se utiliza de resultados



de estudos realizados sobre a AfAJDAf. Alguns desses problemas sao descritos em [GNC92]

e estcio resul11idos na se<;ao seguinte.

Com a implel11enta<;ao da AIAIDAl foi possivel formal' uma base maior de conhecimento

Rolne processamento a fluxo de dados e detectar problemas tais como:

• A lUMDAI apresenta um pipeline circular que aumenta a latencia e influi na comu-

nica<;iw entre as unidades. 0 pipeline possui tambem maior ntunero de estagios que

o necessario, 0 que contribui para degradar a performance do sistema.

• A granularidade da AIAfDAI e fina e fixa, 0 que dificulta a investiga<;a.o de uma

granularidade adequada dependente das caracterlsticas do algorftmo.

• Os r6tulos das ficha.s apresental11 redundancias implicalldo 11lll11allecessidade de

maior mem6ria para el11parelhal11ento. As fichas possuem, alem do dado, campos

de controle. Cerca de 30% da ficha contem informa<;ao processada, 0 rest ante se

destina ao cOlltrole [Mag92].

• Arquiteturas a fluxo de dados puras nao tratal11 eficientemente c6digo estritamente

seqiiencia.l. A figura 3.1 apresenta Ul11trecho de c6digo estrital11ente seqiiencia.l,

ollde a dependEmcia de dados de uma instru<;ao em rela<;ao it outra e direta, isto e,

os dados necessarios it execu<;ao de uma instru<;ao dependem lmica e exclusivamellte

cia execu<;ao cia instrtl<;ao anterior.

Nesse caso a ficha com 0 resultado da illstru<.;ao 1 deve circular pela nul.quina a fim

de possibilitar 0 inicio da execu<;a.o da instru<;a.o 2, 0 l11esmo acontecendo para as ins-

tru<.;oes 3 e 4. Isso leva a sobrecarga desllecessa.ria da Unidade de Emparelhamento,

alem da latencia provocada pela circula<;a,o da ficha pelo pipeline .

• Programa.s que geram alto grau de para.lelismo conduzem a uma elevada utiliza<;iw

de mem6ria, como pOl' exemplo, 0 elevado numero de instancia<;oes simultaneas

de uma fun<;ao que pode provocar satura<;ao da maquina. Assim, a ocupa<.;.l.ode



memoria torna-se um ponto critico afetando 0 desempenho da mciquina devido ao

excesso de fichas geradas .

• 0 comprimento da palavra e fixo de 24 bits, nilOsendo adequaclo nem para compu-

ta~a.o simbolica para a qual e muito gra.nde, nem para computa~ilO Iltllnerica para

a qual e muito pequeno.

A arquitetura Proto-WOLF trata os problemas encontraclos no projeto da illillDM

atraves das seguin tes caracteristicas:

• A ullidade de Fila de Fichas descrita na se~ao 3.3 e colocada fora do pipeline dimi-

nuillclo assim. a latencia .

• 0 Proto- vVOLF possui capacidade de executar codigo como processador a fluxo de

dados ou como processador seqiienciaL Ha capacidade para tratamellto de codigo

estritamente seqiiencial pela.s Memorias de Instru~oes (acopladas as Unidades Fun-

cionais como mostra a se<;ao3.3) que sao capazes de gerar cadeias de illstru~oes.



• 0 tratamento de dados estruturados e realizado pOl' um processador vetoriaI. 0 que

permite explorar melhor 0 para.lelismo derivado de regularidades na estrutura de

dados.

• 0 excesso de paralelismo e gerenciado pOl' uma Unidade de Controle de Para.lelismo

descrita na sec;ao :3.3 que evita a saturac;ao da mciquina.

• 0 Proto-WOLF apresenta Unidade de Emparelhamento capaz de efetuar endere<;a-

mento direto, eliminando a necessidade de memoria associativa.

3.3 Descri~ao Funcional

A figura :3.2 mostra 0 esquema geral do Proto- vVOLF. As unidades que constituem

a arquitetura se comunicam at raves da troea de fichas, que represent am os dados f' silO

divididas em campos. Os campos perteneentes a cada ficha contem todas as informac;oes

referentes a.o dado correspondente. 0 comprimento de eada fieha e varia,vel e depende de

seu tipo. Os tipos de fichas sao os seguintes:

Tipos de Fichas

Tipo PA (Ficha Par) As fichas do tipo Par sao geradas a partir da Unidade de l\'Iemoria

de Dados e eontem os seguintes campos:

• Ficha - Indica 0 tipo da fieha (PA)

• DadoO - Contem 0 operando esquerdo de uma operac;ao

• TipoO - Contem 0 tipo do dado que esta no campo DadoO

• Dadol - Contem 0 operando direito de uma operac;ii.o

• Tipol - Contem 0 tipo do dado que esta no campo Dadol

• N6 - Contem 0 enderec;o para 0 qual os dados da fieha se clestinam



Tipo PR (Ficha Programa) As fichas do tipo Programa sao inseridas na nuiquina via

mecanismo de Entrada-Salda e contem os seguintes campos:

• Cod.oper - Contem 0 codigo de opera~a,o, isto e, corresponde a uma illstru<;ao

do programa

• NoAestO - COlltem 0 endere<;o de destino do primeiro resultado gerado pela

execu<;ilO da ficha executa vel

• F_empO - COlltem a fun<;ao de emparelhamellto do primeiro resultado gerado

pela execu<;a,o da ficha executavel

• No_destl - Contem 0 endere<;o de destino do segundo resultado gerado pela

execu<;ao da ficha executavel

• F _empl - COlltem a fun<;a,o de emparelhamento do segundo resultado gerado

pela execu<;ao da ficha executavel

Tipo EX (Ficha Executavel) As fichas do tipo Executavel silO criadas a partir da

l'vIemoria de Intru<;oes e contem os seguintes campos:

• Os campos DadoO, TipoO, Dadol, Tipol, Na e Ix silO identicos aos utilizados

nas fichas do tipo PA, e os campos Cod.oper., No_destO, F _empO, No_destl e

F _empl silO identicos aos das fichas do tipo PRo

Outras As fichas clos tipos NA (Nome de Ativa<;ao), CD (Cor-Destino), DE (Destino),

BO (Booleana), IN (Inteiro), RE (Real), QQ (Ponteiro), ZZ (Fim de Sit·fa11/.) tem es-

truturas semelhantes, apresentando diferen<;as apenas nos campos de Ficha e Daclo.



Sa.o criadas nas Unidades Funcionais ou entao inseridas via mecanismo de Entrada-

Saida, exceto as fichas do tipo QQ que sao geradas na Unidade de Processador Ve-

torial e Memoria Vetorial. Essas fichas tem os campos Ficha, DadoO, No, F_empO,

Na e Ix, ja descritos anteriormente.

A ficha do tipo QQ e um ponteiro para 0 inicio da estrutura armazenada na Memoria

de Estruturas e contem alem do endere<;o inicial da estrutura 0 correspondente

t.amanho da mesma. 0 tipo de ficha ZZ e usado no mecanismo que verifica se uma

opera<;a.o sobre um vetor de dados terminou, isto e, se tal opera<;ao {oi aplicada

em todos os elementos do vetor de dados. Seu campo F_empO contem a fun<;ao de

emparelhamento. Tal fun<;ao nao se refere nesse caso (como nos casos anteriores)

ao campo DadoO e sim ao campo Ficha, visto que 0 mecanismo de controle que usa

esse tipo de ficha. nao necessita de urn valor para 0 campo DadoO.

Tipo SA (Ficha Saida) As fichas do tipo Saida sao produzidas nas Unidades Fun-

cionais e possuem os seguintes campos:

• DadoO - ('ontem urn dado que sera enviado it saida como resultado de um

programa

• TipoO - C'ontem 0 tipo do dado que esta no campo DadoO

• Dado - Contem 0 valor de Stream que indica 0 resultado da saJda. Se Ulll

programa gera saidas mttltiplas. esse campo identifica cada uma.

• Na e Ix - Identicos aos anteriores.

Mecanismo de Entrada e Saida (EjS) 0 mecanismo de E/S e responsa.vel pela in-

ser<;ao e extra<;ao de fichas na maquina. As fichas sao inseridas na maquina pela
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VIa.de Entrada, conectada a Chave de Coleta. Durante 0 processamento. a via

Saida, atraves das fichas do tipo SA, apresenta o(s) resultado( s) de um programa.

It atraves dessas vias que se faz a conexao da maquina ao exterior.

Unidade Chave de Coleta (CC) A Chave de Coleta (CC) retme as fichas recebidas da

via de Entrada e as transmite as unidades seguintes no pipeline. A CC possui duas

saidas separadas em direc;a,oit Unidade de Emparelhamento (UE): uma ddas t.rans-

mite fichas para a IVIemol'iade Dados (MD) e a outra transmite enderec;os para a

UE. Caso nao haja possibilidade de efetuar a transmissao devido a illdispOllibilidade

dessas unidades, a CC envia as fichas para a Fila de Fichas (FF).

Unidade Fila de Fichas (FF) Armazena as fichas que nao puderam ser enviadas a, lIE
e as distribui posteriormente, quando a lIE estiver disponivel. A FF e uma fila do

t.ipo FIFO e responde pelo controle de fluxo de fichas na ma,quina evitando flue os

aneis1 sejam sobrecarregados.



Unidade de Enlparelhamento (UE) Realiza 0 emparelhamento de operandos. Ela

usa 0 endere~o recebido da CC para procurar a ficha parceira (se~a,o 1.2). Caso nao

encontre a ficha parceira, entao, gera um sinal de escrita para annazenar 0 dado

cujo par nao foi localizado. Assim, essa ficha fica armazenada. esperando pelo par

correspondente. l\las, se 0 par for encontrado, a DE gel'a tun sinal de leitura para

que a l\Iemoria de Dados (MD) exponha 0 dado procurado. Assim, a VE efetua 0

empaTelhamento combinando a salda da MD de modo a formaT tun Olltro tipo de

ficha composta pelo par de operandos das duas fichas de mesma car2 (se~ao 1.2)

dirigidas para um mesmo no ou pOI'uma ficha BYPASS combinada com uma ficha

/lull. A nova ficha formada a partir desse emparelhamento e denominada de ficha

par (PA).

Unidade de Meluoria de Dados (MD) Quando a UE na,o localiza a ficha parceira na

unidade de Memoria de Dados (MD), 0 dado e armazenado na MD e fica a. espera do

parceiro correspondente (ficha de mesma cor dirigida ao mesmo no). Quando 0 par-

ceiro chega, a MD apresenta 0 dado armazenado, possibilitando 0 emparelhamento

e portanto a forma~ao da ficha par (PA).

Unidade Chave de Distribui~ao (CD) Recebe as fichas emparelhadas na MD e as

distribui para os aneis, para a unidade de Processador Vetorial e Memoria Vetorial

(PVMV) ou para a Unidade de Controle de Paralelismo (UCP), dependendo do tipo

da ficha.

Unidade de Menloria de Instru~oes (MI) A Memoria de lnstru~oes contem todas

as informa~.oes sobre 0 no para 0 qual a ficha par (P A) se destina. Essas informa~oes

dizem respeito pOI' exemplo a. opera~a,o a ser efetuada sobre os dados da (kha par

bem como 0 destino do( s) resultado( s) ou ainda ao segundo operando da illstru~ao

para uma ficha BYPASS. A partir das informa~oes do no e da ficha par a MI produz

uma ficha executa,vel (EX) que contem todas as informa~oes necessa.rias a. execu~ao

do no. A MI envia entao a ficha executavel a sua correspondente Vnidade Funciona.l

2 A cor corresponde aos campos Ix e Na e identifica cada instancia~ao na re-utiliza~ao recursiva dos
grafos.



Ul1idade Ful1ciol1al (UF) Responsavel pela execuc;ao da ficha executavel (EX) rece-

bida da M1. realizando a opera~ao representada pelo no no grafo sobre os operan-

dos correspondentes. A UF pode gerar dois tipos de fichas de resultados, livres e

ellcadwdos. Os resultados lim'es sao enviados it CC para continnarem a circular

pela ma.quina, enquanto os resultados encadeados continuam na. UP. Os nos podem

fazer parte de uma cadeia. e essa informac;ao deve estar arma.zenada na l\1I pa.ra

que ela possa utilizar 0 endere~o de destino da. ficha. executavel como eudere~o de

busca para formar a. proxima ficha executavel da cadeia. Assim, os resultados da.

ficha.executavel anterior que acaba de ser processada pela UF serao utilizados como

operandos da ficha. executa.vel subsequente.

Ul1idade de Memoria de Rascul1ho (MR) A Memoria de Rascunho (lVIR)arma.zena.

resultados intermedi<i.rios, isto e, os resultados encadeados prodllzidos pela UF.

Esses resultados devel1l ser armazenados para servirel1l de operandos as proximas

instruc;oes da cadeia.

Ul1idade Processador Vetorial e Memoria Vetorial (PVMV) E responsa.vel pelo

tratamento de dados estruturados. Possui unidades de Memorias de Est.rllturas

(r\'IE) que podel1l guardar os pedidos de leitura de dados a.illda na.o prod uzidos,

possi bilit.ando. dessa forma, a execu<;ao de opera<;oes de leitura. e escrita em ordem

inversa. Outra caracteristica das MEs e a alocac;a.o de espa~o sob demanda e libe-

rac;il.Oautol1la.tica de espac;o. Como essa unidade processa e arl1lazena estrllt.uras de

dados. na.o ha. necessidade que esses dados circulem pelo pipeline, evit.ando assim,

tra.fego desnecessa.rio. Alem disso, e l1luito mais adequado utilizar uma. unidade

dedicada a processamento de estruturas de dados para. realizar essas tarefas. po is 0

processal1lento e feito de modo mais eficiente, e tambem diminuindo a necessidade

de indices nas fichas, e conseqiientemente, reduzindo 0 uso de memoria.

Ul1idade de COl1trole de Paralelismo (UCP) Um dos maiores problemas encontra-

dos em arquiteturas a fluxo de dados e a gerac;a.oexcessiva de para.lelisIllo devido a

possibilidade de existencia simultanea de diversas instaneias de uma mesma inst.ru-

c;a.o. A Unidade de Controle de Paralelismo (UCP) desempenha Ulll papel impor-

tante na arquitetura, pois possui urn mecanismo de controle que restringe 0 lltllUero



de instanciac;oes distintas de uma mesma instruc;ao. 0 metodo de Thl'ottle [Rug87]

foi desenvolvido para a lmiquina de Manchester pOl'Ruggiero e faz 0 gerenciamento

de paralelismo atraves do controle da ativac;ao de func;oes, de acordo com 0 nivel

de atividade da ma,quina [Mag92]. Quando esse nivel esta elevado, os pedidos de

ativac;ao de func;a,o sao suspensos ate 0 termino da execuc;a,ode algumas func;oes.

Caso 0 nivel esteja baixo, 0 pedido e atendido. A ocupac;a,o da unidade de Fila de

Fichas indica 0 nivel de atividade da maquina. Nivel alto significa que as Vnidades

Funcionais na,o esta,o conseguindo consumir as fichas na mesma proporc;ao em que

estas estao sendo geradas. dai a suspens,\.o das ativac;oes. As ativac;oes sao liberadas

quando a ocupac;a,o da ullidade de Fila de Fichas cai para 0 nivel baixo.

Requisitos das Chaves de Conexao

A func;a,odas chaves de Coleta e de Distribuic;ao e transferir fichas provellientes das

lI11idadesconectadas em suas entradas as unidades conectadas em suas saidas. Diferente-

mente dos sistemas multiprocessadores e multicomputadores, a arquitetura Proto- WOLF

requer comunicac;a,o unidirecional, isto e, as unidades interconectadas a,selltradas das re-

des somellte enviam fichas e llao requerem respostas das ullidades coned ad as nas saidas

como ocone pOI'exemplo em sistemas multiprocessadores, onde os processadores ligados

as elltradas da rede de COllex,\.orequerem respostas das unidades de memoria conectadas

nas saidas. Devido a essa caracteristica de comunicac;ao unidirecional 0 fator velocidade

de transmissao e menos critico que no caso dos multiprocessadores.

A arquitetura do Proto-WOLF e de uso geral. sua finalidade e computar aplicac;oes de

diversas a,reas. Devido a isso, a estrutura de comunicac;a,o da arquitetura nao deve estar

atrelada ao padra,o de comunicac;ao de uma aplicac;ao particular. Esses fatores influem

na escolha da topologia das redes de interconexao. 0 principio bi\.sico para a escolha cia

topologia e a condic;ao de que ela satisfac;a as necessidades illtrinsecas de comullicac;ao da

aplicac;a,o enderec;ada pelo sistema. Para uma boa escolha ha necessidade de se conhecer

previamente 0 padrao de comunicac;a,o exigido pela aplicac;ao, 0 que na maioria das vezes

na,o e possive! prever a priori. Alem disso, uma ma.quina de proposito gera.l enderec;a



HIlla ampla variedade de aplicac;oes, 0 que dificulta a tarefa de se fazer progn6sticos dos

l'equisitos de comunicac;ao exigidos.

Nas redes estaticas a estrutura do. computac;ao e completamente determinada antes

do. execuc;ao. nesse caso a escolha do. topologia depende do padriw de comunicac;ao es-

perado. Levando-se em considerac;a,o esses fatores, conclui-se que a escolha do. categoria

esta,tica e em gera.l mais conveniente a,s arquiteturas de prop6sito espedfico, cujo padra,o

de comunicac;ao pode geralmente ser conhecido de antemao.

Baseado no fato do. mc\,quina ser de prop6sito geral, a topologia dinfunica pode sa-

tisfazer bem as necessidades de comunicac;a,o do sistema devido it sua caracteristica de

reconfigurabilidade que permite atender a pad roes arbitrarios de comullicac;a,o, presentes

quando se efetua computac;oes sobre uma ampla variedade de aplica<;oes.

Como descrito anteriormente. os dados siw transm.itidos atraves de fichas e as llnidades

que constituem a arquitetura se comunicam pOl'meio de troca de fichas como em al'quite-

tmas de passagem de mensagens (pacotes de informac;oes). As fichas podem ser vistas

como pacotes que contem as diversas infonna<;oes necessarias it execuc;a,odo programa,

assim. as redes de interconexao devem transferir pacotes de informac;oes.

as ani-is entre as chaves tem a capacidade de rea.lizar suas atividades independente-

mente e em paralelo. Sendo assim, a transferencia de fichas at raves das redes deve ser

l'ealizada de forma assillcrolla. para suprir os aneis que estiverem disponiveis para iniciar

o processamento.

Apesar do. arquitetura nao impor restric;oes quanto a estrategia de controle das redes,

e mais adequado, pOl' questoes de simplicidade e confiabilidade do sistema, adotar a

estrategia de controle distribuido. Isso evita 0 problema de se utilizar uma {mica unidade

geradora de sinais de controle que pode levar a um engarrafamento e comprometer 0

sistema em termos de performance e confiabilidade, a.lem do que a estra.ti·gia de controle

distribuido se adequa melhor a sistemas MIlVID,enquanto que, a estrategia de controle

centralizado e mais conveniente para sistemas Sll'"ID [IT89].

Com base nesses requisitos essenciais podemos tomar as decisoes de projeto para as

redes de interconexao do. arquitetura Proto- \VOLF:



As entradas da Chave de Coleta esti\.Oconectadas as seguintes unidades: ullidade de

Entrada-Sa.ida. (EjS), unidade de Fila de Fichas (FF), Unidade de Processador Vetorial

e f\1emoria Vetorial (PVMV), Unidade de Controle de Paralelismo (UCP) e os aneis

(Melllorias de InstnH.;oes (MI) e Ullidades Funcionais (UF)).

Nas saidas da chave encontram-se coneetadas as seguintes unidades: Ullidade de

Entra.da-Saida (EjS), Unidade de Fila de Fichas (FF), Unidade de Emparelhamento (UE)

(" Memoria de Dados (MD).

As fUll<;oesda Chave de Coleta si\.O: coletaI' as fichas provenielltes das diferentes

lluidades couedadas elll suas elltradas, detectar 0 tipo de cada ficha recebida e deter-

minar a saida para a qual a ficha sera enviada e rea.lizar a transmissi\.O.

A Chave de Coleta pode coletaI' todos os tipos de fichas citados lla se<;a,o:3.:1 exceto os

t.ipos PA e EX, que sao produzidos e consumidos antes de atillgirem a Chave de Coleta.

A Chave de Coleta pode enviar tambem todos os tipos de fichas com exce<;ao dos tipos

PA e EX pelos mesmos motivos citados acima.

A Chave de Coleta e desba.lanceada, com uma topologia assimetrica, isto e, 0 lltUllCro

de entradas da chave e diferente do nt"tlllerode saidas. Esse desbalanceamellto e devido it,

pstrutnra da arquitetura que possui apenas uma Memoria de Dados. Assim, a Chave de

Coleta represent a lUll gargalo pOl' onde a lllaioria das fichas que circulam pela maquina

tentam passaro Comparando-se aos sistemas multiprocessadores, onde em gera.!, as redes

de conexao sa,o simetricas possibilitando um grau maior de comunica~ao entre os modulos

de entrada-saida, a ('have de Coleta permite um grau menor de trallsa~oes devido ao

ntuuero de saidas ser menor que 0 de entradas. Se houvesse mais Memorias de Dados seria

passivel tarnal' a Chave de Coleta mais eficiente, de modo a explorar lIlais paralelismo de

transa<;oes.



Caracteristicas da Chave de Distribui~ao

A Chave de Distribui~~io pode receber fichas de dois tipos, PA (Par) produzidas a partir

cia Memoria de Dados (MD) e fichas do tipo EX (Executa vel) criadas pela Memoria de

Intru<;oes (MI). As saidas da Chave de Distribui~ao estao coneetadas a.sseguilltes unidades:

TTnidade de Processador Vetoria.l e Memoria Vetorial (PVMV), Unidade de Controle de

Paralelismo (UCP) e aos aneis ( Memorias de Instru~oes e Unidades Funcionais).

Assim como a Chave de Coleta a Chave de Distribui<;ao tambem e topologicamente

assimetrica. apresentando maior n lunero de saidas que de entradas. Essa caracteristica

seria deseji\.ve1em sistemas multiprocessadores, em que, pOl'exemplo. a.sentradas estariam

conectados processadores e as saidas unidades de memorias, nesse caso, 0 nllluero de

comunica<;oes poderia ser bastante elevado, acarretando numa utiliza<;.io eficiente da rede

de conexao. l'vIas,a Chave de Distribui~ao possui somente uma entrada at raves da qna.l

t.ent.a 8uprir os aneis. Se fosse equilibrado 0 nllmero de entradas e said as nesse caso, os

aueis poderiam ser explorados mais eficientemente.

A arquitetura Proto- \VOLF apresenta caracteristicas que buscam solucionar alguns

dos problemas encontrados em arquiteturas baseadas no paradigma de fluxo de dados

puro. tais como gera~a.o excessiva de paralelismo, processamento de dados estl'uturados,

processamento de codigo estritamente seqiiencial, elevado uso de recursos de memoria,

granulal'idade fixa. Em relasao a AlA/D1U, ela incorpora algumas caracteristicas e a.per-

fei~oa outras, como a Unidade de Controle de Paralelismo e a Unidade de Fila de Fichas.

A Unidade de Controle de Paralelismo proporciona a maquina a capacidade de tratamellto

a tun dos problemas de sobrecarga encontrados em arquiteturas a fluxo de dados que e

o excesso de paralelismo. Essa unidade possui um eficiente mecanismo para controlar e

evitar exposi~ao de para.lelismo excessivo, 0 que result a em diminui~ao do uso excessivo

de memoria. A Fila de Fichas e externa a.o pipeline, 0 que implica numa diminui~ao cIa

latellcia. visto que, nao ha necessidade das fichas obrigatotiamente circularem pOl' ela.



A Unidade de Processador Vetorial e Memoria Vetorial permite dirninuir 0 o'l,e.,.head

nos ani-is (MljUF), pois evita que os dados estruturados tenham de circular pelo pipeline

para serem processados. Devido a implementa<;ao das Unidades de COlltrole de Paralelis-

mo e de Processador Vetorial e Memoria Vetorial hei um ganho substancial em eficit~ncia

na utilizar;ao de memoria pelo sistema.

A granularidade do Proto- vVOLF e varia,vel, possibilitando a execur;a,o tanto como

processador a fluxo de dados como processador seqi.iencial. Essa caracterlstica soluciona 0

problema de tratamento de codigo estritamente seqi.iencial conforme descrito na se~ao 3.2.

{Tma outra caracterlstica relevaute e a do emparelhamento direto atraves da Unidade

de Emparelhamento. A Unidade de Emparelhamento e independente da Memoria de

Dados e pode fazer 0 enderer;amento direto a partir do endere<,;o recebido da Chave de

Coleta. Isso evita 0 uso de memoria associativa que e cara e de dificil implementa<;ao.

Um dos problemas encontrados em arquiteturas a fluxo de dados dina,micas pOl' ro-

tular;ao dE' fichas e a necessidade de utiliza~ao de diversos campos extras, alt~m daquele

do proprio dado. Isso resulta em overhead devido a redundf\,ncias em diversos campos

das fichas, aumentando de forma desnecessaria 0 espa~o de emparelhamento. Atraves do

trabalho proposto pOI' l\lagna [Mag92] e possivel eliminar tais redundf\,ncias, permit indo

assim, Ulna implementar;ao da maquina de forma mais simples e eficiente.



Capitulo 4

Irnplernenta~ao e Analise das Redes

4.1 Introdu~ao

Este capitulo exercita as chaves de interconexao propostas para a arquitetura e idell-

tifica 0 impaeto causado no sistema pelas diferentes topologias. Identifica tambem a rede

mais adequada a, arquitetura Proto- vVOLF.

o simulador SAvV (Simulador da Arquitetura Proto- vVOLF) e descrito na figura 4.I.

No esta,gio a.tua.lele ainda na,o implementa totalmente a arquitetura Proto- vVOLF descrita

no capitulo :3.

4.2.1 Descric;ao Funcional do Simulador SAW

Atraves das vias de Entrada-Saida sa,o introduzidas as fichas que circularao pdo si-

mulador. As fichas passam pda Chave de Coleta, que determina 0 destino das mesmas,

se vao para a Memoria de Dados para efetuar 0 emparelhamento ou se vao para a Fila de

F'ichas no caso de a Memoria de Dados nao estar disponivel. A Chave de Coleta identifica

tambem os dados destinados a saida. Quando uma ficha contendo um dado de saida

chega, proveniente das Unidades Funcionais, a Chave de Coleta a envia para a saida, na,o



de

Doodoe

-_.._...._.,:a:t---

permitindo que ela entre na Fila de Fichas. Como geralmente 0 trafego de fichas de sa.ida

(' menor que a quantidade de fichas destinadas a Memoria de Dados, evita-se 0 overhead

de annazenamento na Fila de Fichas. Se a via de Entrada-Salda ja. possuir um dado no

bll./Jer de entrada. entao, a ('have de Coleta bloqueia a transmissao de dados destillados

a, saida ate qne 0 buffer seja liberado.

As fichas nao destinadas a salda sao enviadas it Memoria de Dados (quando esta

clisponivel) para emparelhamento. 0 mecanismo de emparelhamento e semelhante ao

descrito no capitulo 3 (se~,io 3.3.2). 0 emparelhamento e realizado pela ~/Iemoria de

Dados. que e capaz de verificar pelo endere<;o da ficha de entrada (campos Nome de

Ativa<;,io, Indice e No), se a ficha parceira esta ou nao armazenada. Se estiver, enti\.O,

a Memoria de Dados procura a parceira e efetua 0 emparelhamento. Se ni\.o estiver, a

l\Iemoria de Dados armazella a ficha.

A rvlemoria de Instru<;oes localizada paralela a l\'Iemoria de Dados pode gerar uma

ficha executa,vel caso os dados correspondam it uma instru<;a.o de controle da Memoria

de Estruturas. Se tais dados nao corresponderem a uma instruc;i\.Odestinada a realizar

alguma operac;a.o na l\Iemoria de Estruturas, a ficha par e transmitida intacta a Chave de

Distribuic;a.o, para consult a a, Memoria de Instruc;oes illterna.

A ('have de Distribuic;ao recebe a ficha vinda da Memoria de Instruc;oes e a envIa.

para a unidade de destillo de acordo com 0 tipo da ficha e a disponibilidade das unidades

( use-



8ubseqi.ientes interconeetadas as suas saidas.

A Memoria de Estruturas armazena dados estruturados que vitO ser processados nas

Unidades Funcionais. Ela evita que dados estruturados fiquem circulando pelo pipeline

desnecessariamente. A Memoria de Instru~oes imediatamente anterior a. Chave de Distl'i-

bui~(io gera. fichas executaveis que servem para controlar as a~oes da Memoria de Estru-

turas. como pOl' exemplo. a.loca~ao de espa~o, libera~ao de espa<;o, escrita ou leitura ..

As fichas par sitO enviadas as Memorias de Instru~oes localizadas entre as Chaves de

Coleta e de Distribui<;a.o. que formam as fichas do tipo executa vel, as transmitem para

as respectivas Unidades Funcionais onde sao processadas. Os resultados produzidos pelas

Unidades Funcionais siw enviados a.Cha ve de Coleta, fechando assim 0 ciclo das ficha.'3.

Defini~ao das Redes de Conexao

Baseado nos requisitos de comunica~ao da arquitetura, descritos na se<;a.o3.4 do

capitulo 3 e na descri~a.o da implementa~ao atual do simulador SAW (se<;ao4.2.1), pode-

mos definir as redes de conexa.o mais adequadas a arquitetura Proto-WOLF.

Considerando-se que 0 simulador MR [BTSS] (simulador da lI/AID.M) adotava entre 4

a. !) procf'ssadores pOl'and, apesar de terem ocorridas mudan~as tecnologicas desde entao,

mantem08 neste trabalho a mesma razao, cinco aneis, para efeito de compara~oes C0111os

traha.lhos ja. desenvolvidos em l\'1anchester. Outros fatores que influiram na escolha do

ntunero de ane-is foram a redu~ao do ntlmero de variaveis, 0 que simplifica a simulac;ao. e

a. preocupa~(io inicial em pesquisar 0 impacto das topologias sobre 0 sistema, tratanclo a

expansa.o do ntlmero de aue-is num trabalho futuro.

A partir dai, podemos enta.o, definir 0 ntlmero de conexoes exigidas de cada uma

das chaves. Para a Chave de Coleta temos oito entradas correspondendo as seguintes

unidades:



Ja a ('have de Distribuil;;ao possui uma entrada vinda da Memoria de Instrul;;oes e seis

safdas, corresponclentes aos cinco al}(~ise uma saida para a Memoria de Estruturas.

Baseado nos parf\.ll1etros apresentados, j,l. pudemos descartar as redes com topologia

estatica. e restrillgimos aillda mais as alternativas de escolha. Delltre as diversas topolo-

gias dinf\.luicas as candidatas mais provaveis sao as chaves c1'Ossbal', as redes Multi-esta,gio

e as redes GSN pOl'que apresentam caracteristicas capazes de satisfazer os requisitos de

comunica<;il.Oapreselltados.

As redes Multi-estagio e as redes GSN utilizam como unidade ba.sica para efetuar 0

roteamento chaves crossbm'. Devido a isso, para efeito comparativo em termos de custo,

utilizaremos 0 modelo de custo proposto pOl'Bhuyan e Agrawal [BA83] que e um metodo

simples e cOllsidera uma chave crossbm' m x n (m entradas e n safdas) como tendo um

custo de m * n unidades, as quais correspondem ao nt'tmero de pontos que efetuam as

illterliga<;oes. Assim, definidas as redes que serao simuladas, poderemos compara,-las em

t.ermos de performance e tambem cIecusto.

Implementa~ao Ideal das Chaves de Distribui~ao
e de Coleta

As recIesCross1 e Cross2 corresponcIcm as Chaves de Distribuil;;c\Oe cIeColeta rcspecti-

vamellte. implementacIas na versao anterior cIosimulacIor, e sao cIescritas nas se~oes 4.5.1



e 4..5.2. Essas implementa~oes correspondem aos modelos ideais, visto que a prullelra

versao do simulador era mais simplificada e niw considerava 0 desempenho e custo das

redes.

A Chave de Distribui~a,o implementada at raves da rede Cross1 esta, representada na

figura 4.2. A rede Cross1 identifica 0 tipo da ficha atraves de seu endere~o, caso ela seja

do tipo EX a chave Cross1 a transmite para a Memoria de Estruturas se 0 buffel' desta

estiver livre. caso contrario a ficha e bloqueada na entrada. No entanto, se 0 tipo for PA,

a. ficha e envia.da a, primeira Uniclade Funeional livre a partir do topo. ou seja. menor

endere~o tem prioridade maior. Se toclas as Unidades Funcionais estiverem ocupadas,

~IlUW. a ficha e bloqueada. Seu custo e de 6 unidades.

Mem.
Instr.

Mem.
Estrut.

Mem.
Instr.

A ehave Cross2 identifica 0 tipo da ficha at raves de seu endere~o e a enVIa para

a. saida correspondente desde que esteja clisponivel. Somente as Unidades Funcionais

enviam fichas para a salda e os pontos que realizam essa interliga~ao jUlltamente com 0

ponto que conecta a Fila de Fichas it Memoria de Dados possuem 0 mesmo eusto claqueles

das redes propostas para a Chave de Coleta na se~ao 4.6.



Entretanto. os pontos que interligam as entradas Memoria de Estruturas. Entrada-

Saida e Unidades Funcionais as saidas Fila de Fichas e l\ilemoria de Dados sao mais

complexos. pois. realizam re-roteamento, ou seja, quando a entrada e destinada a Memoria

de Dados e esta nao se encontra disponivel; e realizado entao um re-roteamento para a Fila

de Fichas caso ela esteja disponivel, se nao, a ficha e bloqueada. A figura 4.3 representa

a. chave Cross2.

Memde
Dados

Para efeito de compara«;ao iremos considerar 0 custo de tais pontos como sendo de 2

unidades. dai. temos 0 custo total da chave Cross2 que e igual a :34 unidades. As fichas

sao enviadas de acordo com 0 campo tempo, ou seja, aquela que possuir menor tempo tem

prioridade para ser transmitida. Em caso de conflito, as fichas sao enviadas obedecendo a

ordem crescente de endere«;os das portas de entrada da rede. As fichas do tipo SA nao sil.O

E'llviadas a Fila de Fichas; quando 0 b'uffer de entrada da Unidade de Entrada-Saida esta

ocupado. elas ficam bloqueadas. A Fila de Fichas somente envia fichas para. a IVlemoria

de Dados para evitar que as fichas fiquem retornanclo a ela quando a ,Memoria de Dados

nil.Ose encontra disponivel.

Avaliac;aoEstatica da Chave de Coleta

Faremos a seguir uma analise das redes propostas considerando-as ii, parte do sistema.

Estudaremos 0 modelo logico, a implementa<;ao e a expansibilidade de cada uma.



Modelo L6gico

A partir da figura 4.4 podemos descrever as implementac;oes da. (,ha.ve de Coleta.

Essa figura apresenta, alem da chave propriamente dita, uma outra uniuaue denominada

Arbitrador, cuja func;iw basica e coordenar a transmissao de fichas uestinadas it unidaue

de J\Iemoria de Dados. 0 mecanismo de coordena<;a.o do Arbitrador veri fica se os buffers

de entrada da unidade de Memoria de Dados e da unidade de Fila de Fichas esta.o livres Oll

ocupados. Sempre que posslve!. 0 Arbitrauor tenta enviar fichas it ullidaue de l\Iellloria de

Dados. ou seja, nos casos onde: os buffers tanto da unidade de Memoria de Dados quanto

da uaidade de Fila de Fichas esta,o vazios; somente 0 buffer da unidade de Memoria de

Dados esta, vazio.

Chave
de

Coleta Memoria
de

Dados

A ficha so e enviada a unidade de Fila de Fichas quando 0 buffer da unidade de

l\Iemoria de Dados estiver ocupado e logicamente 0 buffer da unidade de Fila de Fichas

estiver vazio. ('aso os dois bufffrs estejam ocupados a ficha e bloqueada. Atraves do uso

do Arbitrador a chave pode ser implementada de forma mais simples, pois niw ha. ne-

cessidade de os elementos de chaveamento tomarem decisoes baseados na disponibilidade

ou ni\.Oda unidade de Memoria de Dados. Desse modo, os elementos de chaveamento

somente cumprem sua tarefa de roteamemto utilizando 0 enderec;o de destino da ficha



a ser trallsmitida, sem llecessidade de logica extra para detectar a ocupa<;i\.Oda ullidade

de Fila de Fichas e da unidade de Memoria de Dados. Alem disso, f> possivel reduzir 0

lllimero de saidas da rede de conexi\.Ode :3 para 2, contribuindo assim para a redu<;i\.Odo

custo da rede.

4.6.2 Implementa<;aoda Chave de Coleta

Esta se<;aodescreve as tres implemellta<;oes da Chave de Coleta utilizalldo as seguilltes

estruturas de illterconexao:

Fila de
Fi

! !
5 8

Mem. de
Dados



Atraves dos pontos da figura podemos verificar 0 custo da chave que e de 13 unidades.

As entradas da rede provenientes da Fila de Fichas~ via de Entrada e l\lemoria de Es-

truturas nao possuem interliga~oes com a via Saida pOl'que nao enviam fichas do tipo

SA, somente transmitem fichas enderec;adas a Memoria de Dados. A rede crossbar iden-

t.ifica 0 tipo da ficha que chega atraves de seu enderet;o, podendo assim, envia.-la para a.

saida correspondente, desde que esta esteja disponlvel; a ficha a ser enviada e aquela que

apresenta 0 campo tempo menor. Quando a ficha e do tipo saida, a chave veri fica se 0

buffer de entrada da unidade de Entrada-Saida esta livre, se estiver, a chave transmite a

rieha, se na.o, a ficha fica bloqueada na entrada da chave ate que haja disponibilidade da

correspondente saida.

No caso da ficha ser enderec;ada a Memoria de Dados, a chave verifica se 0 buffer de

ent.rada do Arbitrador esta oeupado ou nilO. Quando esse buffer esta oeupado a ficha

(; bloqueada na entrada da ehave e espera ate que 0 buffer esteja desoeupado. Quando

a ficlm e envia.da ao Arbit.rador este verifica a possibilidade de envia.-Ia a Memoria de

Dados ou a. Fila de Fiehas conforme descrito na Set;aO 4.6. A ficha que e enviada a.
Fila de Fichas fica armazenada pOI' um cicIo para evitar de continual' eirculando pela

chave desnecessariamente enquanto 0 buffer da Memoria de Dados estiver ocupado. Na

ocorrencia de conflitos. quando duas ou mais fichas san dirigidas ao mesmo destino, a

polftiea de resoluc;ao de conflito da ehave determina que sera. transmitida a fieha cuja

porta de entrada na rede tenha 0 enderec;o de menor ordem, ou seja, a transmissiw nesse

caso obedeee a ordem creseente de endere<;os, sendo que a porta com endere<;o menor e a

do topo da rede.

A ('have de Coleta implementada a partir de uma derivac;a.o da rede GSN 8x-l esta.

representada na figura 4.6 e possui um custo de 12 unidades. Essa implementac;ilO a-

presenta um esta.gio a mais que aquela baseada na chave crossbar (set;iI.o4:.6.2.1) que e
caracterizada pOl' lUll custo 8~3% maior. A rede GSN-derivada tambem identifica a ficha

at raves de seu endere<;o e efetua a transmissilO utilizando a mesma politica de resolu-

<;a.ode eonflito. Os elementos de chaveamento do primeiro esta.gio somente enviam as

\ use



fichas para 0 estagio posterior se os respectivos buffers de entrada do elemento de chavea-

mento do segundo estagio estiverem livres. Caso estejam oeupados, as fichas permanerem

bloqueadas nas entradas da rede. No segundo estagio as saldas sao tratadas como no

caso anterior, se a ficha e do tipo salda ela e enviada a unidade de Entrada-Salda desde

que haja disponibilidade (b'llffe1' de entrada desocupado), caso contnl.rio, ela e bloqueada

na entrada. do elemento de chaveamento ate liberar;ao do buffer. As fichas destinadas

it l\femoria de Dados s<\,oenviadas ao Arbitrador que realiza a. transmissiw do meSIllO

modo descrito anteriormente. se a fieha nao puder ser enviada ao Arbitrador, entao ela

pennanere bloqueada na entrada do elemento de ehaveamento.

Ftlade
Pi

Mem.deOm

A figura 4.7 mostra a implementa<;<\oda Chave de Coleta utilizando uma rede lllulti-

esta,gio. Pode-se notal' que, essa implementa<;ao apresenta 0 mesmo custo daquela referen-

te it, crossbar 8x2 (1:3unidades), pOl-tanto, 8,3% mais eara que a.implementa,<;a,ocom a rede

derivada da GSN e eom a desvantagem de possuir dois estagios. A transmisscio de fichas



at raves clessa rede segue 0 mesmo principio das anteriores man tendo a mesma politica de

I'esoluc;a.ode conflitos e 0 mesmo moelelo ele bloqueios no caso de bllJJel'.'l ocupados.

Fda de
FleW

Mem.de
Dados

Expansibilidade

Levando-se em consielerac,;a,oa possibilielaele ele se expanelir 0 sistema atraves do au-

mento do nluuero de aneis poelemos analisar as mesmas redes das sec,;oesanteriores em

termos de custo, para 13 aneis.

Crossbar 16x2 0 custo para implementar a Chave de Coleta utilizalldo uma ehave

Cl'o.'l8bul' 16x2 e de 29 unidades.

Rede 16x2 GSN-derivada A implemellta<;ao da Chave de Coleta atraves de uma rede

derivada a partir ele uma GSN 16x4 e ele 20 unielaeles, portanto, a chave cl'o.'l.'lbar

apresenta um custo 45% maior.

Rede 16x2 Delta-derivada A implementa<;ao baseaela nUlua rede elerivaela da rede

Delta 16x4 possui custo ele 24 unidades, sendo entao, 20% mais cara que a im-



plelllenta~.ao baseada na rede GSN 16x4 e 17,2% mais barata que a implelllenta~ao

referente it chave crossbar 16x2.

Avalia~ao Estatica da Chave de Distribui~ao

Tambem sera, feita a descri~ao do lllodelo logico e implementa~ao da Chave de Dis-

t ribui c;iw.

Modelo L6gico

A ('have de Distribui~(:\.o apresentada na figura 4.8 tem a particularidade de trat.ar

somente os tipos de fichas par (PA) e executavel (EX), 0 que simplifica seu lllecanismo

de controle.

---------------~ ~~~ ~------------------.
Chave

de
Distribuicao ---------------,~m:.~--m---------__--.

I Mem. II- ......-j
Instr. I

L--.----J---------------, t::~.r------------------·

o tipo EX deve sel' enviado somente a,ullidade de Memoria de Estruturas eo tipo PA

somente aos aneis. Devido a essa caraeterfstica. podemos separar a Chave de Distribuic;ilO

em dois blocos, a fim de simplifica,-la. A chave toma, enta,o, 0 seguinte formato descrito

na figura -1.9.



Mem.
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Chaveamento

A ill1plell1entac;ao da Chave de Distribuic;ao denominada Demultiplexador apresenta

lUll elemento de ehaveamento semelhante ao Arbitrador da Chave de Coleta e ml1 Dis-

tribuidor que tem a func;ao de deteetar qual dos aneis est a, habilitado a reeeber a fieha par.

a elemento de chaveamento identifiea 0 tipo da fieha reeebida e a envia para Ull1adas duas

~:;aidasde acordo eom 0 tipo. As unidades de Memorias de Instruc;oes que se eneontram

disponiveis podem reeeber a fieha do Distribuidor. No easo de eonflito. quando duas ou

mais l\Iemorias de Instru<;oes estao habilitadas a reeeberem fiehas. escolhe-se pela ordem

crescente de enderec;os das l\Iemorias de Instruc;oes. ou seja, aquela que possuir 0 menor

enderec;o receben\. a fieha (0 enderec;o menor e 0 do topo). Quando a fieha e do ti po EX a

elemellto de ehaveamento verifiea se 0 buffer de entrada da Memoria de Estruturas esta

livre para enta,o efetuar a transmissiw, no easo do buffe'l' estar ocupado, a fieha permaneee

bloqueada na entrada da ehave.

Quando 0 elemento de ehaveamento deteeta fieha do tipo PA, ele verifiea se 0 buffer de

entrada do Distribuidor esta. ocupado ou niw. Se estiver oeupado, a fieha fica bloqueada

na entrada da ehave. easo eontn\.rio e enviada ao Distribuidor para posterior trausmissao

as l\Iemorias de Instruc;oes.



Avaliac;ao Dinamica

A ava.lia~iw dinamica da implementa<;c:\o das redes de interconexiw da arquitetura

Proto- \VOLF consiste na analise do impacto causado pela inserc;a.o clessas recles ao sistema.

Essa ana.lise sera feita atraves do uso de alguns benchmarks empregados no estuclo de

arquiteturas paralelas. Esses benchmarks siw programas de comportamento conhecido

[CDJ84. GK\V85. GNC92] que procuram esgotar os recursos computacionais disponiveis

Ila ma.quina em avaliac;a.o. isto e, des tentam explorar caracterlsticas que levam a ma.quilla

a trabalhar em situac;oes de limite. Os programas for am codificados em linguagem SISAL.

Para efeito de va1ida~a.o seriw utilizados os seguintes benchmarks: Incremento. Func;a.o

de Ackermann. Integrac;a.o Binaria e J'vlultiplicac;ao de Matrizes.

Incremento Esse eo mais simples dos benchmarks utilizados nessa validac;a.o. Sua fun~ii..o

e e[etuar 0 incremento seqiiencial de UIlla varic:l.vel. 0 c6digo em SISAL e lllostrado

na figura 4.10.

export main
function main(retums integer)

for i in 1,100
e:= i
returnsvalue of sum e

end for
end function

Fun~ao de Ackerluallll 0 programa de ca1culo da Func;ao de Ackermann explora ca-

raderisticas de recursividade, eficiencia de chamadas de procedimentos. POl' isso, e
amplamente utilizado na valida~ao de arquiteturas paralelas.

o nllluero de chamadas do algoritmo para efetuar 0 ca1culo de Ackermann(:l,n)

e dado pOl': (128 * 4n
- 120 * 2n + 9 * n + 37);:3. E 0 result ado e dado pOl'

Ad~el'm(lnn(3, n) - 1 = 2n+3 - 4. 0 c6digo em SISAL e mostrado na figura 4.11.



export main
function Ack(m,n:integer returns integer)

if m=O then
n+l

elseif n = 0 then
Ack(m-l,l)

else
Ack(m-l,Ack(m,n-l»

end if
end function

Integrac;ao Binaria E Ull1 benchmark bast ante utilizado pOl' apresentar alto grau de

recursividade. Efetua 0 caJculo da area de uma func;ao pOI' integra<;i\.O binaria. uti-

lizando a regra do trapezio. A fUlll;ao y = ;t2 - 6x -10 sera, utilizada e os pari\.luetros

de entrada entre os quais sera integracia sao L e R. 0 codigo em SISAL e mostrado

na figura 4.12.

Multiplicac;ao de Matrizes It um benchmark que explora as caracteristicas da Unidade

de Memoria de Estruturas. 0 coeligo SISAL e mostraelo na figura 4.1:3.

A figura 4.14 mostra 0 processo ele compila<;ao ele Uln programa em SISAL. Esse

processo e elivielielo em v,:\.rias etapas:

• 0 programa em SISAL e convertielo para 0 formato intermeeliario IF1, que e uma

representa<;ao gnHica ele SISAL e inelepende da maquina .

• A partir do formato IFl e geraelo um novo formato denomillaelo IDC que contem

Ulna mistura ele nos primitivos e macro-nos .

• 0 Linker produz tres arquivos: .COD cOlltem 0 programa .. DAT cOlltem os dados

de entrada e 0 .SEG contem uma tabela ele segmentos usada na carga do arquivo

de programa.



export main
function Ack(m,n:integer returns integer)

if m=O then
n+l

elseif n = 0 then
Ack(m-l,l)

else
Ack(m-l ,Ack(m,n-l»

end if
end function

Integrac:;ao Bimiria E um benchmark bastante utilizado pOl' apresentar alto grau de

recursividade. Efetua 0 c<\kulo da area de uma fun~ao pOl' integrac;a.o himlria uti-

lizaudo a regra do trapezio. A fuuc;ao y = ;l:2 - 6x -10 sera. utilizada e os panlmetros

de entrada entre os quais sera integrada sao L e R. 0 codigo em SISAL e mostrado
ua figura 4.12.

Multiplicac:;ao de Matrizes E um benchmark que explora as caracterlsticas da Ouidade

de Memoria de Estruturas. 0 codigo SISAL e mostrado na figura 4.1:3.

A figura 4.14 mostra 0 processo de compila~ao de Ulll programa em SISAL. Esse

processo e dividido em varias etapas:

• 0 programa em SISAL e convertido para 0 formato intermediario IFl, que e uma

representac;ao graJica de SISAL e independe da maquina.

• A partir do formato IF! e gerado um novo formato denominado IDC que coutem

Ulna mistura de nos primitivos e macro-nos.

• 0 otimizador transforma 0 formato IGF produzindo um codigo reloca.vel.

• 0 Linker produz tres arquivos: .COD contem 0 programa .. DAT contem os dados

de entrada e 0 .SEG contem uma tabela de segmentos usada na carga do arquivo
de programa.



export main
function F(x:integer returns integer)

x * x - 6 * x - 10
end function
function area(L,R,depth:integer returns integer)

let
mid := (L+R)/2;

in
if depth <= 1 then
(R-L) * F(mid)

else
area(L,mid,depth-l )+area(mid,R,depth-l)

end if
end let

end function
function main(A,B ,depth:integer returns integer)

area(A,B,depth)
end function

Os resultados do cOll1portall1ento das redes obtidos pela execu~ao dos benchmarks da

se~a.o 4.8 serao analisados atraves dos seguintes parametros: T (tempo de execu~a.o do

bel/chmark') e 0 (ocupa~a,o media da Fila de Fichas). 0 tempo de execu~(io e a ocupa~a.o

llH~diailldicam a eficiencia da rede de interconexa,01 pois ela pode melhorar Oil degradar

a performance da ll1a,quina conforme esses parametros sejam meuores ou maiores. Tempo

de execu<;a,oelevado indica que a rede provoca atrasos indeseja,veis na transmissao das

fichas. e ocupa~ao elevada acarreta maior utiliza<;ao de memoria para armazenamento de

fichas que nao puderam ser transmitidas deviclo a ineficiencia da recle.

Essas granclezas portant01 refletem 0 clesempenho clas recles1e os va.lores ideais corres-

ponclem ao menor tempo e a menor ocupa~a.o media. Sera considerado tambem 0 custo

de implementa~a.o (C) cOllforme descrito na se~a,o4.4. Os resultados sera.o apresentados

para as diversas combina~oes possiveis dos pares Chave de Distribui~ao-Chave de
Coleta.



export Main
type Vector = array[real];
type Matrix = array[Veetor]
function Fil1(Nl,N2:integer;R:real returns Matrix)

let
Row := array_:fi1l(l,N2,R)
in array_:fi1l(I,Nl,Row)
end let
end function

function matmult(A,B :Matrix;N 1,N2,M:integer returns Matrix)

for I in I,Nl
Row:=
for J in I,N2
EI :=
for K in I,M
R := A[I,K] •••B[K,J]
returns value of sum R
end for
returns array of EI
end for

returns array of Row
end for

end function

function Main(returns real)
let
Ml := Fill(12,12,O.5);
M2 := Fil1(12,12,1.2);
M3 := Matmult(Ml,M2,12,12,12)
in M3[12,12]
end let
end function



Figura 4.14: Processo de Compila~ao de Programa em SISAL

o result ado para Incremento de 1 a 100 e .50.50,que corresponde ao mesmo result ado

apresentado pelo simulador no estagio anterior a implementac;ao das novas redes. A

fabela 4.1 apresenta os resultados referentes ao tempo de execu~a.o, ao tempo norma.lizado

e percentual, custos das redes e ocupac;ao media da Fila de Fichas para 0 programa

Incremento. A tabela 4.2 apresenta os parametros T, C, 0 e lVI,sendo que os tres primeiros

indicam em ordem crescente os indices de Tempo, Custo e Ocupac;ao media, isto {>, qllanto

maiores esses para.metros mais baixo e 0 desempenho da rede; 0 parametro 1\1corresponde

a media dos tres anteriores e serve para comparac;ao entre as redes em termos de custo e

desempenho. Aquela que apresenta menor media M corresponde ao melhor compromisso

de performance e custo para 0 referido bfnchmark. As curvas das figuras 4.15 e 4.1G

mostram a. ocupa~ao da Mem.6ria de Dados e da Fila de Fichas respectivamente, para a

melhor combinac;ao de redes para 0 programa Incremento. e as curvas das figuras 4.17 e

4.18 mostram as ocupa~oes para a pior combinac;ao.



Redes Tempo Normal. Perc. Custo Ocupal;a.o
Cross1-Crossbar 1502 1,3 27,5% 19 0,07
Cross1-Cross2 1178 1,0 40 0,09
Cross I-Delta 1716 1,5 4':),7% 19 0
Crossl-Gsn 1715 1,.5 4.5,6% 18 0

Dem lilti plexador-Cross bar 171.5 1,5 4.5,6% 20 0.07
Oemul tiplexador- Cross2 1390 1,2 18% 41 0.17
Oemulti plexador- Delta 1925 1,6 63,4% 20 0
Oem lil t.iplexador-Gsll 1936 1,6 64.3% 19 0,18
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Redes T C 0 M
Crossl-Crossbar 3 2 2 2,3
Crossl-Cross2 1 4 3 2,7
Crossl-Delta 4 2 1 2,:3
Cross1-Gsn 4 1 1 2,0

Dem lilti plexador- Cross bar 4 3 2 :3.0
Oem ultiplexador-Cross2 2 5 4 3,7
Oemulti plexador- Delta 5 3 1 :3,0
Oemliltiplexador-Gsn .5 2 .5 4,0
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o resulta.do obtido para Ackermann(3,3) e 61, 0 que tambem corresponde a.o resulta.do

obtido a.llteriormente pelo simula.dor sem a presen~a das redes propostas. As tabelas 4.:3

(-'~A apresentam os resultados e os parametros para. a func;ao de Ackermann. As curvas

das figuras 4.19 e 4.20 mostram a ocupac;.ao da Memoria de Dados e da Fila de Fichas

respeetivamente. para a melhor combinac;ao de redes para 0 programa. Ackermann, e as

curvas das figuras 4.21 e 4.22 mostram as ocnpac;oes para a pior combinac;a.o.

Redes Tempo Nonna!. Perc. etlst.o Ocupa<;a.o
Cross1-Crossbar 218202 1,6 .58.8% 19 0.18
('ross1-Cross2 1:37403 1.0 40 0.12
Cross1-Delta 260604 1,9 89,7% 19 0.09
('ross1-Gsn 273400 2,0 99,0% 18 0.00

Demult.iplexador-Crossbar 246802 1.8 79.6% 20 0,45
Demultiplexador -('ross2 154802 1,1 12.7% 41 0,23
Demult.iplexador- Delta 27560.5 2,0 100,6% 20 0,00
Dem IIIt.iplexador-Gsn 284804 2,1 107,3% 19 OJ) L



Redes T C 0 1\'1
Crossl-Crossbar 3 2 .5 3,3
Crossl-Cross2 1 4 4 3,0
Crossl-Delta 5 2 3 3,3
Crossl-Gsn 6 1 1 2,7

Dem ul ti plexador- Cross ba.r 4 3 7 4,7
Demul ti plexador- Cross2 2 5 6 4,3
Demulti plexa.dor- Delta 6 3 1 3,3
Dem ul ti plexador-Gsn 7 2 2 :3,7
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Figura 4.21: Ocupa~a.o da Memoria de Daclos para Ackermann (Demultiplexa-
dor-Crossbar)
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4.9.3 Integrac;ao Binaria

o resulta.do pa.ra Illtegrac;ao Billaria no illtervalo de 0 a 100 para. largura do tra.pezio

igua.l a. 10 e 297650, 0 que tambem concorda. com 0 resultado anterior. As ta.belas 4.5 e

1.6 a.presentam os resultados e os parametros para 0 programa Integra~ao Bincl.ria.. As

curvas da.s figura.s 4.23 e 4.24 mostram a. ocupa<;ao da Memoria de Dados e da Fila de

Fie-has res peet iva.mente, pa.ra. a. melhor combina~ao de redes para 0 programa. Integrac;ao

BilHl.ria.,e as curva.s das figura.s 4.25 e 4.26 mostram as ocupac;6es para a pior combina.~a.o.

Redes Tempo Normal. Perc. Custo Ocupa.c;a.o
Cross1-Crossbar 136001 2,4 142,8% 19 .587.29
Cross1-Cross2 .57000 1,0 1,8% 40 802,Gi
Cross1-Delta 116001 2.1 107.1% 19 4:J8,26
Cross1-Gsn 180000 3.2 221,4% 18 534,9:3

Demulti plexador- Crossbar 136000 2.4 142.8% 20 6:J8.07
Dem ultiplexador- Cross2 .56004 LO 41 831,91
Demultiplexador- Delta 114004 2,0 10:3,6% 20 490,25
Demul tiplexador-Gsn 184003 3.3 228,6% 19 590.21



Redes T C 0 Nt
Crossl-Crossbar 5 2 4 3,7
CrossI-Cross2 2 4 6 4,0
Cross I-Delta 4 2 1 2,3
Crossl-Gsll 6 1 3 3,3

Demul tiplexador-Cross bar .5 3 .5 4,3
Demultiplexador-Cross2 1 .5 7 4,3
Demultiplexador-Delta 3 3 2 2,7
Demultiplexador-Gsll 7 2 4 4,3
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Figura 4c.2!J: Onlpa<;a.o da 1Iem6ria de Dados para Integra<;a.o BilUlria (Demult.iplexa-
dor-Gsn)
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4.9.4 Multiplica-;ao de Matrizes

o resultado obtido para Multiplicac;ao de Matrizes foi 7,2 e cOllfere com 0 result ado

da versi\.O anterior do simulador. As tabela.s 4.7 e 4.8 apresentam os resultados e os

parful1etros para 0 programa Multiplicac;i\.O de Matrizes. As curvas das fignras 4.27 e 4.28

mostram a ocupac;ao da Memoria de Dados e da Fila de Ficha.s respectivamellte, para. a

melhor combina<;ao de redes para 0 programa Multiplicac;ao de Matrizes , e as curvas das

figuras 4.29 e 4.:30 mostram as ocupac;oes para a pior combinac;a.o.

Redes Tempo Normal. Perc. Custo Ocupa<;ao
Crossl-Crossbar 89002 1,3 29% 19 1209,24
Crossl-Cross2 69002 1,0 40 1409.87
Crossl-Delta 845:39 1,2 22.5% 19 1209.91
Crossl-Gsn 82008 1.2 18.8% 1~ 1:3GI.09

Demul tiplexador-Cross bar 9:3004 1,:3 34.8% 20 112:3.95
Demulti plexador-Cross2 70002 1.0 1.4% 41 1725.1:3
Demul tiplexador- Delta 87002 1.:3 26,1% 20 1151.94
Demultiplexador-Gsn 84011 1.2 21,8% If) 117G,04
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Redes T C 0 M
Crossl-Crossbar 6 2 4 4,0
Crossl-Cross2 1 4 6 3,7
Cross I-Delta 4 2 4 3,3
Crossl-Gsn 3 1 ·5 3,0

Demul ti plexador- Cross bar 7 3 1 3,7
Dem ul ti plexador-Cross2 2 5 7 4,7
Demultiplexador-Delta 5 3 2 3,3
Demulti plexador-Gsn 4 2 3 :J,O

Figura. 4.27: Ocupa.<;a,o da. l\lemoria. de Da.dos pa.ra. Multiplica.<;a,o de r\la.trizes
(('rossl-G8n)
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Figura 4.:W: Ocupa<;a.o da l\lem6ria de Dados para l\lultiplica<;ao de l\1atrizes (Demulti-
plexador-Cross2 )
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Figura 4.:30: Ocupa<;ao da Fila de Fichas para Multiplicac;ao de Matrizes (Demultiplexa-
dor-Cross2)

Os resultados apresentados pelas tahelas 4.1 e 4.2 mosh'am que para 0 bench'mm'k

Incremento a combina<;ao das redes Crossl-Gsn foi a que apresentou a melhor media (2,0).

Opal' Crossl-Gsn apresentou a melhor rela<;aoentre custo e desempenho na exeClH;aodo

programa Incremento. 0 tempo de execu<;ao ikou pouco acima da media, contudo, a

ocupa<;a,omedia da Fila de Fichas corresponde ao valor considerado ideal assim como 0

custo que e 0 mais baixo entre todas as combina<;oes.

Apesar do par Demultiplexador-Gsn apresentar um custo proximo do valor mais baixo,

seus indices de tempo e ocupa<;a,omedia sa,oos mais elevados entre todas as combina<;oes,

o que torna esse par a pior combina<;ao para a execuc;a,odo benchma'l'k Incremento.

Para 0 bench'mark Ackermann os resultados de desell1penho das redes s,:\.omost.rados

pelas tabela.s 4.:3 e 4.4. Para esse benchmark a combina<;ao que apresentou 0 melhor

compromisso entre custo e desempenho foi novamente 0 par Crossl-Gsn (2,7). Apesar de

executar 0 programa com um tempo razo,:\.vel,pouco acima da media, os para,metros de

custo e ocupac;a,omedia possuem valores ideais, 0 que leva a rela<;aode custo e desempenho

desse par ao melhor valor entre todas as combinac;oes.



o pior casu para 0 benchmark Ackermann foi apresentado pelo par Demultiplexador-

Crossbar que apresentou a mais alta rela<;ao de custo e desempenho (4,7). Esse par

executou 0 programa mUll tempo medio, mas alem do CllStOestar pouco acima da media

sua ocupac;ao media foi a maior entre todas, e a combinac;ao desses indices levou esse par

a apresentar a pior media ..

As tabela.s 4.5 e 4.6 mostram os resultados dos desempenhos das combiua<;oes de redes

na execuc;ao do benchmark Integrac;ao Binaria. A melhor rela<;i\.Ode custo e desempenho

foi apresentada pelo par Crossl-Delta (2,3) cujo tempo de execu<;ao ficou pouco acima da

media. 0 custo dessa combinac;ao e considerado born, pois, esta proximo do cl1sto mais

baixo e a ocupac;ao media e a ideaL

As piores relac;oes de custo e desempenho (4,3) foram apresentadas pelas seguiutes

combinac;oes:

Opal' Demultiplexador-Crossbar executou uum tempo relativamente alto, a.lem de

apresentar um custo pouco acima da media e uma ocupac;ao media tambem relativamente

alta.

Opal' Demultiplexador-Cross2 apesar de executar no menor tempo entre todas as

combinac;oes, apresentou 0 maior custo e a maior ocupac;ao media.

o pior tempo de execuc;ao foi 0 do par Demultiplexador-Gsn, que, uo eutauto, apre-

sentou lUll bom indice de custo, proximo ao mais baixo, e a ocupac;ao media ficou pouco

acima da media.

Os resultados de desempenho das combinac;oes de redes para l\lultiplicac;ao de t\Ia.trizes

mostrados pela.s tabela.s 4.7 e 4.8 indicam as combinac;oes Crossl-Gsn e Demultiplexador-

Gsn como as melhores. e 0 par Demultiplexador-Cross2 como 0 pior caso.

Opal' Crossl-Gsn (:3,0) executou 0 programa num tempo collsiderado bom, pouco

ahaixo da media. e apresentou 0 custo mais baixo entre as combinac;oes, mas sua oCllpac;ii,o

media foi relativamellte aha.



Ja 0 par Demultiplexador-Gsn (3,0) apesar de executar num tempo pouco adma da

media apresentou tun custo proximo do ideal e teve uma ocupa~a.o media considerada

boa, pouco ahaixo da media.

o par com a pior rela~ito entre custo e desempenho foi Demultiplexador-Cross2 (~,7)

que apesar de executar num tempo muito born, proximo do mais baixo entre as combilla-

c;oes,apreselltou 0 maior custo e a maior ocupa~ao media entre todos os pares.

Os quatro benchmarks utilizados exploram caracteristicas diferentes da arquitetura,

pOl' isso pl'opordonam uma visao geral do comportamento da mc\.quilla. Devido a. ca.ra.c-
t.eristica de prop6sito geral apresentaela pda arquitetura, 0 elesempenho ela ma,quina deve

ser consideraelo em rela~a.o a.o maior numero de aplica~oes, baseado nesse fato poclemos

concluir que a combinac;ao de redes Crossl-Gsn apresenta-se a mais adequada it, arquite-

tura no esta,gio atual ele il1lplel1lenta<;a,0do sil1lulaelor, visto que esse par de reeles obteve

a melhor media para tres clos quatro benchmarks utilizaelos.



Capitulo 5

Conclusoes e Trabalhos Futuros

5.1 Considera~oes Finais

Esse trabalho possibilitou maior entendimento do mecamsmo de comunicac;oes em

a.rquiteturas paralelas, no modelo a fluxo de dados. Foram aprendidos os conceitos basicos

de redes de illterconexa,o, 0 que habilita 0 desenvolvimento de novos trabalhos correlatos.

as resultados apresentados permitiram concluir 0 primeiro estudo de desempellho

de redes de interconexa,o para a arquitetura Proto-WOLF utilizando 0 simulador SAW.

Conchti-se que a combinac;ao das redes Crossl-Gsn e a mais adequada it arquitetura

Proto-WOLF, pois, apesar dos pares Demultiplexador-Gsll e Crossl-Delta terem obtido

tambem a melhor media em um dos bench'marks, para a maioria dos programas executados

os melhores indices foram apresentados pelo par Crossl-Gsn.

Como proxima etapa de traba.lho sera realizado urn estudo sobre redes de interconexc\,o

exploralldo caracterlsticas da arquitetura Proto-WOLF ainda nao avaliadas, tais como

caracterlsticas das redes na presenc;a da Unidade de Controle de Paralelismo e da Unidade

de Processamento Vetorial

a desenvolvimellto desse traba.lho ira ahranger as seguintes etapas:

• Ava.lia.c;aodo comport amento das redes na. presenc;a. da. Unida.de de Processamento

Vetorial at raves do uso ele varios benchmarks que exploram as caracterlsticas de

use



uma. unida.de pa.ra. tra.tamento de estrutura.s de dados. Espera.-se que essa. unida.de

dimillua 0 ove1'head nos a.neis (MIjUF), visto que os dados estruturados nao pre-

cisarao circular pelo pipeline para serem processados.

• Ava.lia.c;aodo comportamento das redes de conexao na presenc;a da Unidade de Con-

trole de Paralelismo (Th1'Ottle), que e urn mecanismo eficiente para controlar e evitar

exposic;a,o de paralelismo excessivo. Atraves do controle de paralelismo pode-se

diminuir 0 uso excessivo de memoria.

• Ava.liac;aodo comportamento das redes introduzindo a reduc;ao da Chave de Em-

pa.relhamento proposta pOI' [Mag92], que pode eliminar redunda,ncias em diversos

campos das fichas, diminuindo assim, 0 espac;o necessario para emparelhamellto.

• Ava.lia.c;aodo impa.cto causado pela variac;ao do 11limerode processadores (variac;ao

do 11(uuero de alleis).

• Identificar qual 0 modelo de rede mais apropriado em todas essas situac;oes. Atraves

da ancHise do comportamento das redes de interconexao lla presenc;a de cada uma

dessas ullidades pode-se chegar a defillic;ao das redes mais adequadas a arquitetura

Proto- vVOLF.

Com esse traba.lho sera possivel enta,o, conhecer todas as caracteristicas introduzidas

pela arquitetura Proto-WOLF, a.lem de estudar a.lguns dos problemas mais comumellte

f:'llColltrados em fluxo de dados como grallularidade va.riavel, processa.mellto de estruturas

de da.dos e excesso de paralelismo.
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