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Resumo

Análise e predição de desempenho vêm se tornando cada vez
mais importantes na medida em que as opções de uso de siste-
mas paralelos aumentada e pela alta sensibilidade do desempenho
com relação a pequenas variações el:ii um proclama. Neste sen
tido é fundamental a compreensão não apenas do desempenho
obtido mas das causas que levam a um certo resultado. A abor
darem analítica, por ser baseada em uma descrição detalhada
do funcionamento do programa, permite um melhor entendimen-
to do desempenho. Este trabalho procura explorar este tipo de
abordagem na análise teórica do comportamento de sistemas pa-
ralelos e na. predição de desempenho de um sistema cle memória
compartilhada virtual. Os casos teóricos estudados são o da ala.-
cação de processadores para laços do tipo DO,'iZ,L independell-
tes e o do tempo total de execução ern aplicações com decompo-
siçã.o de domínio com comunicaçã.o assíncrona. Para o sistema de
naemória compartilhada virtual é desenvolvido um método para a
construção de modelos analíticos de desempenho que se mostrou
bastante preciso para as aplicações estudadas.
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Resumo 

Análise e predição de desempenho vêm se tornando cada vez 
mais importantes na medida em qu e as opções ele uso ele siste
mas paralelos aumentam e pela alta sens ibilidade do desempenho 
com relação a pequenas variações em um programa .. Neste sen
tido é fundamental a. compreensão não apenas elo desempenho 
obtido mas das causas que levam a um certo resultado. A abor
dagem analítica, por ser baseada em uma descrição detalhada 
elo funcionamento elo programa, permite um melhor entendimen
to do desempenho. Este trabalho procura explorar este t ipo de 
abordagem na análi se teórica do comportamento de sistemas pa
ralelos e na predição de desempenho de um sistema de memória 
compartilhada virtual. Os casos teóricos estudados são o da alo
cação ele processadores para laços do t ipo DOALL independen
tes e o do tempo total de execução em apli cações com decompo
siçào de domínio com comuni caçào assíncrona. Para o sistema de 
memória compartilhada virtual é desenvolvido um método para a 
construção de modelos analíticos de desempenho que se mostrou 
bastante preciso para as aplicações estudadas. 
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Abstract

Pelformancc anal},sis and prediction aie becoming more anel
more important with the growth in the ilunlber of options of usa-
ge of parallel systems and because of the higl] sensibility of per-
ÍOFH]EtHCC with small chances in a pi'ogi'anl. In this sense, it is
fundamental to uilderstand not only the iesulting performance,
but the caules of that particular lesult. The analytical approa-
ch, being based on a detailed description of the piogram, allows
a better performance understanding. This work seeks to explo-
re this appioach in the theoretical behavioi analysis of parallel
systems and in the performance prediction foi a. virtual shared
memory system. The theoretical situations studied are the pio-
cessoi allocation foi DOdLZ, loops anel the total execution t.ime in
clomain decompositiott applications with asynchionous communi-
cation. Foi the virtual shared memory system, a method to build
anaiytical performance models is developed which produced very
precise inodels for the applications studied.
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Abstract 

Performance ana lys is anel precli ct ion a re bccorning more anel 
more important wi th the growth in the numbe r of options of usa
ge of para ll el systems and beca.use of the high sensibili ty of per
formance with small changes in a program . ln this sense , it is 
fund a menta l to understand no t only the resulting performance , 
but the causes of tha.t parti cular result. The analytical approa
ch , be ing based on a detailed description of the program , a llows 
a better performance understanding . This work seeks to ex plo
re this approach in the theoretical beha,vior analys is of para ll el 
systems and in the performance predi ction for a virtua l shared 
memory system . The theoretical situations studie d are the pro
cessor allocation for DOALL loops anel the tota l execution time in 
domain decomposition applications with asynchronous communi
cation. For the virtual shared memory system, a m ethocl to builcl 
analyt ical performance models is de velopecl which procluce cl very 
precise moclels for the applications studiecl . 
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Capítulo l

Introdução

Neuer underest.imite tl\e bnl-tdwidtlt oj a
station uctgon Jull of topes.
-- Dr. Wari'en Jackson, Director, UTCS

Ambientes de computação paralela vêm se difundindo como uma alter-
nativa. viável onde o desempenho é vital. A ui]] custo relativamente baixo,
uma escolha adequada cle equipamento e programas pode produzir resultados
mcomparaveis.

Um dos principais problemas encontrados anualmente no desenvolvimento
e uso de programas e sistemas paralelos está relacionado à grande diversidade
de estratégias e aiquiteturas disponíveis. Isto se reflete em diversos planos,
desde a escolha do ambiente de desenvolvimento ideal até a alocação de re
cursos financeiros e humanos para. cada projeto.

Durante todo o ciclo de desenvolvimento de um prometo surgem questões
relacionadas ao desempenho:

e Qual a melhor combinação entre equipamentos e estratégias de plogra
mârão?

e Qual é o maior t.amanho do problema que pode ser tratado pela com
binação escolhida?

l

Capítulo 1 

Introdução 

Never undereslimate the bandwidth of a 
slation wagon full of tapes. 
- Dr. Warren Jackson, Director, UTCS 

Ambientes de computação paralela vêm se difundindo como uma a.lter
nativa viável onde o desempenho é vital. A um custo relativamente baixo, 
uma escolha adequada de equipamento e programas pode produzir resultados . , . 
111 comparave1s. 

Um elos principais problemas encontrados atualmente no desenvolvimento 
e uso de programas e sistemas paralelos está relacionado à grande diversidade 
de estratégias e arqu iteturas disponíveis. Is to se reflete em diversos planos, 
desde a escolh a do ambiente de desenvolvimento ideal até a alocação de re
cursos financeiros e humanos para. cada projeto. 

Durante todo o ciclo de desenvolvimento de um projeto surgem questões 
relacionadas a.o desempenho: 

• Qual a. melhor combinação entre equipamentos e estratégias de progra
mação? 

• Qual é o maior tamanho do problema que pode ser trata.do pela com
binação escolhida? 

1 



8 A in[plementaçà.o de un] programa em unia celta nlá(quina é viável?

8 Qual o desempenho espetado?

8 Qual o desempenho obtidos

ü Como melhorar este desempenho?

Estas peigtmtas só podem ser respondidas com uma descrição razoável
mente detalhada do comportamento do sistema.

1.1 Modelagem de desempenho
Normalmente o estudo do desempenho de unia aplicação se dá através do
processo de medição-coiieção jill. Neste processo iterativo, uma aplicação é
instrumentada e tem sua execução monitorada de forma a medir os principais
parâmetros de desempenho. No entanto, este método é insuficiente se se pro-
cura um entendimento mais profundo do que acontece durante a execução do
programa, principalmente em se tratando de sobrecargas, como comunicação,
tempo gasto com administração, etc.

Este entendimento é importante para que se possa definir estratégias de
compilação 1401, pala se fazer uma escolha mais segura de uma configuração
ou topologia e até mesmo para um refinamento da análise teórica de um algo-
ritmo j161. De pouco adianta se obter um conjunto detalhado de parâmetros
de desempenho relacionados a sobrecargas se não se conhece a influência leal,
na aplicação, de cada uma delas.

A modelagem de desempenho procura descrever o funcionamento do pro-
grama ao invés de fornecer apenas dados numéricos sobre alguns aspectos
pré-determinados. Isto pode sei obtido através de um simulador, de um
estudo estatístico ou poi meio de funções matemáticas que descrevem o fun-
cionamento das componentes do programa (modelagem analítica)l51.

A abordagem que permite a descrição mais detalhada e que se adequa
melhor ao estudo de situações hipotéticas é justamente a modelagem analítica.
Infelizmente, um modelo analítico suficientemente preciso é com frequência
complicado demais para ser usado. O grande desafio é a escolha do nível de
detalhe suficentemente fino para que o modelo tenha precisão, mas que não
seja tão fino a ponto de tomai o modelo resultante intratável.

Uma forma de evitar modelos analíticos demasiadamente detalhados é pela
combinação cona outras formas de modelagem j121. Neste caso, o desafio passa
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a. ser a. necessidade de nlantet a característica mais dese.lavei dos modelos
analíticos, ou sqa. a l)ossibilida(lc de a\.aliar situações diversas.

1.2 Objetivos do trabalho
O principal objetivo deste trabalho é explorar os recursos da modelagem
analítica de desempenho em diversas situações e mostrar o potencial deste
tipo de abordagem, ainda que algumas vezes aliado a outras técnicas, tanto
na análise teórica de comportamento como na predição de desempenho de
um sistema específico.

A capacidade de avaliação prévia, ou mesmo puramente teórica de apli-
cações, ganha importância maior quando se percebe que não são raros os
casos onde o impacto da escolha de uma ou ouvia opção é surpreendente, em
termos de desempenho.

1.2.1 Análise teórica de comportamento
Considere o caso de dois laços do tipo Z,)0.4ZZ, independentes e consecuti-
vos. Em uma execução paralela pode-se optar pela alocução de todos os
processadores en] cada um dos laços, executando-se um após o outro. Outra
possibilidade é executar os laços em paralelo, alocando um subconjunto dos
processadores para cada um.

Embota aparentemente não exista diferença, em termos de desempenho,
entre estas duas estratégias, a presença de sobrecargas pode alterar o desem-
penho final. Modelos teóricos e genéricos podem ser construídos de modo a
auxiliar na decisão 1261.

Outra situação analisada diz respeito a programas baseados em decom
posição de domínio em máquinas com comunicação assínciona. Estimam o
tempo total de execução neste caso não é uma tarefa trivial, se o tempo de
cada iteração em um processador não for constante. Aqui, novamente um mo-
delamento teórico, auxiliado por simulações, é utilizado para escrever limites
superior e inferior de tempo.

1.2.2 Memória conipartilltada virtual
Uma área onde a compreensão do desempenho tem um papel central é na
discussão das vantagens e desvantagens dos paradigmas de memória compar-
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tilhacla e distribuída

Enlboia. o l)aiadignia dc memória conlpaitilhada seja atinente pela facili-
dade de programação (ltie oferece l4't. 41. exist.em l)fisicamente dois l)iobleinas:
a necessidade da administração do acesso coilcoriente à memói ia e a dificul-
dade na construção de máquinas cona um núnleio maior de processadores.
Estes problemas são e\atados em máquinas com memória distribuída mas
com a necessidade de se fazei a comunicação explicitamente através de troca
de mensagens.

Uma solução intermediária é o uso cle memória compartilhada virtual,
onde um sistema com memória distribuída usa troca cle mensagens em um
nível mais l)eixo, mas que se apresenta como memória compartilhada no
nível de programação l38j. Isto implica en] um controle rigoroso dos acessos a
páginas de memória compartilhada, pois é preciso que todos os processadores
concordem entre si com relação ao conteúdo da memória j13, 221.

A sobrecarga relacionada com a manutenção da consistência da memória,
juntamente cona o custo da camada de se/!mare que torna transparente a
comunicação, tende a degradar o desempenho desta solução.

Para amenizar o custo da manutenção da consistência da memória, sur-
giram implementações mistas onde o controle sobre os acessos é relaxado.
ficando o problema da. coerência a cargo do programador l9, 101. Nestas im-
plementações, são definidos diversos modos ou modelos de compartilhamento,
cada um com um custo próprio.

A escolha do melhor modo de compartilhamento e a estimativa do custo
adicional imposto por cada estratégia é auxiliada em muito poi modelos de
desempenho. Portanto é natural o interesse em se produzir estes modelos de
um modo mais geral.

Em alguns casos, como no sistema de memória compartilhada virtual
t/or.É:l91, a produção de modelos é facilitada pela forma em que os modos de
compartilhamento são implementados. No caso particular da implementação
na máquina ivÁ/V/VÁ l61, os modelos de desempenho se tornam mais simples.

O que se buscou foi um método capaz de gerar modelos de desempenho
para aplicações baseadas neste sistema, partindo-se apenas do código fonte e
do conhecimento específico que o programador tenha da ap/ícação em s{.

O modelo resultante deve ser capaz de descrevem o comportamento da apli
cação sobre cada modo de compartilhamento, com precisão apenas suficiente
para permitir uma. comparação conflável. Entretanto a precisão observada
em experimentou mostrou-se melhor do que a esperada l24, 231
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1.3 Resumo do trabalho
O capítulo 2 define os conceitos básicos utilizados ilo trabalho e faz um breve
apanhado dos métodos mais comuns de naodelageni de desempenho.

No capítulo 3 são descritos trabalhos relacionados coito esta tese.
O capítulo 4 estuda a estratégia de ttlocação dc processadores para dois

laços paralelos ltipo D0,4Z,l,) consecutivos e inclepenclentes e descobre a me-
lhor divisa.o na presença de sobrecargas.

O capítulo 5 mostra. outro problema, onde a modelagem analítica é combi-
nada com simulação para a previsão de desempenho de programas baseados
em decomposição de domínio em má(quinas com comunicação assínciona.

Os três capítulos seguintes se concentram em sistemas de memória com-
partilhada virtual. No primeiro deles é feita uma discussão geral sobre os
métodos de comparti]hamento de memória e o sistema ]/OTE-A/,4N]V,4, utili-
zado neste trabalho é introduzido, destacando-se as propriedades importantes
para o desenvolvimento de modelos de desempenho.

O capítulo 6 constrói os modelos de desempenho para. as funções funda-
mentais do sistema 1''07'E-À/,4N/V,4 e desenvolve um método para a geração
de modelos analíticos de desempenho pala aplicações desenvolvidas no mes-

No capítulo 7 são construídos modelos para algumas aplicações. Estes
modelos são validados experimentalmente e os tempos medidos são compa-
rados com aqueles previstos (capítulo 8)

As conclusões se encontram no capítulo 9.

mo
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Capítulo 2

Análise de Desempenho

E um fato conhecido que a velocidade e a capacidade de programas para-
lelos ainda são muito dependentes de sua implementação, seja por causa de
uma escolha inadequada do algoritmo ou do método de paralelização, sqa
pela intelação com o /!ardware, como por exemplo a iníluência de cac/ze ou
da representação de dados na memória l39, 28, 37, 471. Com isto, pequenas
variações no programa. podem provocar grandes variações no tempo de exe-
cução, mesmo em sistemas que possuem um comportamento mais conhecido.

A compreensão mais detalhada do desempenho de um certo sistema é
importante para a melhor identifica.ção destes problemas, para melhorei a
paralelização e para a construção de modelos capazes de prever o desempenho
em outras situações (maior número de processadores, tamanho do problema,
outra arquitetura).

A lista a seguir é um resumo do que se busca com o estudo do desempenho
de um sistema paralelo, especialmente através de modelos:

e Verificação do uso eficiente do sistema, possivelmente com indicações de
gargalos e otimizações. Na maioria dos casos não é claro se uma certa
implementação está fazendo um bom uso do equipamento, pois existe
um grande número de parâmetros que podem influenciar a execução do
programa.

B Estudo da viabilidade de implementação de plograillas complexos. A
construção de um programa paralelo eficiente muitas vezes implica em
um grande investimento de tempo e equipamento. A possibilidade de
uma. análise prévia capaz de estimar a qualidade do resultado final pode
ajudei na decisão da alocução (ou não) de recursos.
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e Capacidade de ptevei o deseml)enllo eni situações diversas. it'lesmo
quando se possui ull] programa executaiiclo de naodo e6lciente en] un]
certo e(!uipaillento. pode ser necessário prever seu comportamento (luan-
clo alguns parâmetros são modificados. Exenaplos incluem o número de
processadores da máquina paralela, o tamanho do problema e a arqui-
tetura

Em algumas situações, é possível também identificar problemas de mocle
lavem (ózzgs, por exemplo), quando o comportamento difere muito do espe
Fado.

2.1 Definições
Nesta seção são apresentados e discutidos os principais conceitos relacionados
à análise e predição de desempenho utilizados neste trabalho.

Definição l Programa; E a {mp/emeniaç(io de um a/goril7no e de urrlü es-

t.Futura de dados e-m uma láttgttagem de programação de alto llít.et e compilada
para a máquina em estudo.

Definição 2 Sistema paralelo; E o cona?zelo /orn&ado pe/a /zzáqz na para-
lela em est,udo, inctzindo a estrutura da memória, o programa e o conjttrito
dos dados atimer\ta(tos lto programa.

Como já foi dito, o desempenho é muito sensível à implementação. O
sistema que está sendo estudado caracteriza-se pelo progranaa paralelo, a
máquina onde ele é executado e pelo conjunto dos dados tratados pelo pro-
grama.

A idéia de desempenho está intimamente ligada ao tempo de execução
de um programa. Desta forma, é natural que se procure estudar as relações
entre os tempos de execução nas situações de interesse.

Um dos parâmetros básicos de desempenho é o tempo seqüencial, isto é o
tempo que o programa gasta quando não está sendo executado em paralelo.
Entende-se que esta execução se dá na máquina paralela em estudo. Em
alguns casos, especialmente quando se estuda a eficiência de algoritmos, pode-
se querer compalai o tempo de execução com n processadores e o tempo da
melhor implementação sequencial do algoritmo.

1'

• Capacidade de prever o desem penho em situações di versas. !\·lesmo 
quando se possui um programa executando ele modo efici ente em um 
certo equipamento , pode ser necessá rio pre ver seu com portamento quan
do alguns parâmetros são modifi cados . Exemplos incluem o número ele 
processadores da. máquina paralela , o tamanho cio problema e a arqui
tetura. 

Em algumas situações, é possível também identifi car problemas de mode
lagem (bugs, por exemplo) , quando o comportamento difere muito do espe
rado. 

2 .1 Definições 

Nesta seção são apresentados e discutidos os principais conceitos relacionados 
à análi se e predição de desempenho utilizados neste trabalho. 

Definição 1 Programa: É a implementação de um algoritmo e de uma es
trutura de dados em uma linguagem de programação de alto nú:el e compilada 
para a máquina em estudo. 

Definição 2 Sistema paralelo: É o conjunto f ormado pela máquina para
lela em estudo , incluindo a estrutura ela memória, o programa e o conjunto 
dos dados alimentados no programa. 

Como já fo i dito, o desem penho é muito sensível à implementação. O 
sistema que está sendo estudado caracteri za-se pelo programa paralelo a 
máquina onde ele é executado e pelo conjunto dos dados tratados pelo pro
grama. 

A idéia de desempenho está intimamente ligada ao tempo de execução 
de um programa. Desta forma, é natural que se procure estudar as relações 
entre os tempos de execução nas situações de interesse. 

Um dos parâmetros bás icos de desempenho é o tempo seqüencial, isto é o 
·tempo que o programa gasta quando não está sendo· executado em paralelo. 
Entende-se que esta execução se dá na máquina paralela em estudo. Em 
alguns casos , especialmente quando se estuda a eficiência de algoritmos, pode
se querer comparar o tempo de execução com n processadores e o tempo da 
melhor implementação seqüencial cio a lgoritmo. 
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Definição 3 Tempo sequencial; /í o /em/)o gas/o /;e/o /)rog/rz/na qüalzdo
e.tccuta({o cm uill lírico piocessadoi' d« nlá(quina oit estudo

/Votação. rjl )

4 métrica mais tradicional pala desempenllo de sistemas paralelos, em-
bora apresente alguns prol)lemas l4.i. e71. é a aceleração. t.ambém conhecida
como specd?lp:

l)efinição 4 .Áce/oração de z? processadores e' a 7'e/açâo en/re o tempo
sequencial e o tema)o gôsto pelo programa q\tardo e=ec\tt.ndo covil n processa-
dores.

r(1)
s'(«) - á:+Ú

Uma outra métrica, associada a esta e bastante utilizada é a e./icíência:

Definição 5 E»ciência;
., . r(1) s(n)

i/l/z-J == ., . ==
72, ' J (n ) 72,

Esta definição indica uma melhor utilização da máquina quando E(n) for
próxima a l

Poder-se-ia esperai que a aceleração de um programa paralelo, em con-
dições ideais, fosse linear, isto é S(n) = n. Porém, foi observado em 1967 por
Amdhal l31, (lue este valor não pode sei atingido por um programa normal, já
que sempre existem partes intrinsecamente sequenciais dentro do programa.

E possível então dividir o tempo de execução serial T(1) em duas partes:
t, que é o tempo gasto pelos trechos do programa que devem ser executados
em um único piocêssador, e {,, o tempo total gasto por trechos que podem,
em princípio, ser executados por mais de um processador li41.

Neste caso, 7'(n) é dado poi

r(n) ? {. + b

e a aceleração se escreve da seguinte forma:

s(«) $ -11-(!?::
' Z...F b

onde se percebe a inexistência da linearidade devida a t.. Esta perda. de de-
sempenho é conhecida como par'a/e/fumo ánsu:/icienfe jl 11, e motiva a definição
do grau de paralelismo de uni trecho de programa 1451:

rz,

7Z

l2.2)
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Definição 3 Tempo seqüencial: E o t empo gasto pt !o programa quando 
e.recutado un 11111 único processado,· da mâquin(/ em t.studo. 

Notação: T(]) 

A métrica mais tradicional para desempenho de sistemas paralelos, em
bora apresente algun s problemas [4.í, 27], é a aceleração, também conhecida 
como speedup: 

Definição 4 Aceleração de n processadores é a. relaçáo entre o tempo 
seqüenc-ial e o t empo gasto pelo programa quando e:reculado com n proce9sa
dores. 

S'( ) - T(l) n -
T(n) 

Uma outra métr ica, associada a esta e bastante utilizada é a efici ência: 

Definição 5 Eficiência: 

E(n) = T(l) 
n · T(n) 

S(n) 
n 

Esta definição indica uma melhor utilização da máquina quando E(n) for 
próxima a 1. 

Poder-se-ia esperar que a aceleração de um programa paralelo, em con
dições ideais , fosse linear , isto é S(n) = n . Porém , foi observado em 1967 por 
Amdhal [3], que este valor não pode ser atingido por um programa normal, já 
que _sempre ex istem partes intrinsecamente seqüenciais dentro cio programa. 

E possível então dividir o tempo ele execução serial T(l) em duas partes: 
is que é o tempo gasto pelos trechos cio programa que elevem ser executados 
em um único procéssaclor , e ip , o tempo total gasto por trechos que podem, 
em princípio, ser executados por mais de um processa.dor [1 4]. 

Neste caso , T( n) é dado por 

i 
T(n) ~is+_!!_ 

n 
e a aceleraç~o se escreve da seguinte forma: 

S(n)::; T(l) 
t+~ s n 

(2.1) 

(2.2) 

onde se percebe a inex istência ela linearidade devida a ts. Esta perda de de
sempenho é conhecida como paralelismo insuficiente [11], e motiva a definição 
cio grau de paralelismo de um trecho de programa [ 45]: 
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Definição 6 Grau de paralelismo é o lz?ímelo iná.tllm.o de /)/'ocessadores
que podeTit estai comi!)ulacionalmeítte atiuos eilt tilli dado instante de tempo,
d\transe a eTecbção de um programa.

No entanto, a expressão 2.2 não leva em conta que o grau de paralelismo
pode assumir valores el íre l e n. Se tX; indicar o tempo gasto em trechos
com grau A, a expressão 2.1 deve ser reescrita como segue:

'(«) - *, --É } (2.3)

Ainda assim, existem outros fatores que podem provocar a degradação do
desempenho, conhecidos coletivamente como sobrecarga (Doer/zead).

Definição 7 Sobreca7'ga á o Dorme gene'rico para as /onZes de degradação
do desempenho de uma particular implementação.

Como será discutido na próxima seção, a sobrecarga aumenta com o
número de processadores, na maioria dos casos j141. O tempo gasto com
sobrecargas será designado por To(n), e a equação mais completa para T(n)
e

r(") - t, +Ef + To(«)

Um programa paralelo pode ser decomposto em vários trechos, caracte-
rizados pela existência de uma sincronização global:

(2.4)

Definição 8 Uma era é uma parte da execução do programa erzfre dois
pontos de sincronização de todos os processador'es.

Definição 9 Caminho c7'z'lIGo á a /unha de ezecwção /ornada pe/a zznáão

das linhas de execução, em cada erü, do processador anais lento.
O início e o término de um programa também !imitam eras.

2.2 Sobrecargas
Sendo a principal fonte de degradação de desempenho, as sobrecargas são de
importância fundamental tanto na análise como na predição de desempenho.
Na verdade pode-se dizer que o principal objetivo da análise de desempenho

9

Definição 6 Grau de paralelismo é o núm ero má.rimo de processadores 
qu e podem es tar computa cionalm enlc. ativos em 11111 dado ins /.ant e de tempo , 
durant e a e:i:ecuçào de um programa. 

No entanto, a expressão 2.2 não leva em conta que o grau de paralelismo 
pode assumir valores entre 1 e n. Se tk indicar o tempo gasto em trechos 
com grau k, a expressão 2.1 deve ser reescrita como segue: 

(2.3) 

Ainda assim , ex istem outros fatores que podem provocar a degradação do 
desempenho, conhecidos coletivamente como sobrecarga ( overhead). 

Definição 7 Sobrecarga é o nome genérico para as font es de degradação 
do desempenho de uma particular implementaçâo. 

Como será discutido na próxima seção, a sobrecarga aumenta com o 
número de processadores, na maioria dos casos [14]. O tempo gasto com 
sobrecargas será designado por T0 (n) , e a equação mais completa para T(n) 
' e 

~ tk 
T(n) =is+ L.., k + To(n) 

k=2 
(2.4) 

Um programa paralelo pode ser decomposto em vários trechos, caracte
rizados pela existência de uma sincronização global: 

Definição 8 Uma era é urna parte da execução do programa entre dois 
pontos de sincronizaçâo de todos os processadores. 

Definição 9 Caminho crítico é a linha de exernção formada pela união 
das linhas de execução, em cada era, elo processador mais lento. 

O início e o término de um programa também limitam eras. 

2.2 Sobrecargas 

Sendo a principal fonte de degradação de desempenho , as sobrecargas são de 
importância fundamental tanto na análise como na predição de desempenho. 
Na verdade pode-se dizer que o principal objetivo da análi se de desempenho 
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é a identificação e (lliailtihcação das sobrecargas presentes no programa em
questão.

As soba'ecargas podem sei classificadas de acordo comi sita origem. As
principais fontes são as seguintes:

e Comunicar'ão

8 Desbalanceamento na carga

8 Contenção de recursos

8 Barreiras de sincronização

O impacto de cada uma delas depende muito da aplicação, da implemen-
tação e do ecluipanlento utilizado. As características de cada uma delas são
apresentadas nas seções seguintes.

2.2.1 Comunicação
Este é provavelmente o tipo mais importante de sobrecarga, pois a menos
que o programa seja uma coleção de tarefas como/eZanzenle independentes,
sempre existirá comunicação entre os processadores.

A comunicação pode ser sínciona ou assíncrona. No piimelro caso, o
processador que está enviando a naensagem espera. até que o recipiellte a tenha
recebido. Isto não ocorre no último caso, desde que as filas de mensagem
tenham tamanho suficiente. Em ambas as situações podem ocoriei dead/ocos

O tempo gasto com comunicação depende dos seguintes fatores:

e Rede cle interconexão, que inclui elementos como taxa de transferência,
tempo de preparação do canal de comunicaçã.o (latência) e distância
entre os processadores.

e Número de transferências

e Volume de dados transmitidos

10

é a identificação e quantifi caç.ào das sobrecargas presentes no programa em 
questão. 

As sob reca rgas podem se r classificadas de acordo com sua ongem. As 
principai s fontes são as seguintes: 

• Comunicação 

• Des bal anceamento na carga 

• Contenção ele recursos 

• Barreiras de sincronização 

O impacto de cada uma delas depende muito ela. a.pli ca.çào , da implemen
tação e do equipamento utilizado. As características de cada uma delas sào 
apresentadas nas seções seguintes. 

2.2.1 Con1unicação 

Este é provavelmente o tipo mais importante de sobrecarga pois a menos 
que o programa seja uma coleçào de tarefas completamente independentes, 
sempre existirá comunicação entre os processadores. 

A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. No primeiro caso, o 
processador que está enviando a mensagem espera até que o reci piente a tenha 
recebido. Isto não ocorre no último caso, desde que as filas de mensagem 
tenham tamanho suficiente. Em ambas as situações podem ocorrer deadlocks 
[30]. 

O tempo gasto com comunicação depende dos seguintes fatores: 

• Rede de interconexão , que inclui elementos corno taxa de transferência, 
tempo de preparação do canal de comunicaçào (latência.) e distância. 
entre os processadores. 

• Número ele transferências. 

• Volume ele dados transmitidos. 
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2.2.2 Desbalanceamento de carga
Nlesmo (quando existe paialelisnlo suficiente nen] seiiipre é possível montei
todos os processadoics octtl)idos l)einlanentenaent.e pois pode ocorrem (lue
alguns fiquem ociosos esperando (lue outros terminem uma tarefa. Nesta
situação, em alguits casos pelo menos, deveria sei' possível melhorei' o desem-
penho com uma distribuição melhor do trabalho.

Pela sua frequência e dihculdade de identificação, esta é unia das princi-
pais fontes de degradação. A figura 2.1 mostra um exemplo onde um código
idêntico em dois processadores podem causar um desbalanceamento de carga,
se os dados não fogem favoráveis. Neste exemplo uni vetor A é manipulado
dentro de um laço cona iterações independentes que é distribuído entre dois
processadores idênticos. Porém se existirem mais elementos de A maiores do
que K para índices acima de 100 do que para índices entre l e 100 e se fl
tomar mais tempo do que f2, apesar do laço ser um Z)OHLI,i. o tempo não
cai pela metade pois o processador PI fica ocioso enquanto P2 trabalha na
computação mais lenta. Pala um outro vetor A ou uma outra distribuição
do laço (pol exemplo, índices pares para PI e ímpares pala P2) a aceleração
poderia ser maior.

Um exemplo mais sutil pode ser encontrado no capítulo 4.

Processador PI Processador P2

sincromzaçao
DOALL i = 1 to 100

if A]i] > K then
f l (A [i] )

else
f2(A [i])

endif
ENDDO

sincronização

sincronJzaçao
DOALL j. = 10]. to 200

if AEi] > K then
f l (A [i] )

else
:f2(A [i] )

endif
ENDDO

sincronização

Figura 2.1: Exemplo de desbalanceamento

IEm un] laço do tipo l)0.4LL as iterações são independentes, podendo ser executadas
em paralelo

1 1

2.2.2 Desbalancea111ento de carga 

Ivlesmo quando ex iste paraleli smo suficiente nem semp re é possível man ter 
todos os processadores ocupa.dos permanente mente poi s pode ocorrer que 
alguns fiquem ociosos esperando que outros terminem uma tarefa. Nesta. 
situação, em algu11s casos pelo menos , deveria ser possível melhorar o desem
penho com uma. distribuição melhor do trabalho. 

Pela sua freqüência e dificuldade de identificaçã.o, esta. é urna das princi
pais fontes de degrada.çã.o. A figura. 2.1 mostra um exemplo onde um código 
idêntico em dois processadores podem causar um desbala.ncearnento de carga, 
se os dados não forem favoráveis. Neste exemplo um vetor A é manipulado 
dentro de um laço com iterações independentes que é distribuído entre dois 
processadores idênticos. Porém se existirem mais elementos de A maiores do 
que K para índices a.cim a. de 100 do que para índices ent re 1 e 100 e se f 1 
tornar mais tempo do que f2 , apesar cio laço ser um DOALL'. o tempo não 
cai pela meta.de pois o processa.dor Pl fica ocioso enquanto P2 trabalha na. 
computação ma.is lenta . Para um outro vetor A ou urna outrn distribuição 
do laço (por exemplo, índices pares para Pl e ímpares para P2) a. aceleração 
poderia ser maior. 

Um exemplo mais sutil pode ser encontrado no capítu lo 4. 

Processador Pl 
. . -srncrornzaçao 

D0ALL i = 1 to 100 
if A [i] > K then 

f 1 (A [i]) 

else 
f2(A[i]) 

endif 
ENDDO 
. . -s111cro111za.ça.o 

Processa.dor P2 
. . -smcrornzaçao 

DDALL i = 101 to 200 
if A [i] > K then 

fl(A[i]) 

else 
f2(A[i]) 

endif 
ENDDO 
. . -smcrornzaçao 

Figura 2.1 : Exemplo de desbalanceamento 

1 Em um laço do tipo DOALL as iterações são independentes , podendo ser executadas 
em paralelo. 
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2.2.3 Contenção
X contenção ocorre (luanclo dois Oll mais processos buscam uni iecuiso não
compartilhável sinlultaneaillente. Exemplos de recursos deste tipo são canais
de comunicação, os próprios piocessadoies e memória. Conde(ltientemence
ela afeta outros tipos de sol)re :área. tornando os naodelos mais complicados.

Dependendo do tipo. a sobtecaiga pode ser grande, pois a contenção impli-
ca na serialização de operações, eventualmente com um custo administrativo
adicional.

Outro falar importante é (lue, a menos de situações especiais, a contenção
não tem um caráter regular, já que depende da coincidência nas requisições
dos recursos. O problema tratado no capítulo 5 ilustra a complexidade da
modelagem deste tipo de sobrecarga.

2.2.4 Barreiras
Dependendo do tipo de aplicação, mas principalmente no caso de memória
compartilhada, é necessário garantir que todos os processadores tenham atin-
gido o mesmo ponto de execução dentro do programa.

Em algumas situações esta sincronização é decorrente do próprio padrão
de comunicação usado pelo programa, mas em outras ela deve ser realiza-
da explicitamente. Isto é feito através de barreiras de sincronização e sua
implementação envolve comunicação e algoritnlos especializados.

P l

P 2

P 3

P 4

P 5

Tempo Ocioso
P rocessamento

Figura 2.2: Exemplo de sobrecarga em barreiras

Na prática o que acontece é que ao atingir o ponto de sincronização o
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2.2.3 Contenção 

:.\ contenção ocorre qu ando dois ou mais processos buscam um recurso nào 
comparti lháve l s imultaneamente. Exemplos ele recursos deste tipo sào canais 
ele comunicação. os próprios processadores e memória.. ConseqüentemeP.te 
ela afeta outros tipos de sobre :arga. tornando os modelos mais compli cados. 

Dependendo do t ipo. a sob recarga pode ser grande. pois a. contenção impli
ca. na. seria.li zação ele operações, eventualmente com um custo administrativo 
adicional. 

Outro fator importante é que, a menos de situações especiais a contençào 
não tem um caráter regular , já que depende da. coincidência nas req,iisições 
dos recursos. O problema tratado no capítu lo 5 ilustra a complexidade da 
modelagem deste t ipo de sobrecarga. 

2.2.4 Barreiras 

Dependendo do t ipo de apli caçào, mas principalmente no caso de memorirt 
comparti lh ada, é necessário garantir que todos os processadores tenham atin
gido o mesmo ponto de execução dentro cio programa. 

Em algumas situações esta sincronização é decorrente do próprio padrão 
de comunicação usado pelo programa, mas em outras ela deve ser realiza
da expli citamente. Isto é feito através de barreiras de sincronização e sua 
implementação envolve comunicação e algoritmos especializados. 

p 1 

p 2 

p 3 -------------------------------
p 4 ------------------------------
p 5 ---------------------------------

Tempo Ocio;;o : 

P roce ;;3arnento: 

Figura 2.2: Exemplo de sobrecarga. em barreiras 

Na prática o que acontece e que a.o atingir o ponto de sincronização o 
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processador entra em um estado de espeta ató iece})ci' un] siltal avisando que
ele pode prosseguir. Este sinal é disparado pala t.o(los os piocessadoies assim
que o último atingia a barreira, como ilustra a figura 2.2.

Cromo sc pode ver. estão envolvidos custos de coniuilicação e desbalan-
ceamento (uma vez blue alguns processadores ficam ociosos). Esta fonte de
sobrecarga foi destacada poi ser fleqiiente e tambén] por permitir uma mo-
delagem em separado.

Se não se considerar como parte da barreira. o custo relativo ao desbalan-
ceamento dc caIBa, o custo se reduz basicamente ao tempo de reativação dos
processadores que em geral é bem pequeno e tem modelagem sinaples. Nos
casos de memória compartilhada, este custo é importante devido à freqüência
com que sincronlzaçoes sao necessanas.

2.3 Modelagem
A modelagem de programas surge como uma alternativa ao método iterativo
de medição-modihcação j11, 321, blue pressupõe um sistemajá implementado
e que deve ser aperfeiçoado.

Embora o método de medição-modifica.ção não deva sei descartado, pois
serve como validação dos modelos, ele não é suficiente para o entendimento
completo do que ocorre com a aplicação, pois a instrumentação correra do
programajáimplica na compreensão mais profunda da execução do programa.

Os modelos de desempenho, por outro lado, tentam capturar o funcio-
namento do programa baseando-se em sua estrutura e formas de interação
entre as diversas partes. A criação destes modelos, no entanto, oferece diver-
sas dificuldades, principalmente no caso paralelo. A seguir são apresentadas
propriedades de sistemas seqüenciais e paralelos que influenciam a construção
de modelos:

Caso sequencial:

e O tempo está diretamente ligado ao número de instruções executadas.
Se todas a$ instruções têm a mesma duração, o tempo total é propor-
cional ao pl(5prio número. Caso contrário, pode-se dividir as instruções
en] classes definidas pela duração e somar os números de instruções de
cada classe ponderados pela duração correspondente.

B Existem poucas sobrecargas. São basicamente aquelas relacionadas ao
sistema, onde não se possui controle, e aquelas relacionadas a memória
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processador entra em um estado ele espera até receber um sina l avisando que 
ele pode prosseguir. Este s ina l é disparado para 1.oclos os processadores assim 
que o último at ingir a barreira, como ilustra a fig ura 2.2 . 

Corno se pode ver. estão envolvidos custos ele comuni cação e desbalan
cearnento ( uma vez que alguns processadores ficam ociosos). Esta fonte de 
sobrecarga foi destacada por ser freqüente e também por permitir uma mo
delagem em separado. 

Se não se considerar como parte da barreira o custo relativo ao desbalan
ceamento de carga, o custo se reduz basicamente ao tempo ele reativaçã.o cios 
processadores que em geral é bem pequeno e tem modelagem simples . Nos 
casos de memória compartilhada, este custo é importante devido à freqüência . . - .... , . com que s111cro111zaçoes sao necessanas. 

2.3 Modelagem 

A modelagem de programas surge como uma alternativa ao método iterativo 
de mediçã.o-modificação [11 32], que pressupõe um sistemajá implementado 
e que deve ser aperfeiçoado. 

Embora o método ele medição-moclificaçã.o não eleva ser descartado, pois 
serve como validaçã.o dos modelos, ele não é suficiente para o entendimento 
completo do que ocorre com a aplicação, pois a instrumentação correta do 
programa já impli ca na compreensão mais profunda da execuçã.o do programa. 

Os modelos de desempenho, por outro lado, tentam capturar o funcio
namento do programa baseando-se em sua estrutura e formas de interação 
entre as diversas partes. A criação destes modelos, no entanto, oferece diver
sas dificuldades, principalmente no caso paralelo. A seguir sã.o apresentadas 
propriedades de sistemas seqüenciais e paralelos que influenciam a construção 
de modelos: 

Caso seqüencial: 

• O tempo está diretamente ligado ao número de instruções executadas. 
Se todas a~ instruções têm a mesma duração, o tempo total é propor
cional ao próprio número. Caso contrário, pode-se dividir as instruções 
em classes definidas pela duração e soma.r os números de instruções de 
cada classe ponderados pela duração correspondente. 

• Existem poucas sobrecargas. São basicamente aquelas relacionadas a.o 
sistema, onde não se possui controle, e aquelas relacionadas a memória 
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CQctte

e A inst.rumentação do código é ielativament.e simples assim como as
medições cle tempo.

8 Como conseqiiência da primeira propriedade, o tampo total é a soma
dos tempos das partes do programa.

Caso paralelo

e O tempo de execução é dado pelo tempo do caminho crítico

B A quantidade de sobrecargas significativas é muito maior

e Dependência foice da aiquitetura

e N'modelos analíticos tendem a ser muito complexos. A execução si
nlultânea de instruções com tempos diferentes e a existência de se
brecargas torna a modelagem ana.lítica distante da análise teórica.

e A inst.rumentação clo programa e medições são mais delicadas. Deve-
se garantir que o custo adicional relacionado a estas operações seja
o menor possível e igual para todos os processadores. Caso contrário
pode-se afetar o comportamento de modo a esconder o efeito de alguma
sobrecarga, como poi exemplo, desbalanceamento de carga.

Una modelo de desempenho, além de tratei dos elementos acima, deve
satisfazer algumas condições para ser útil:

Precisão O modelo deve sel suficientemente preciso, de modo (lue os resul-
tados façam sentido. O grau de precisão pode depender da finalidade do
modelo. Por exemplo, se se busca apenas uma estimativa da aceleração,
os valores exatos dos tempos de execução são menos importantes.

Custo Deve ser possível gerar o modelo em menos tempo do que produzir e
executar o programa eih estudo, mesmo no caso em que se estuda uma
aplicação já existente

Modularidade Embora não seja. vital, é interessante poder aunaentar o mo-
delo de forma incremental, incluindo o tratamento de novos parâmetros
sem a necessidade de reconstrução total.
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cache. 

• A inst rumentação do código e rela t ivamente sim ples ass im como as 
med ições de tempo. 

• Como conseqüênci a da primeira propriedade. o t~mpo total e a soma 
dos tempos das partes do programa. 

Caso paralelo: 

• O tempo de execução é dado pelo tempo do caminho crítico. 

• A quantidade de sobrecargas significativas é muito maior. 

• Dependênc ia forte da a rquitetura. 

• Modelos analíticos tendem a ser muito complexos. A execução si
multânea de instruções com tempos diferentes e a ex istência de so
brecargas torna a modelagem analí tica distante ela análise teórica. 

• A instrumentação do programa e medições são mais delicadas. Deve
se garantir que o custo adicional relacionado a estas operações seja 
o menor possível e igual para todos os processadores. Caso contrário 
pode-se afetar o comportamento de modo a esconder o efeito de alguma 
sobrecarga, como por exemplo, clesbalanceamento de carga. 

Um modelo de desempenho, além de tratar dos elementos acima deve 
satisfazer algumas condições para ser útil: 

Precisão O modelo deve ser suficientemente preciso, de modo que os resu l
tados façam sentido. O grau de precisão pode depender da finalidade cio 
modelo. Por exemplo, se se busca apenas uma estimativa da aceleração, 
os valores exatos dos tempos de execução são menos importantes. 

Custo Deve ser possível gerar o modelo em menos tempo do que produzir e 
executar o programa e1i1 estudo, mesmo no caso em que se estuda uma 
aplicação já ex istente. 

Modularidade Embora não seja vital, é interessante poder aumentar o mo
delo de forma incremental, incluindo o tratamento de novos parâmetros 
sem a necessidade de reconstrução total. 
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Fidelidade O modelo deve descrever fielmente o conlpoitaniento da aplica
çao, pela descrição da aplicação en] si ou da evolução (los seus paraine
tios

Existe dais de uma forma de classificar os modelos de desempenho. A
classificação mais simples se: baseia no tipo de abordagem utilizada. As abor-
dagens mais comlms são discutidas nas seções seguintes.

2.3.1 Modelagem analítica
Nlodelos analíticos fazem uso de um conjunto de equa.ções e fórmulas para
descrever o funcionamento da máquina e da aplicação de um modo abstrato.

Unl modelo deste tipo é em geral barato do ponto de vista computacional
e pode possuir unia grande modttlaiidade, permitindo seu transporte para
outras ar(luiteturas e situações.

No entanto a modelagem de sistemas muito complexos pode requerer a
utilização e tratamento de um número muito gra.nde de parâmetros e funções,
tornando o modelo intratável. Neste caso grandes simplificações devem ser
feitas prqudicando a precisão. Este é o caso de comportamentos dinâmicos,
como alocução de processadores durante a execução, algoritmos ada.ptativos,

Outro problema potencial é quc a geração destes modelos exige um co-
nhecimento mais profundo da aplicação e da arquitetura.

Em resumo, a construção de um modelo analítico deve levar em conta dois
pontos: o nível de detalhe a ser modelado (e consequentemente sua precisão)
e a tratabilidade do modelo.

etc

2.3.2 Modelagem estatística
Neste tipo de abordagem as funções dos modelos analíticos são substituí-
das por distribuições que fornecem o comportamento esperado dos diversos
parâmetros. Desta forma o comportamento excito não precisa ser conhecido,
mas perde-se precisão.

A principal vantagem é que se ganha flexibilidade com o modelo, mas por
outro lado estes modelos fornecem um comportamento assintótico e algumas
ferramentas são custosas demais. Redes de Petri, por exemplo, embora sejam
úteis para a verifica.ção da estabilidade e algumas outras propriedades, são
inviáveis para a análise do tempo de execução de um sistema complexo.
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2.3.3 Sintulação
Dentro cle um simulador se possui um controle maior dos diversos parâmetros
de execução e portanto é mais fácil obter informações pala construir e validar
modelos de desempenho.

E possível a construção de um si:nulador específico. a emulação de unia
arquitetura em outra, a utilização de baços de execuçã.o ISSO, ou ainda a
utilização de informações fornecidas pelo sistema de compilação j121 (neste
último caso combina.das com modelos analíticosl.

Os maiores pioblenias com esta abordagem são o alto custo e a necessidade
de um conhecimento detalhado do equipamento a ser simulado. Com isto a
precisão não é sempre satisfatória.

2.3.4 Empírica
Modelos empíricos se baseiam eiii naedições de trechos de programas que re-
presentam as operações mais comuns como pot exemplo órorzdcns/{ng, sincro-
nização de barreiras, chamada remota de procedimento, citação de canais de
comunicação virtual, etc. Desta forma, obtêm-se diretaniente os parâmetros
necessários, evitando a construção de modelos que descrevam os níveis mais
básicos da aplicaçãoj51

O maior problema deste método é a dependência no modo de construção
da aplicação, isto é, o tipo da máquina, as bibliotecas e o compilador utilizado.

Uma variação desta abordagem são os modelos dinâmicos, que usam in-
formações retiradas de uma execução do programa para completei o modelo.
Neste caso, o modelo se presta mais à análise de desempenho do que à pre-
d;râ..

2.3.5 Modelos híbridos
Nada impede a combinação das diversas abordagens de modo a construir um
modelo híbrido, que tenta minimizar as desvantagens de cada método.

Em j121, é apresentada uma ferramenta cle predição e análise de desem-
penho que faz uso de três abordagens diferentes: parâmetros fundamentais
são obtidos a partia cle uma execução simplificada do progranaa e modelos
analíticos são acoplados a uma simulação de modo a obter o modelo final.

Outra estratégia, mais geral, é usada por jlll onde o programa é ins-
trumentado e uma série cle execuções simples são feitas. O resultado das
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diversas medições é comparado com modelos analíticos (lue representam os
comportamentos nazis fie(liientes. através de regressões.

2.3.6 A modelagem usada neste trabalho
O objetivo principal é a construção de lnodclos com unia boa capacidade
de descrição, o que torna, a ítlodelagem analítica uma escolha natural. No
entanto, outras abordagens são utilizadas em conjunto com a analítica de
modo a obter um modelo final mais simples.

O capítulo 5 faz uso de simulações para estimar o tempo de execução em
grades de processadores com comunicação assínciona.

No capítulo 7 são gerados modelos analíticos dependentes de parâmetros
que são obtidos a partir de experimentos específicos (abordagem empírica).
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Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

O interesse em análise e previsão de desempenho vem crescendo e existe un]
número cada vez maior dc trabalhos nesta direção, tanto do ponto de vista
teórico como no estudo de implementações específicas e de métodos semi-
automáticos de geração de modelos.

As próximas seções descrevem os trabalhos mais decentes e relacionados
com esta disserta.cã.o.

3.1 Predição automática de desempenho
A seção 3.1. 1 mostra uma ferramenta automática para a citação de modelos de
desempenho. O trabalho apresentado nesta dissertação foi em pare inspirado
naquele.

As seções 3.1.2 e 3.1.3 apresentam ferramentas e métodos que evitam o
uso direto de modelos analíticos. Ao contrário do que é apresentado aqui
(capítulo 7), em ambos os casos o processo depende fortemente de uma exe-
cução monitorada.

3.1.1 paT: Parallel Performance Prediction Tool
Em j121, Fahringer descreve uma ferramenta de predição de desempenho para
o yÍenna Forlrazz rompi/afia z Sg/saem ( r/?CS), um sistema de compilação
paralela que evoluiu do SUPERBj21. 17, 18, 29, 19, 201. Partindo de uma
execução sequencial de uma parte do programa, são obtidos parâmetros fun-
damentais que são posteriormente utilizados na produção final de modelos.
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Exemplos destes parâmetros são a taxa de (desvio em condicionais (/ruc ra-
ZIa), a fre(lüência de execuçã.o de blocos e comandos e o iiúnlero de iterações
em laços. Estas medições sào feitas em cima. de uma versão especialmente
instrunlentada e otiniizada do programa. original.

O programa paralelo é então simulado a partir do grifo de execução ge-
rado pelo compilador e um novo conjunto de valores, especí6lcos da execução
en] paralelo, são estimados. Estes valores alimentam uma série de modelos
analíticos pré-definidos, pala cada uma das principais sobrecargas.

O valores modelados são os seguintes:

e Distribuição de carga nos processadores

e Número total de mensagens trocadas

e Volume de dados transfei idos

8 Tempo total gasto em comunicação

8 Contenção na rede

Os resultados são bastante satisfatórios e servem de guia para que o com
pilador verifique ou procure novas otimizações.

Esta ferramenta é no entanto específica para o yFCS e se baseia exclusi
vamente em decomposição de domínios j171.

3.1.2 Lost Cycles Toolkit
Em jlll é proposto um formalismo de caracterização do desempenho de uma
aplicação baseado nos estados de operação em cada processador. Esta carac-
terização é descrita por "predicados de desempenho"

Estes predicados são escolhidos de tal modo que sejam incluídas todas as
formas de degradação de desempenho e que sejam mutuamente exclusivos.
Com eles é possível a identificação de estados onde não existe nenhum traba-
lho útil sendo realizado. O tempo gasto nestes estados é chamado de "ciclos
perdidos" (/osl cyc/es).

Como os predicados são construídos a partir de elementos monitoráveis,
o tempo gasto nos diversos estados pode ser obtido diretamente a partir da
instrumentação e da execução controlada do programa.

Com os dados obtidos experimentalmente, sào construídas tabelas e os
modelos de desempenho que melhor se adaptam são identificados através de
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regressão. Qliando não é possível decidir (leal o melhor modelo, o usuário é
avisado pata (lue sejam feitas novas experiências ou sugeridas alternativas.

Este illétodo, embora possua uni nível de alltomação razoável e consiga
identificam e prever gargalos, não consegue fornecer a iazã.o ou origem de uma
degradação de desempenho.

3.1.3 Carnaval e Waiting Tente Analysis
N4eira procura resolver o problema do Z,osf Cyc/es Too/kÍf, utilizando uma
monitoração mais detalhada e com uma interação maior com o usuário. O
trabalho descrito en] 1321, 1341 e principalmente em 1331 está eni fase
de desenvolvimento.

O ponto de partida é uma. fenamenta de monitoração mais sofisticada,
chamada Carrzit;a/, que parte de diversos níveis de informação: o programa
fonte, execução monitorada e a organização dos dados de desempenho de
acordo com a estrutura do programa.

Durante a monitoração, os eventos selecionados são gravados em um ar-
quivo de acompanhamento pala análise posterior. Cada evento é caracteri-
zado pelo processador que o originou, escopo, categoria de processamento e
instante em que ocorreu.

As categorias de processamento permitem armazenar o tipo de trabalho
sendo executado e incluem:

8 computação local

B acesso a dado externo

e chamadas ao sistema

8 comunicação

e barreiras

8 etc

Toda informação produzida por Carril;a/ é utilizada para a identificação
de estados de espera em cada processador. Para trabalhei cona estes resulta-
dos é sugerido um método de manipulação das linhas de execução de modo
a se obter uma descrição minimal das origens de atraso.

O Z,osZ Cyc/es Too/#íZ pode ser incluído no sistema para a criação de
modelos pala cada trecho e posterior integração.
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3.2 Outros trabalhos

Sun e Zhu tratam da modelagena de sistemas com memória compartilhada
virtual em la61 e estudan] o desempenho em detalhe para a /\S'R-/, mas sua
ênfase é a utilização cle unia nova métrica de aceleração, definida em j4SI.

Clhandra, Laius e Rogers ISI .azeln uma comparação entre boca de meiisa
Bens e compaitilhamento de memória para quatro aplicações distintas, usando
simulação. Embora os autores consigam ilustrar os resultados, a precisão dos
dados é insuficiente

O trabalho descrito no capítulo 4, de nossa autoria 1261, é uma extensão
do tratamento cine Polychlonopoulos 1401 faz do problema de paralelização
de laços do tipo Z)0.4LL e sua otimização.
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Capítulo 4

Influência de Sobrecargas na
Alocução de Processadores
para Laçoslndependentes

4.1 T nt rn rl 1 1 r. 3 n
.n.XIL %J =. v \.A q..K :s e,u x"r

A alocução de processadores para a execução em paralelo de um laço onde
as iterações são independentes (D0.4LL) é tratado em 1401. Quando todas
as iterações têm o mesmo tamanho o problema é trivial, pois basta divida-las
igualmente entre os processadores.

Entretendo, este pode não ser o caso quando se têm dois laços indepen
dentes deste tipo, um após o outro. Não é claro se é melhor usar todos os
processadores para cada um deles ou se se deve alocar subconjuntos distintos
e executar os dois laços em paralelo.

Este capítulo contribui com um aprofundamento desta discussão 1261. Será
visto que a presença de sobrecarga pode influenciar a escolha da melhor
estratégia de modo nã,o trivial. Isto pode ser esperado porque as sobrecargas
não são em geral paralelizáveis, provocando uma aceleração sub-linear na
maioria dos casos jlS, 14, 11.

4.2 Definição do problema
Considera-se o problema da alocução de lz processadores para a execução de
dois laços D0.4ÉZ consecutivos e independentes.
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Definição IO -Laço .DO.A.[.[ é u17? /aço onde CQ(/a ÍZeraÇão é como/e/ámen
te independente de todas as out.ras.

Assim, para um laço D0,4Z,L, as iterações podem ser executadas em qual
quer ordem ou em paralelo.

A situação em estudo é esta:

DOALL 1 = 1, mi
s.;
s,;

s,
ENDDO
DOALL l : 1, m2

R,
ENDDO

Como é suposto que os dois laços são independentes, qualquer um pode
ser executado primeiro, ou os dois podem ser executados em paralelo.

Existem basicamente duas estratégias de alocaçãol

1. Alocam-se n processadores pala executar o primeiro laço e em seguida
os mesmos n processadores para executar o segundo. Esta estratégia
será denominada de execução consecutiva.

2. Particionam-se os n processadores em dois grupos de ni e n2 processa
dores cada, de forma que

n = nl + 72.2

e executa-se o pril-negro laço com mi e e o segundo com n2 processa-
dores, simultaneamente. Esta estratégia será denominada de execução
simultânea.

23

A definição de um laço DOALL é dada a seguir. 

Definição 10 Laço DOALL é um laço onde cada iteraçâo é completam en
te independent e de /.odas as outras. 

Assim, para um laço DOALL, as iterações podem ser 2xecutadas em qual
quer ordem ou em para lelo. 

A situaçào em estudo é esta: 

DOALL I = 1' m 1 
Si ; 
S2; 

Ss 
ENDDO 
DOALL I = 1, m2 

R1; 
R2; 

Rr 
ENDDO 

Como é suposto que os dois laços são independentes, qualquer um pode 
ser executado primeiro, ou os dois podem ser executados em paralelo . 

Existem bas icamente duas estratégias de alocação; 

1. Alocam-se n processadores para executar o primeiro laço e em seguida 
os mesmos n processadores para executar o segundo. Esta estratégia 
será denominada de execução consecutiva. 

2. Particionam-se os n processadores em dois grupos de n 1 e n 2 processa
dores cada, de forma que 

e executa-se o primeiro laço com n 1 e e o segundo com n 2 processa
dores , simultaneamente. Esta estratégia será denominada de execução 
simultânea. 
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Pergunta-se en] (duais situações uma é preferível à outra
Un[ caso part-icular deste l)ioblema é o seguinte. cona u]]i único laço

DOALL.

DOALL .[ = 1 to m.i + nl.2
s.;
s,;

Sx;
ENDDO

No que concerne à semântica, qualquer laço D0.4Z,Z, pode sei visto como
dois laços consecutivos e independentes, e uma solução pala o caso geral se
aplica.

4.3 Tempos e estratégias de execução
Cada uma das estratégias propostas na seção anterior sela analisada convide.
rondo-se a presença ou não de sobrecarga. Existem portanto quatro situações
distintas e procura-se a condição de tempo mínimo para cada uma delas.

No que segue, valeria as seguintes convenções:

1. 0 número total de processadores é n

2. Deseja-se usar todos os processadores

3. Nos casos onde os laços são executados concorrentemente

e o-n é o número de processa.dores utilizados no primeiro laço

e /372. é o número de processadores utilizados no segundo laço.

Pela hipótese anterior, tem-se a + P l

4. A equação de tempo do laço á ({ C {1, 2}) é dada poi
+

fi(n) («) + U
72.

onde, seguindo a notação introduzida no capítulo 2
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Pergunta-se em quais s ituações uma é preferível à outra. 
Um caso particular deste problema é o seguinte. com um un1co laço 

DOALL. 

DOALL I = 1 to m. 1 + m 2 

S'i; 
S2; 

ENDDO 

No que concerne à semântica, qualquer laço DOALL pode ser visto como 
dois laços consecutivos e independentes, e uma solução para o caso geral se 
aplica . 

4.3 Tempos e estratégias de execução 

Cada uma das estratégias propostas na seção anterior será anali sada conside
rando-se a presença ou não de sobrecarga. Existem portanto quatro situações 
distintas e procura-se a condição de tempo mínimo para cada uma delas. 

No que segue, valem as seguintes convenções: 

1. O número total de processa.dores é n. 

2. Deseja-se usar todos os processadores. 

3. Nos casos onde os laços são executados concorrentemente: 

• o·n é o número de processadores utiliza.dos no primeiro laço. 

• {3n é o número de processadores utilizados no segundo laço. 

Pela hipótese anterior , ten:i-se a+ {3 = 1 

4. A equação de tempo do laço i (i E {1 ,2}) é da.da. por 

onde, seguindo a. notação introduzida no capítulo 2, 
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e Z.. é o ten]po de inicialização. (En] un] laço D0.4ZL -puro'' esta
con)ponente é muitas vezes inexistente ou desprezível. dependen-
do da implenlentaçã.o, mas ela será mantida de modo a deixar a
análise mais geral.l

e f..Ín) é uma função que descreve o tempo gasto com sobrecargas.
8 2'- corresponde à parte palalelizável do laço.

4.3.1 Casos sem sobrecarga
Neste caso o tempo de execução é

(a) Execução consecutiva dos dois laços, cada um com todos os n
processadores

Esta é a opção usualj401. O tempo total é dado por

n z,. + %- + {.: + %-
' n ' n

!.. + Z,, + tPI + tP2 (4.1)

(b) Execução simultânea dos dois laços, cada qual com uma fiação
dos processadores

O tempo é o seguintes

« I'« *k, '« * ki
max (t:(an), Z:(#n)) la.2)

IÉ possível obter um tempo ainda melhor, se for. usada esta partição de processadores
durante it,, -- t.:je todos os n trabalhando no laço mais lento após min(!i(n),l2(n)). Esta
opção, entretanto, não será considerada.
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4.3.1 

• is, é o tempo ele ini cialização. (Em um laço DOALL .. puro'' esta 
componente é muitas vezes inexistente ou desprezível. dependen
do da impl ementação, mas ela será mantida ele modo a deixar a 
anál ise mais geral.) 

• t 0 ,( n. ) é uma função que descreve o tempo gasto com sobrecargas . 

• !.li corresponde à parte paraleli zável cio laço. n 

Casos sen1 sobrecarga 

Neste caso o tempo de execução é 

(a) Execução consecutiva dos dois laços , cada um com todos os n 
processadores 

Esta é a opção usual[40]. O tempo total é dado por 

t t 
t +_E.!_+t +~ s 1 s2 n n 

t + t t + t + PI P2 
s 1 s2 n 

( 4 .1) 

(b) Execução simultânea dos dois laços , cada qual com uma fração 
dos processadores 

O tempo é o seguinte 1 

Tn 

(4.2) 

1 É possível obter um tempo a inda melhor, se for. usada esta partição de processadores 
durante !t , , - t , 2 I e todos os n trabalhando no laço mais lento após min(t i( n), t, ( n)). Esta 
opção, entretanto, não será considerada. 
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Comparação

A condição para (lue a execução simultânea (caso (b)) seja mais vantajosa
do que o caso ja) pode sei obtida inapondo-se .r/ ? r//:

{PI + ÍP2
/.. + /.: + >

ZPI + ZP2 >z,. + í., +

f -( an )

f,(Õn)

l4.3)

(4.4)

Desenvolvendo-se l4.3)

{., + 1?! t {?? ? !n.
'72, 0'n

Z., > NZ-- ' aZP'
0'72,

(4.5)

(4.6)

para (4.4), obtém-se

',. * hP : k (4.7)

(4.8)

Supondo Z. « !!:t=!b-, pode-se ignorar o lado esquerdo de (4.6), e obtém

(4.9)

Analogamente, se l,. « !et=tlZzv

0' > {PZ
l4.iol

De(4.9) e l4.10), conclui-se que

(4.11)

Se íp: = tP2} vale cl = #
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Comparação 

A condi ção para que a execução simu ltânea. ( caso ( b)) seJa. ma.is vantajosa 
cio que o caso (a) pode se r obtida impondo-se T1 2'.'. Tu: 

Desenvolvendo-se (4.3) , 

iPI + iP2 iPI i s? +--- > -

para (4.4) , obtém-se 

- n on 
(J ip1 - O·i P2 

i s2 2'.'. ----
on 

(4.3) 

( 4 .4) 

(4.5 ) 

( 4.6) 

( 4. 7) 

(4 .8) 

Supondo i 52 « 1
P

1 ~
11

'
2

, pode-se ignorar o lado esquerdo de ( 4.6), e obtém-
se 

o iPI > 
(J tP2 

( 4.9) 

Analogamente, se i 5 1 
<< lpl +l p2 

n , 

o tp2 > 
(J tPI 

( 4. 10) 

De (4 .9) e (4 .10) , conclui-se que 

ip1 o 

ip2 (J 
(4.11) 
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No caso particular onde Zsl fs2. o assume L]]]] valor- slnlples

0'
tpi

[pt + tp2

e pode-se verificar facilmente que o tempo é igual ao tempo da execução
consecutiva.

Sob estas condições é indiferente o uso de uma ou outra estratégia. En-
tretanto não é verdade se houver uma diferença nas componentes seqiienciais
d,-.. H.;. l,,..

WYVu-

4.3.2 Casos com sobrecarga
O mesmo tipo de análise pode ser repetido para. o caso com sobrecargas. O
tempo de execução consecutivo é

b ',. + '.: («) + b- + *. + '.(«) + b
Z,. + f. + f.. (n) + t.(«) +

tp. + tp, l4.i2)

O tempo para a execução simultânea é

«.*(',. * '...««, * à, ',, * '.,'««, * k)
max (!:(a«), f,(/3n))

(4.13)

Supondo, para simplificar a análise e sem perda de generalidade, que vale

t.(an) 2 Z,(Pn)

a execução simultânea é preferível quando 7'r ? T//

í.+t..(«)+t.(«)+Ln-.IÍb ? t.:(-)+k
z.+{..(")+t«(")-t.-(-) ? *'' ''(!-:+t.,) (4.14)

No caso típico onde a sobrecarga cresce com n, observa-se imediatamente
que o lado esquerdo da desigualdade (4.14) cresce com n ao passo que o lado
direito decresce, qualquer que seja o valor de a.
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No caso particu lar onde f 51 = l 52 , o- assume um va lor simples: 

e pode-se verificar facilmente que o tempo é igual ao tempo da execução 
consecutiva. 

Sob estas condições é indiferente o uso de uma ou outra estratégia. En
tretanto não é verdade se houver uma diferença nas componentes seqüenciais 
cios dois laços. 

4.3.2 Casos co1n sobrecarga 

O mesmo tipo de análise pode ser repetido para o caso com sobrecargas . O 
tempo de execução consecutivo é 

(4.12) 

O tempo para a execução simultânea é 

Tu ( 4.13) 

Supondo, para simplificar a análise e sem perda de generalidade, que vale 

a execução simultânea é preferível quando T1 ~ Tu: 

an 
(4.14) 

No caso típico onde a. sobrecarga cresce com n, observa-se imediatamente 
que o lado esquerdo da desigualdade ( 4.14) cresce com n ao passo que o lado 
direito decresce , qualquer que seja o valor de a . 
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A conclusão é cine. com sobrecarga crescente com zz, a desigualdade l4.la l
é sempre verificada pala um valor suhcientemente grande do número de pro-
cessadores. Portanto, sob estas condicões e quando o número de processa
dores for grande, a execução simultânea dos dois laços, cada un] com uma
fiação dos processadores é melhor do que a execução usual, consecutiva.

4.4 Casos particulares
E interessante analisar a desigualdade (4.14) com modelos particulares de
sobrecarga e a seguir verificar o caso de um único laço Z)0,4LI, grande.

4.4.1 Modelo constante
Este é o modelo mais simples. A sobrecarga não varia com o número de
processadores. Observe que neste caso a observação ao final da última seção
não se aplica.

A condição que favorece a execução simultânea pode ser obtida reescre
vend.-se(4.14) e usando Z..(n) = t..(an) = {.: e t.(n) = t.:

'., ? *,- - «o.. +:«) -.,, (4.15)

Deve-se lembrar que está sendo suposto T/ 2 T//. Foi obtido um limite in-
ferior para a sobrecarga do laço mais rápido com esta escolha da distribuição
dos processadores. Obviamente pode-se considerar o problema inverso e de-
terminar a de modo a satisfazer (4.15), de um modo análogo ao da seção
4.3.1

4.4.2 Modelo linear
No modelo linear a sobrecarga é t.(n) = an + b. Este é um modelo muito
comum, especialmente quando a sobrecarga é dominada por comunicação.

O lado esquerdo de (4.14) fica:

í. + t..((l a)n) + t., («) Z,

Seja t..(n) escrito como aÍn + b{. Como os parâmetros ai e bi em geral
dependem apenas da máquina, pode-se supor ai = a2 = a e bi = b2 = b.
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A conclusão é que. com sobrecarga crescente com n . a desigua ldade ( 4. 14) 
é sempre verificada para um valor suficientemente grande do número de pro
cessadores. Portanto. sob estas cond icões e quando o número de processa
dores for grande, a execução simul tânea dos doi s laços , cada um com uma 
fração dos processadores é melhor do que a execução usual , consecutiva. 

4.4 Casos particulares 

E interessante analisar a des igu aldade (4 .14) com modelos particulares de 
sobrecarga e a seguir verificar o caso de um ú::-iico laço DOALL grande. 

4.4.1 Modelo constante 

Este é o modelo mai s simples . A sobrecarga. não varia com o número de 
processadores. Observe que neste caso a observação ao final da última seção 
não se aplica.. 

A condição que favorece a execução simultânea pode ser obtida reescre
vendo-se (4.14) e usando tO1 (n) = tO 1 (an) = tO1 e t02 (n) = ta2 : 

> tPI - a(tPI + tp2) 
------- - ts2 

an 
(4.15) 

Deve-se lembrar que está sendo suposto T1 2:'. Tu. Foi obtido um limi te in
fer ior para a sobrecarga do laço mais rápido com esta escolha da distribuição 
dos processadores . Obviamente pode-se considerar o problema inverso e de
terminar a de modo a satisfazer ( 4.15), de um modo análogo ao da seção 
4.3. 1. 

4.4.2 Modelo linear 

No modelo linear a sobrecarga é t0 (n) = an + b. Este é um modelo muito 
comum, especialmente quando a sobrecarga é dominada por comunicação. 

O lado esquerdo de ( 4 .1 4) fica: 

Seja t 0 ;(n) escrito como a;n + b;. Como os parâmetros ai e bi em geral 
dependem apenas da máquina, pode-se supor a 1 = a2 = a e b1 = b2 = b. 
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Assim

Z.. l(i - a)n) + Z.(n) l2 -- o)an + 2b

e (4.14) fica

f. + (2 -- a)an + 2b

4.4.3 Um único laço
Aqui é considerado o caso de um único laço e são apresenta.das as condições
sob as quais é melhor quebra-lo em dois laços menores, do mesmo tamanho,
para serem executados simultaneamente

Esta questão é pertinente se existir alguma espécie de sobrecarga, como
desbalanceamento, acesso de dados externos ao processadores, etc.

Para um laço deste tipo, tem-se

-t,, - o
= t.: = z.
- t.. - t.

A desigualdade (4.14) fica muito simples

2t.(n) - t.(an) 2
t.(1 - 2a)

Pode-se observar que mesmo sob o modelo constante, o lado esquerdo
pode ser maior do que o lado direito com um número não muito grande de
processadores.
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Assim 

e ( 4 .14) fica 

4.4.3 Um único laço 

(2 - o)an + 2b 

tPI - o( tPI + tP2) 

an 

Aqui é cons iderado o caso de um único laço e são apresentadas as condições 
sob as quais é melhor quebrá-lo em dois laços menores , do mesmo tamanho, 
para serem executados simultaneamente. 

Esta questão é pertinente se existir a lguma espécie de sobrecarga, como 
desbalanceamento, acesso de dados externos ao processadores, etc . 

Para um laço deste tipo, tem-se 

is 1 = is2 = O 

tPI = tP2 = ip 

io1 = io2 = io 

A desigualdade ( 4.14) fica mui to sim pies: 

on 

Pode-se observar que mesmo sob o modelo constante, o lado esquerdo 
pode ser maior do que o lado direito com um número não muito grande de 
processadores. 
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Capítulo 5

Decomposição de Domínio com
Comunicação Assíncrona

Nlesmo uma situação aparentemente simples como decomposição de domínio
pode oferecer sérios desafios para a construção de modelos puramente ana-
líticos l21. A contribuição deste capítulo é apresentar uma visão original do
problema.

O caso discutido a seguir não oferece dificuldades à primeira vista, mas
sua modelagem é muito difícil, sendo necessário que se recorra a técnicas
como simulação e estudos qualitativos.

A próxima seção apresenta o caso síncrono, mais simples. O caso assín-
crono é discutido em seguida.

5.1 Comunicação síncrona
Tipicamente um programa baseado em decomposição de domínios tem como
parte central um laço com o seguinte formato:

DO 1 : 1, N
<cálculo>
..-+rnr-n rlí. ;nfhr«in-ÂQa'\
-\ VX VV\U UÇ AAAXVX lllt»lrv\-L).Pf

ENDDO

Este laço é executado em cada um dos P processadores, cada qual com
sua região do domínio.
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Capítulo 5 

Decomposição de Domínio com 
Comunicação Assíncrona 

Mesmo uma situação aparentemente simples como decomposição de domínio 
pode oferecer sérios desafios para a construção de modelos puramente ana
líticos [2]. A contr ibuição deste capítulo é apresentar um a. visão original do 
problema. 

O caso discutido a seguir não oferece dificuldades à primeira vista, mas 
sua modelagem é muito difícil, sendo necessário que se recorra a técnicas 
como simulação e estudos quali tativos. 

A próxima seção apresenta o caso síncrono, mais simples. O caso assín
crono é discutido em seguida. 

5.1 Comunicação síncrona 

Tipicamente um programa baseado em decomposição de domínios tem como 
parte central um laço com o seguinte formato: 

DO I = 1, N 
<cálculo> 
<troca de informações> 

ENDDO 

Este laço é executado em cada um dos P processadores, cada qual com 
sua região do domínio. 
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'\ parte cle boca de informações corresponde ao envio e iecebinlento dos
dados de fronteira de cada legião.

O caso mais simples é (quando a duração do cálculo inclepende do proces-
sador e da iteração. Neste caso, se Tc./. foi' o tempo i'elativo a computação
e Tt,... o tempo gasto com a comunicação em uma iteiação, o tempo total
paralelo é dado simplesmente por:

%,., = N . (Tí,«. + T.l.)

O número de total de cálculos é dado pelo produto do número de iterações
pelo número de processadores: N P

O tempo de execução seqüencial é, portanto:

Ts.q= N.P.T-tc

Neste caso simples, não faz muita diferença se a comunicação é síncrona ou
não, pois todos os processadores estão gastando o mesmo tempo. O mesmo
nã.o acontece cluando a duração do cálculo varia a cada iteração, como por
exemplo em uma situação do tipo:

DO 1 : 1, N
IF(cond) TREM

<cálculo l >
ELSE

<cálculo 2>
ENDIF
<troca de informações>

ENDDO

onde o valor da expressão cond é variável e as durações de <cálculo 1> e
<cálculo 2> diferem.

Chamando a duração de <cálculo 1> de C'l e a de <cálculo 2> de C2 e
supondo, sem perda de generalidade, que C'i > O2, pode-se dizer que há um
'atraso' de tamanho (5 = Oi 02 cada vez que cond se mostrar verdadeira.

De um modo um pouco mais geral, será dito que um processador poderá
sofrer um atraso com probabilidade o a cada cálculo efetuado. No exemplo
acima, a corresponde ao írue razia do condicional.

No restante deste capítulo, considera-se que tanto cl como o tempo de
comunicação é independente do processador e da iteração.
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A parte ele troca de informações corresponde ao env io e recebimento cios 
dados de fronteira de cada região. 

O caso mai s simples é quando a duração do cálculo independe cio proces
sador e da iteração. Neste caso, se Tcalc for o tempo relativo a computação 
e Ttroca o tempo gasto com a comunicação em uma iteração o tempo total 
paralelo é dado simplt,smente por: 

O número de total de cálculos é dado pelo produto cio número de iterações 
pelo número ele processadores: N · P. 

O tempo de execução seqüencial é, portanto: 

Ts eq = N · P · T calc 

Neste caso simples, não faz muita diferença se a comunicação é síncrona ou 
não, pois todos os processadores estão gastando o mesmo tempo. O mesmo 
não acontece quando a duração do cálculo varia a cada iteração, como por 
exemplo em uma situação do tipo: 

DO I = 1, N 
IF(cond) THEN 

<cálculo 1> 
ELSE 

<cálculo 2> 
ENDIF 
<troca de informações> 

ENDDO 

onde o valor da expressão cond é variável e as durações de <cálculo 1 > e 
<cálculo 2> diferem. 

Chamando a duração de <cálculo 1 > de C1 e a de <cálculo 2> de C2 e 
supondo, sem perda de generalidade, que C1 > C2 , pode-se dizer que há um 
'atraso' de tamanho ó= C1 - C2 cada vez que cond se mostrar verdadeira. 

De um modo um pouco mais geral, será dito que um processador poderá 
sofrer um atraso com probabilidade a a cada cálculo efetuado. No exemplo 
acima, a corresponde ao tru e ratio do condicional. 

No restante deste capítulo, considera-se que tanto a como o tempo de 
comunicação é independente do processador e da iteração. 
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Descobrir o tenapo total nesta situação é e(luivalente a descobiii o at.raso
total do sistema.

No caso seqüencial, se não houver atrasos, o tempo de execução é sim-
plesmente Ar . P . C2. Com atrasos, o tempo esperado cle execução é dado
por:

< Ts.q >- N ' /' . (C'2 + aÓ)
A distribuição de probabilidade de atrasos é uma binomial:

':'(m .'«q - "(m, '",«) - l l= 1 «"0
Se a comunicação for síncrona, em cada iteiação existe uma sincronização

forçada e seu tempo é o do processador mais lento. Em outras palavras a
probabilidade de atraso em uma iteração é igual à probabilidade de atraso de
pelo menos uni processador, (l -- probabilidade de nenhuns atraso):

P'(atraso em uma iteração) = p 1 - (1 - a)p

e o tempo espetado da execução paralela é

< Tp., >= ]V(Tt,«. +(C'2+P'.5))

A distribuição de probabilidade para o número de iterações atrasadas, .4,
é novamente uma binomial:

,4,:«.(m) (m, A', p)

5.2 Comunicação assíncrona
No caso anterior, um atraso em um processador provoca o atraso de toda
uma iteração. Se a comunicação for assíncrona, entretanto, processadores
diferentes podem estai executando diferentes instâncias da iteração ao mesmo
tempo e o número de atrasos é diferente para cada um, como está ilustrado
na fiatlrâ .5 1

Na figura 5.1 os quadros apresentam o número de atrasos de cada pro-
cessador de uma grade 5 x 5 em passos sucessivos. Em cada instante, os
processadores que sofreram um atraso espontâneo estão sublinhados. Até o
estágio (f), quatro processadores atrasaram espontaneanaente mas o atraso
total foi apenas de três.
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Descobrir o tempo tota l nesta situação é equivalente a descobrir o atraso 
total do s istema. 

No caso seqüencial , se não houver atrasos , o tempo de exec ução é sim
plesmente J\ · P · C2 . Com atrasos , o tempo esperado de execução é dado 
por: 

< Tseq > ~ N · P · ( C2 + ao) 

A distribuição de probabilidade de atrasos é uma binomial: 

P(m atrasos) = B(rn. , N, a)= ( : ) am(l - o:t-m 

Se a comunicação for síncrona, em cada iteração existe uma sincronização 
forçada e seu tempo é o do processador mais lento. Em outras palavras a 
probabilidade de atraso em uma iteração é igual à probabilidade de atraso de 
pelo menos um processador, ( 1 - probabilidade de nenhum atraso): 

P(atraso em uma iteração)= p = 1 - (1 - al 
e o tempo esperado da execução paralela é 

< Tpar >= N · (Ttroca + (C2 + p · o)) 

( 5.1) 

A distribuição de probabilidade para o número de iterações atrasadas, A, 
é novamente uma binomial: 

Âsinc(m) = B(m, N,p) 

5.2 Comunicação assíncrona 

No caso anterior , um atraso em um processador provoca o atraso ele toda 
uma iteração. Se a comunicação for assíncrona, entretanto, processadores 
diferentes podem estar executando diferentes instâncias da iteração ao mesmo 
tempo e o número de atrasos é diferente para cada um , como está ilustrado 
na figura 5.1. 

Na figura 5.1 os quadros apresentam o número ele atrasos de cada pro
cessador de uma grade 5 x 5 em passos sucessivos. Em cada instante, os 
processadores que sofreram um atraso espontâneo estão sublinhados. Até o 
estágio (f) , quatro processadores atrasaram espontaneamente mas o atraso 
total foi apenas de três. 
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Figura 5.1: Propagação de atrasos nos processadores

Como durante a fase de troca de informações cada processador deve espe
rar pelos seus vizinhos, os atrasos acabam se propagando, formando "bolhas"
que vão se expandindo, até que eventualmente toda a região esteja tomada.

Este comportamento segue o seguinte modelo:

1. Cada processador p tens um inteiro associado, n.bl indicando o seu
número total de atrasos.

2. Inicialmente n.lpl = 0,Vp

3. A cada passo, para cada p

8 n.lpl +-- maxlzz.ljllí C {vizinhos de pl}.
e n.lpl é incrementado com probabilidade a

O tempo total de execução é dado por

/V (C', + .4 . 8 + T!-«)

onde ,4 = maxln.lpl}, ao final das JV iterações.

Limite superior de tempo Se a rede de interconexão for um grato com
pleto, um atraso é propagado para todos os processadores imediatament.e e o
tempo paralelo é equivalente ao do caso síncrono.
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F igura 5.1: Propagação ele atrasos nos processadores 

Como durante a fase de troca ele informações cada processador deve espe
rar pelos seus vizinhos , os atrasos acabam se propagando, formando "bolhas" 
que vão se expandindo, até que eventualmente toda a região esteja tomada. 

Este comportamento segue o seguinte modelo: 

l. Cada processador p tem um inteiro associado , na [p] indicando o seu 
número total de atrasos. 

2. Inicialmente na [P] = O, Vp. 

3. A cada passo , para cada p: 

• na [p] +-- max{ na [ i] li E { vizinhos de p}}. 

• na [p] é incrementado com probabilidade o:. 

O tempo total de execução é dado por 

N · ( C2 + A · Ó + Ttroca) 

onde A= max{na[P]}, ao final das N iterações. 

Lirn.ite superior de tempo Se a rede de interconexão for um grafo com
pleto, um atraso é propagado para todos os processa.dores imediatamente e o 
tempo paralelo é equivalente ao do caso síncrono. 
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Linaite inferior de tempo O out.ro extremo é representado pelo caso onde
não há propagação de atrasos. como se os processadores estivessem desco-
nectados.

Confio neste caso todos os processadores são independentes, cada um deles
é equivalente ao caso sequencial. A distribuição do número de atrasos do
conjunto é poisa.nto a distribuição do máximo de P binom-ais.

-4...i..(«";) = 7'(m máximo)
T'(m = n.lpl para algum p C /' e ,ap' C Pln.lp'l > m)

Este limite no entanto é muito baixo e uma expressão mais adequada pode
ser obtida a partir das seguintes observações:

8 0 atraso espontâneo independe do processador e da iteração.

B Um processador pode atrasar de duas formas: espontaneamente e de
forma "induzida" por um de seus vizinhos. Se o foi a probabilidade
conjunta, é =laio que o- ? a, já que cl corresponde apenas ao atraso
espontâneo.

B Um atraso global só ocorre se um dos processadores mais atrasados
sofrer um rlovo atraso.

Para o limite inferior, desconsidera-se o atraso induzido nos vizinhos de
um processador. Assim, se a rede de interconexão for um grifo regular de
grau d e para uma região onde todos os processadores têm o mesmo número
de atrasos, vale:

.' ? 1 - (1 - a)''' (5.2)

onde o fator d + l indica o processador atrasou espontâneamente na iteração
corrente ou sofreu um atraso induzido por um de seus d vizinhos na iteração
anterior

A existência de pelo menos uma região de d + l processadores ou mais
com atraso máximo é garantida porque (5.2) leva em conta pelo menos uma
propagação. Se um processador tem atraso máximo imediatamente antes da
fase de troca, então é certo que ele e todos os seus vizinhos estarão com o
mesmo atraso no início da iteração seguinte.

Consequentemente, um limite inferior para o número esperado de atrasos
num grifo regulam é dado por (5.3):

li - (l - a)''F' ) . JV' - (, (5.3)
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Caso geral O caso mais geral, com llm glafo arbitrário. é muito complexo.
principalmente poi causa da interação entre duas bolhas.

Um novo atraso global só é gerado se um dos processadores mais atrasados
en] un] dado instante atrasei espontaneamente.

E interessante notar que processadores vizinhos podem tei uma diferença
entre seus atrasos abitrariamente grande, já que um processador pode atrasei
mais de unia unidade em cada passo. A figura 5.2 ilustra uma diferença
crescente numa linha de processadores. Novamente os processadores que
sofrem atrasos "espontâneos" estão sublinhados.

Figura 5.2: Atrasos sucessivos em um linha de processadores

Em uma máquina real, isto significa que o número de mensagens na fila
de comunicação pode crescer indefinidamente, provocando instabilidade no
sistema. A probabilidade de que isso aconteça é muito baixa (o atraso deve
ocorrer sempre na fronteira de uma bolha.):

Embora a probabilidade de um atraso espontâneo ser conhecida (a), o
número de processadores com o atraso máximo muda constantemente, sem
uma regra definida. Mesmo assim, é possível fazer algumas considerações de
ordem mais geral:

B Para valores de a maiores do que 0.5, espera-se que em média ocorra
um atraso a cada dois processadores, causando un] atraso total a cada
iteração, pois a propagação é imediata.

Q » 0.5 :» ,4 = ]V

B Similarmente, para valores muito pequenos de a, o esperado é que
aconteça no máximo um atraso em cada iteração e o número total de
atrasos seja o mesmo do caso sequencial.

a « 0.5 :::> .4 = a . .N

Para este caso, cv deve ser menor do que l/(P diâmetro do grato)

l Por outro lado, o atraso pode ser provocado por alguma informação sendo transmitida
de processador a processador na fase de troca de dados. Neste caso a borda da bolha
sempre atrasa.
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8 Corllo a probabilidade de ocorrem pelo menos um atraso em uma iteração
'resce co«. r' (e.]---ção .5.1), tem-se

lim .4 = A'
P -. + .:,o

A solução para se obter tuna estitnativa mais detalliacla dos tempos é
através de simulações.

5.3 q; v-n 1 1] n rÃn q
F-/ x JL.L4 k,K xe,u :s- q./ \.f bJ

Esta seção apresenta os resultados de simulações para grades e linhas de
processadores de diversos tamanhos.

Cada simulação constou de 500 iterações e foi considerado o número de
atrasos médio em 20 execuções, para valores de a variando entre 0.0 e 1.0,
em intervalos de 0.05.

As fíbulas 5.3 e 5.4 mostram o atraso efetivo (4) para linhas de 10 e
900 processadores, respectivamente. As barras indicam o atraso mínimo e
máximo entre as 20 execuções.

As simulações de grades resultaram nos gráficos das figuras 5.5 e 5.6, para
os tamanhos 5 x 5 e 30 x 30.

Finalmente, a figura 5.7 mostra duas topologias com o mesmo número de
processadores: uma grade 30 x 30 e uma linha de tamanho 900 e ilustra um
resultado surpreendente: se for possível escolher entre um anel e uma grade,
para certos valores de cl e (i o anel pode ser muito melhor, se o aumento na
comunicação não for muito grande (o anel tem a desvantagem de provocar
fronteiras maiores entre as regiões).

Por exemplo, para a entre 0.10 e 0.30, a diferença no atraso efetivo passa
de 20%. O impacto real desta diferença depende do valor de õ.
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lim A= N 
P-too 

A solução para se obter uma estimativa mais detalhada. dos tempos e 
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Capítulo 6

Sistemas de Mem(ária
Compartilhada Virtual

O uso de comunicação através de variáveis compartilhados é um dos paradig-
mas mais antigos ein computação paralela l41 pois, a menos do problema do
acesso conconente a uma determinada posição de memória, sua semântica é
bastante simples.

No entanto, existem dois problemas sérios relacionados ao compartilha-
mento: a necessidade do tratamento do acesso concorrente e a dificuldade na
construção de máquinas com um número maior de processadores.

Estes problemas são evitados em máquinas com memória distribuída, onde
a comunicação é feita explicitamente através de troca de mensagens. Para
tanto é necessária a inclusão cle primitivas especiais de envio e recebimento
das informações.

A principal vantagem do compartilhamento de memória é que ele permite
o desenvolvimento de pioglamas de uma forma mais intuitiva e mais próxima
da forma de trabalho em máquinas seqüenciais 1441. Em princípio é possível
compilar um programa para uma máquina com memória compartilhada com
pouca ou nenhuma modificação.

Além disso, algumas aplicações onde os dados não têm uma localização
bem definida em termos de processador encontram a memória compartilhada
como um naeio natural para processamento paralelo. Em j311, este autor,
juntamente com os co-autores, acabaram poi construir um sistema especial
de chamada remota de procedimentos para a, paralelização de um sistema
de modelagem geométrica na fede NEC'7:4R, da Carnegie i\'lellon University.
Este sistema faz uso de um grande número de ponteiros que necessitaram
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de uma coitversão eni cada nó, pois não haviam gaiant.ias de (lue as cópias
locais dos objetos referenciados ocupavam o mesmo endereço en] todos os
processadores.

Outras va.ntagens da memória compartilhada l41 incluem o fato de a troca
de informação poder ser feita de n)odo completamente assíncrono (os proces-
sos nem piecisanl estar ativos ao mesmo tempo) e que não existe a necessidade
de identificação do receptor. Por outro lado, o compaltilhamento exige uma
sincronização explícita (na troca de mensagens, em um sistema de memória
distribuída, a própria comunicação fornece mecanismos de sincronização).

6.1 Memória compartilhada virtual
Uma solução intermediária é o uso de compartilhamento virtual, que imple-
mente o conlpartilhamento en] cima de um sistema com memória distribuída.
Isto é feito de tal forma que se tem a ilusão de um único espaço de ende-
teçamento para t.odor os processadores, com os blocos de memória sendo
transmitidos pelos níveis mais baixos, seja por se/!mare ou Àardwa7'e.

O método mais imediato (e mais comum) é considerar a memória com-
partilhada como uni conjunto de páginas que são distribuídas entre os pro-
cessadores. Eventualmente pode haver réplicas de algumas páginas em mais
de um processador. Desta forma, a memória local de cada processador se
comporta de modo similar a un] cacÃe da memória virtual.

Na figura 6.1 seis processadores, cada um com uma memória local de 4
páginas, compartilham 15 páginas (A 0) de memória virtual. Na situação
ilustrada todos os processadores possuem uma cópia da página D.

O tamanho de cada página depende da implementação, variando entre de-
zenas de bytes (se o controle é feito por hardware), até poucos kbytes 1381. O
uso de páginas maiores pode padecer mais interessante, já que pelo princípio
da localidade dos dados o número cle falhas de acesso deve ser melloi (há uma
tendência maior de que a.cestos consecutivos à menaória referenciem endereços
próximos), mas também ocorre o compartilhamento falso (/a/se s/zarÍng), on-
de duas variáveis independentes habitam a mesma página. Neste caso pode
acontecem que dois ou mais processadores comecem a. competir pela mesma
página, causando sobrecarga no sistema de manutenção de consistência.

Embora esta solução permita a construção de máquinas com um número
maior de processadores, permanece o problema da consistência dos dados e
cla contenção, como será visto mais adiante.
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de uma conversão em cada nó, poi s não havi am garantias de que as cop ias 
locais dos obj etos referenciados ocupavam o mesmo endereço em todos os 
processadores. 

Outras vantagens da memória compa rtilhada [4] incluem o fato de a troca 
de informação poder ser feita de modo completamente assíncrono (os proces
sos nem precisam esta.r ativos ao mesmo tempo) e que não existe a necessidade 
de identificação do receptor. Por outro lado, o compartilhamento exige uma 
sincronização explícita (na troca de mensagens , em um sistema de memória 
distribuída, a própria comunicação fornece mecanismos de sincronização). 

6.1 Memória compartilhada virtual 

Uma solução intermediária é o uso de compartilhamento virtual , que imple
menta o compartilhamento em cima de um sistema com memória distribuída. 
Isto é feito de tal forma que se tem a ilusão de um único espaço de ende
reçamento para todos os processadores, com os blocos de memória sendo 
transmitidos pelos nívei s mais baixos , seja por software ou hardware. 

O método mais imediato (e mais comum) é considerar a memória com
partilhada como um conjunto de páginas que são distribuídas entre os pro
cessadores. Eventualmente pode haver réplicas de algumas páginas em mais 
de um processador. Desta forma, a memória local ele cada processador se 
comporta de modo similar a um cache da memória virtual. 

Na figura 6.1 seis processadores, cada um com uma memória local de 4 
páginas, compartilham 15 páginas (A-0) de memória virtual. Na situação 
ilustrada todos os processadores possuem uma cópia da página D. 

O tamanho de cada página depende da implementação, variando entre de
zenas de bytes (se o controle é feito por hardware), até poucos kbytes [38]. O 
uso de páginas maiores pode parecer mais interessante, já que pelo princípio 
da localidade dos dados o número de falhas de acesso deve ser menor (há uma 
tendência maior de que acessos consecutivos à memória referenciem endereços 
próximos), mas também ocorre o compartilhamento falso (Jalse sharing), on
de duas variáveis independentes habitam a mesma página. Neste caso pode 
acontecer que dois ou mais processadores comecem a competir pela mesma 
página, causando sobrecarga no sistema de manutenção de consistêricia. 

Embora esta solução permita a construção de máquinas com um número 
maior de processa.dores, permanece o problema da consistência dos dados e 
da contenção, como será visto mais adiante. 
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Figura 6.1 Memória compartilhada virtual

6.1.1 Coerência
O problema principal é o da consistência dos dados, isto é, de que forma e
por qual meio garantir que os processadores concordem no uso da memória
11 q nn]

A semântica mais intuitiva é o da consistência seqüencial 1381, que implica
que qualquer leitura traz o resultado da última escrita na mesma posição de
memória virtual. Uma forma de se garantir este comportan)unto é proibindo
cópias de páginas. Assim apenas um processador pode escrever ou ler cada
página em um dado instante (veja o modelo 7rzoZ,i/e adiante). Dc outra forma
o modelo fica vago, pois a noção de ordem nem sempre é clama em um sistema
distribuído.

Esta filma de consistência pode gerar um número excessivamente grande
de sobrecargas. Unia forma mais amena é definida permitindo-se a existência
de.várias cópias de cada página com permissão de leitura, mas sem que haja
permissão cle escrita em mais de uma delas.

O modelo pode ser relaxada ainda mais, de diversas formas (veja a seção
6.2.2), mas neste caso o sistema deve fornecer meios adicionais para garantir
a coerência, como barreiras de sincronização, poi exemplo.

42

6.1.1 
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O problema principal é o da consistência dos dados , isto é, de que forma e 
por qual meio garantir que os processadores concordem no uso da memória 
[1 3, 22]. 

A semântica mais intuitiva é o da consistência seqüencial [38], que implica 
que qualquer leitura traz o resultado da última escrita na mesma posição de 
memória virtual. Uma forma de se garantir este comportamento é proibindo 
cópias de páginas . Assim apenas um processador pode escrever ou ler cada 
página em um dado instante (veja o modelo mobile adiante). De outra forma 
o modelo fica vago, pois a noção de ordem nem sempre é clara em um sistema 
distribuído. 

Esta forma de cons istência pode gerar um número excessivamente grande 
de sobrecargas. Uma forma mais amena é definida permitindo-se a existência 
de.várias cópias de cada página com permissão de leitura, mas sem que haja 
permissão de escrita em mais de uma delas. 

O modelo pode ser relaxado ainda mais , de diversas formas (veja a seção 
6.2.2) , mas neste caso o sistema deve fornecer meios adicionais para garantir 
a coerência como barreiras de sincronização , por exemplo. 

42 



6.1.2 Manutenção da consistência
Existem diversos métodos para inlplenlenta.i a mallutenção da consistência.
Os problemas que devem sei resolvidos, quando uni processador não possui
uma cópia válida da página, são a localização cla informação e a garantia da
validade do modelo escolhido.

Um meio bastante simples que resolve os dois problemas mas que implica
em uma grande quantidade de comunicação na. vasta maioria dos casos é o
endereçamento estático: as páginas têm posições lixas, distribuídas ao longo
dos processadores e nunca se movem nem são copiadas. Neste caso, é gerada
comunicação cada vez que un] processador faz um acesso a uma posição de
memória residente em outro nó.

Se for permitida a movimentação das páginas, é possível a utilização dos
modelos de coerência menos rígidos, além de uma utilização mais eficiente da
consistência sequencial. Mas cada processador que precisa. obter uma cópia
válida deve descobrir a localização da página necessária.

O método mais imediato é usar uma função de propagação de mensagens
l é)roadcasí) eficiente para pedir uma cópia válida da página necessitada, caso
não se tenha unia local. Este método tem o problema de sobrecarregar todos
os processadores cada vez que uma requisição é feita, pois a mensagem tem
que ser tratada, além de introduzir contenção na rede

Outro método, um pouco melhor, consiste no uso de centros de con
sistência responsáveis pela administração de um subconjunto das páginas.
Toda movimentação de páginas inclui o envio de informação para um centro
destes e o principal inconveniente é a contenção causada.

Um quarto método coloca a consistência junto ao processador 'respon-
sável' pela página (aquele que tem a permissão de escrita, por exemplo).
Inicialmente todos os processadores sabem qual é o dono de cada página e
as requisições de cópias podem ser feitas normalmente. Se um processador
receber uma requisição dc uma página que ele não possui mais, ele providencia
que o pedido seja enviado ao novo dono. Este método se torna menos eficiente
se houver uma grande movimentação de páginas.

6.2 Sistema básico
O método desenvolvido neste trabalho (capítulo 7) usa como base a impõe.
mentação do sistema raTE na máquina ]k/.4/VIV,4 que, além de ser um riste
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6.1.2 Manutenção da consistência 

Existem diversos métodos para implementar a manutenção da consistência. 
Os problemas que devem ser resolvidos, quando um processador não possui 
uma. cópia vál ida. da página, são a. localização da informação e a garantia da 
validade do modelo escolhido. 

Um meio bastante simples que resolve os dois problemas mas que implica 
em uma grande quantidade de comunicação na vasta maioria dos casos é o 
endereçamento estático: as pá.gina.s têm posições fixas distribuídas ao longo 
dos processadores e nunca se movem nem são copiadas. Neste caso, é gerada 
comunicação cada vez que um processador faz um acesso a uma posição de 
memória residentE: em outro nó . 

Se for permitida a movimentação das páginas, é possível a utilização dos 
modelos de coerência menos rígidos , além de uma utilização mai s eficiente da 
consistência seqüencial. Mas cada processador que precisa obter uma cópia 
válida deve descobrir a localização da página necessária. 

O método mais imediato é usar uma função de propagação de mensagens 
( broadcast) eficiente para pedir uma cópia válida da página necessitada caso 
não se tenha uma local. Este método tem o problema de sobrecarregar todos 
os processadores cada vez que uma requisição é feita, pois a mensagem tem 
que ser tratada, além de introduzir contenção na rede. 

Outro método, um pouco melhor , consiste no uso de centros de con
sistência responsáveis pela admini stração de um subconjunto das páginas. 
Toda movimentaçà.o de páginas inclui o envio de informação para um centro 
destes e o principal inconveniente é a contenção causada. 

Um quarto método coloca a consistência junto ao processador 'respon
sável ' pela página (aquele que tem a permissão de escr ita, por exemplo). 
Inicialmente todos os processa.dores sabem qual é o dono de cada página e 
as requisições de cópias podem ser feitas normalmente. Se um processador 
receber uma. requisição de uma página que ele não possui mais , ele providencia 
que o pedido seja enviado ao novo dono . Este método se torna menos eficiente 
se houver uma grande movimentação de páginas. 

6.2 Sistema básico 

O método desenvolvido neste trabalho ( capítulo 7) usa como base a imple
mentação do sistema VOTE na máquina J\1ANNA que, além de ser um siste-
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nla real e (lue vens sendo usado en] diversas aplicações. apresenta proprieda-
des (lue sinlplificanl a criação de modelos de um modo sul)stancial. .X seguir
são discutidas estas características e como se pode tirar proveito delas.

6.2.1 MANNA
\ máquina i'l//LATA'/l ICI é composta de vários nós interconectados por uma
chave cross-ba7 com uma taxa. de transferência bi-direcional de 50 N'lbytes/s.
Cada nó contém dois processadores RISC f860 XP compartilhando 32 Nlb
de RAM

A rede de interconexão, sendo uma chave cross-óaz', é equivalente a um
grifo completo, fornecendo um tempo de comunicação independente da dis-
tância entre processadores e evitando completamente a contenção nos canais
de comunicação da redes. Com isto. o custo de comunicação pode ser made
lado em função apenas do tipo de operação.

O relógio centralizado, que fornece o mesmo tempo em todos os processa-
dores, permite a medição precisa dos tempos de todas as tarefas que envolvem
algum tipo de conaunicaçào.

6.2.2 PEACEeVOTE
}''orzl9, i01 é um sistema. de memória compartilhada. virtual implementada
no ambiente PE,4 CE 1421.

Na verdade PE.4CE é uma família de sistemas operacionais onde podem
coexistir diversas configurações do Âerlze/. Sua implementação é orientada a
objetos e tem suporte especial para. a execução cle programas paralelos.

O raTE atualmente funciona sob um membro da família PE,4GE, cujo
cerne/ tem a forma. de uma biblioteca de comunicação, consequentemente
reduzindo a sobrecarga de sistema a um mínimo.

Dentro do sistema l/OTE, não é toda a menu(ária que é compartilhada,
mas apenas os objetos derivados de classes especiais, que definem o modelo de
compartilhamento desejado. Na versão implementada na máquina ik/.4ATJy.4,
toda a memória é real (nãó existe discos.

Os modos de compaitilhaniento disponíveis até o momento estão ilustra-
dos na figura 6.2 e são os seguintes:

iÉ claro que pode haver contenção de comunicação nos processadores, como em uma
operação do tipo broadcast, por exemplo.
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ma rea l e que vem sendo usado em dive rsas ap li cações. apresenta propr ieda
des que simplifi cam ,.i, criação ele modelos ele um modo substanc ial. _..\ seguir 
são discutidas estas características e como se pode tirar proveito delas. 

6.2.1 MANNA 

A máquina J1f A VNA [6] é composta de vários nós interconectaclos por uma 
chave cross- ba.r com um a taxa. de transferência bi- cl irec iona.l ele 50 f\llbytes/s. 
Cada nó contém dois processadores IUS C i860 XP compartilhando 32 ~1Ib 
de RAM. 

A rede ele in terconexão sendo uma. chave cross-bar, é equivalente a. um 
grafo completo, fornecendo um tempo de comuni cação independente da di s
tância ent re processa.dores e evitando completamente a contenção nos canais 
de comuni cação da rede ' . Com isto, o custo ele comuni cação pode ser mode
lado em função apenas cio t ipo de operação . 

O relógio centrali zado, que fornece o mesmo tempo em todos os processa
dores, permite a med ição prec;sa cios tempos de todas as tarefas que envolvem 
algum t ipo ele comuni cação. 

6.2 .2 PEACE e VOTE 

VOTE [9, 10] é um sistema de memór ia compartilhada. v ir tual implementada 
no ambiente PEACE [42]. 

Na verdade PEACE é uma família de sistemas operacionais onde podem 
coexistir diversas configurações do kernel. Sua implementação é or ientada a 
objetos e tem suporte especial para a execução ele programas para.leios. 

O VOTE atualmente fun ciona sob um membro da família PEA CE, cujo 
kernel tem a forma de uma. biblioteca de comun icação conseqüentemente 
reduzindo a sobrecarga de sistema a. um mínimo . 

Dentro do sistema \ OTE, não é toda a memór ia q ue é compartilha.ela, 
mas apenas os objetos deriva.cios ele classes especiais, que definem o modelo de 
compartilhamento desejado. Na versão implementada na máquina MANNA, 
toda a memória é real (nà.6 existe disco). 

Os modos de compartilhamento di sponíveis até o momento estão ilustra
dos na figt;ra. 6.2 e são os seguintes: 

1 É claro que pode haver contenção de comunicação nos processadores , como em uma 
operação do t ipo broaclcasl, por exemplo. 
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mobile

7"V
pending conta.nuous

delay update writeonce yellow

writeagain

Figura. 6.2: Nlodos de compartilhamento no l/07'E

mobile é o modelo básico e minimal. Objetos desta classe possuem uma
única cópia (sáng/e reader7/sÍng/e lorÍfer).

sequencial este modelo permite a existência de várias cópias com permissão
de leitura, mas apenas uma com permissão de escrita. As atualizações
são feitas de modo a garantir a consistência sequencial.

original fornece acesso exclusivo temporário a un] processador. Ou sqa,
um processador pode requisitar uma página da memória virtual apenas
para si, de tal forma que ela seja a única cópia válida no sistema. En-
quanto durar esta posse, qualquer acesso feito por outros processadores
é inválido.

carbon é uma variação do Original: permite várias cópias de leitura, mas
apenas um processador pode escrever.

delay garante a "posse" exclusiva de um objeto por um tempo pré-deter-
mina.do. Nos dois modos anteriores existe a possibilidade de bloqueios
l.deadlocks).

yellow é un] modelo baseado no conceito de um produtor e diversos con-
sumidores, isto é, a permissão de escrita não muda de processador. E
uma espécie de versão permanente do modo caróon.
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Figura. 6.2: fvlodos de comparti lhamento no VOTE 

mobile é o modelo básico e minimal. Objetos desta classe possuem uma 
única cóp ia ( single reader /single writ er). 

sequential este modelo permite a existência de várias cópias com permissão 
de leitura, mas apenas uma com permissão de escrita. As atualizações 
são feitas de modo a garantir a cons istência seqüencial. 

original fornece acesso exclusivo temporário a um processador. Ou seja, 
um processador pode requisitar uma página ela memória virtual apenas 
para si, de tal forma que ela seja a única cópia válida no sistema. En
quanto durar esta posse, qualquer acesso feito por outros processadores 
é inválido. 

carbon é uma variação do original: permite varias copias de leitura , mas 
apenas um processador pode escrever. 

delay garante a "posse" exclusiva de um objeto por um tempo pré-deter
minado. Nos dois modos a.nterior·es existe a possibilidade de bloqueios 
( deadlocks ) . 

yellow é um modelo baseado no conceito de um produtor e diversos con
sumidores, isto é a permissão de escrita não muda de processador. E 
uma espécie de versão permanente do modo carbon.. 
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pending permite(lue falhas de leitura sejam tratadas como falhas de escrita.
para casos oildc ocorre uma leitura seguida de atribuição. Inicialment.e
o comportamento é o mesmo do modo seqilenZía/. o trataillento especial
é avivado através de uma chamada a um procedimento específico.

continuous p'rmite o tratamento de um conjunto de páginas cona.íguas ser
tratado como uma única. página.

writeonce permite apenas uma alteração no objeto, poi exemplo para ini
cialização. A escrita depende de uma chamada explícita a um método

writeagain como o anterior, mas permite que o objcto seja reinicializado
diversas vezes.

O modo de controle das falhas de acesso a páginas de memória se baseia
em três elementos fundamentais, dois deles implementados como processos
le-s (IA««ds):

e Agente de captura ou CatcÀer é a rotina responsável poi executei
a manutenção adequada, chamada toda vez que ocorre uma falha de
acesso.

e Centro de Consistência ou .4dz;ísor é um processo leve que funciona
como um centro de gerenciamento das páginas compartilhados. Ele
mantém um mapa da localização das páginas sob seu controle, bem
como as permissões de acesso de cada processador.

Um ,4duÍs07' pode rodar em qualquer processador e podem existia vários
.4duisors na mesma aplicação, cada um tratando de limo parte da
memória comparti]hada. Em geral coloca-se un] ,4duisoi' em um pro-
cessador dedicado, se isto for possível.

e ,4cíors são processos leves responsáveis pelo tratamento /oca/, isto
é, em cada processador, de um objeto compartilhado.

O objetivo de uni dcior é fornecem ao ,4duí307 uma interface para con-
trolar o gerenciamento de memória e a movimentação dos dados.

Existe un] Hclor para o próprio .4duísor que otimiza algumas operações.

Em cada processador, a unidade de administração de memória lil/MU)
é programada para mapear as páginas compaitilhadas e que possuem cópia
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pending permite que falha s de leitura sejam tratadas como falhas de esc rita. 
para casos onde ocorre uma leitura seguida ele atribu ição. Inicialmente 
o comportamento é o mesmo do modo sequenlial, o tratamento especia l 
é ativado através ele uma chamada a um procedimento específico. 

continuous p ~rmite o tratamento de um conjunto ele páginas contíguas ser 
tratado como uma única página. 

writeonce permite apenas uma alteraçà.o no objeto, pnr exemplo para ini
cialização. A escr ita depende de uma chamada explícita a um método. 

writeagain como o anter ior, mas permite que o objeto 5eja reinicializado 
diversas vezes. 

O modo de controle das falhas de a.cesso a páginas ele memória se baseia. 
em três elementos fundamentais, dois deles implementados como processos 
leves ( threads ): 

• Agente de captura ou Catcher - é a rotina responsável por executar 
a manutençà.o adequada, chamada toda vez que ocorre uma falha de 
acesso. 

• Centro de Cons istência ou Advisor - é um processo leve que funciona 
como um centro ele gerenciamento das páginas compartilhadas. Ele 
mantém um mapa ela localização das páginas sob seu controle, bem 
como as permissões de acesso de cada processador. 

Um Advisor pode rodar em qualquer processador e podem existir vários 
Advisors na. mesma aplicação, cada um tratando de uma parte ela 
memória compartilhada. Em geral coloca-se um Advisor em um pro
cessador dedicado, se isto for possível. 

• Actors - são processos leves responsáveis pelo tratamento local, isto 
é, em cada processador , de um objeto compartilhado. 

O objetivo de um Actor é fornecer ao Advisor uma interface para con
trolar o gerenciamento de memória e a movimentaçà.o cios dados. 

Existe um Actor para o próprio AdV?:sor que otimiza algumas operações. 

Em cada processador , a. unidade de admini straçà.o de memória ( Mlv!U) 
é programada para. mapear as páginas compartilhadas e que possuem copia 
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local. A tentativa de acesso a uma página ienlota caracteriza uma falha (pape
/aü/í), provocando uma interrupção c a at.ovação do ,4cZor correspondente que
inicia o tratan[ento. con]uiiicand(>se cona o Ádt;i.se/' ade(suado.

Tipos de falhas de acesso

As situações onde ocorre uma falha de acesso e seu tratamento são descritas
a seguir:

O processador tenta ler unha página renaota O ,4cfor pede uma cópia
ao .4duásor. Se este tiver a cópia, ela é enviada ao processador, caso contrário
o .4dz;isor solicita a página a algum processador que a possua. E garantido
que existe pelo menos uma cópia física real de cada página compartilhada.

O processador tenta escrever em uma página local SÓ ocorre falha
se o processador não tiver permissão de escrita. Neste caso a permissão é
solicitada ao Áduásor, que invalida as outras cópias existentes antf3s de liberal
o processador para escrever.

O processador tenta escrever em unia página remota A página é
requisitada ao ,4duísor, que deve invalidar as outras cópias antes de provi-
denciar a transferência.

A tabela 6.1 mostra os tempos de tratamento para cada um dos casos
possíveis de falha de acesso j2SI. Note que não é possível existir mais de uma
cópia válida de uma página sem que esta tenha passado pelo .4dt;isor.

No caso particular onde o ,4dz;Ísor não possui a cópia da página. uma
falha de escrita é mais rápida do que a falha de leitura porque a página pode
ser enviada diretamente ao processador destino. No caso de falhas de leitura,
o ,4duÍsor sempre mantém uma cópia da página.

A figura 6.3 mostra as várias etapas do tratamento de uma falha de leitura,
onde o .4dt;Ísor (em B) tem a cópia. No instante Zo a aplicação em A provoca
uma falha de leitura, gerando uma interrupção e conseqüentemente avivando
o CaícÀer. O Gato/zer doca uma página de memória física e chama o ,4duísor
responsável pelo endereço procurado.

No processador B, o ,4duisor encontra uma cópia local da página e dispara
o .4cíor, para que este faça uma transferência assíncrona pala a página física
no processador A. Em seguida o ,4dufsor atualiza suas tabelas.
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local. A tentativa de acesso a uma página remota caracteriza uma falha (page 
fault) , provocando uma interrupçào e ;-i ativação do Actor correspondente que 
inicia o tratamento, comunicando-se com o Advisor adequado. 

Tipos de falhas de acesso 

As situações onde ocorre uma falha de acesso e seu tratamento são descritas 
a seguir: 

O processador tenta ler uma página remota O Actor pede uma cópia 
ao Advisor. Se este t iver a cópia, ela é enviada ao processador , cas_o contrário 
o Advisor solicita a página a algum processador que a possua. E garantido 
que ex iste pelo menos uma cópia física real de cada página compartilhada. 

O processador tenta escrever em uma página local Só ocorre falha 
se o processador não t iver permissão de escrita. Neste caso a permissão é 
solicitada ao Advisor, que invalida as outras cópias existentes antes de liberar 
o processador para escrever. 

O processador tenta escrever em uma pagina remota A pagma é 
requisitada a.o Advisor, que deve invalidar as outras cópias antes de provi
denciar a transferência. 

A tabela 6.1 mostra. os tempos de tratamento para cada um dos casos 
possíveis de falha de acesso [25]. Note que não é possível existir mais de uma 
cópia válida de uma página sem que esta tenha passado pelo Advisor. 

No caso particular onde o Advisor não possui a cópia da página. uma 
falha de escrita é mais rápida cio que a falha de leitura. porque a página pode 
ser enviada diretamente ao processador destino. No caso de falhas de leitura, 
o Advisor sempre mantém uma. cópia da página. 

A figura 6.3 mostra as várias etapas do tratamento de uma falha de leitura 
onde o Advisor ( em B) tem a cópia. No instante T0 a aplicação em A provoca 
uma fa~ha de leitura, gerando uma interrupção e conseqüent~mente ativando 
o Catcher. O Catcher aloca uma página de m emória física e chama o Aduisor 
responsável pelo endereço procurado. 

No processador B, o Advisor encontra uma cópia local da página e dispara 
o Actor, para que este faça uma transferência assíncrona para. a página física 
no processador A. Em seguida o Advisor atualiza suas ta.belas. 
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Tipo de Númeilo de Cópias
Fallla l Local Advisor Outióli

Tempo

Tabela 6.1: Tempos de tratamento de falhas de acesso no VOTE

Em A, o Café/zer' dispara o '4cfor local, que faz o niapeamento do ende-

reço físico no endereço lógico e o tratamento da interrupção é completado.
Conforme a figura 6.3 o tempo total é de 6671zs. como indicado na primeira
linha da tabela 6.1.
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Leitura 0 1 n 667
Leitura 0 0 1 1670
Escrita 0 0 1 1396
Escrita
Escrita 0 1 n

o l o 794
794 + n # 340

Escrita
Escrita 1 1 n

l l o 628

628 + n # 340

T ipo ele ~ úmero de Cópias Tempo 
Falha Local Aclvi sor Out ros (ps ) 

Le itura o 1 n 667 
Leit ura o o 1 1670 
Escrita o o 1 1396 

-
Escrita o 1 o 794 
Escrita o 1 n 794 + n * 340 
Escr ita 1 1 o 628 
Esc rita 1 1 n 628 + n * 340 

Tabela. 6.1: Tempos de tratamento de falhas de acesso no VOTE 

Em A, o Catcher di spara o Actor local , que faz o mapeamento do ende
reço físico no endereço lógico e o tratamento da interrupção é completado. 
Conforme a figura 6.3 o tempo total é de 667 µs. como indicado na primeira 
linha da tabela 6.1. 
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Figura 6.3: Detalhamento de uma falha de leitura
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Capítulo 7

Modelagem

Este capítulo introduz um método novo para a construção de modelos de de
sempenho para o sistema }''OTE-À/.4/VNÁ. Enl seguida o método será apli-
cado a alguns exemplos.

O principal objetivo deste método é modelar o custo das sobrecargas, se
possível de um modo que permita a adaptação do modelo final para outras
arquitetuias.

O custo estritamente computacional é dado em parte pelo próprio algo..
ritmo utilizado e também pode ser estimado de diversas maneiras, diretas ou
irldiretas.

A informação que o método precisa está disponível em tempo de compi-
lação (à exceção dos valores de alguns parâmetros), mas é necessário algum
conhecimento da semântica do programa. A ideia é que o programador consi-
ga desenvolvem um modelo para o seu programa sem a necessidade de contar
com um especialista no funcionamento interno do sistema POTE-À/,4/V/V.4.
Toda a informação específica do sistema pode em princípio ser encapsulada
em sub-modelos "plé-fabricados"

Em princípio torna-se possível, para algumas classes de aplicações, a cons-
trução automática de modelos analíticos de desempenho.

O objetivo de se buscar um modelo fundamentalmente analítico como
resultado é que este tipo de modelagem permite um entendimento melhor do
desempenho pois, em geral, o resultado final é uma descrição detalhada do
que ocorre durante a execução do programa.

Neste sentido, vale a pena sacrificar a precisão do modelo final em favor
de sua simplicidade, desde que seu poder descritivo do comportamento da
aplicação seja satisfatório. Como subproduto, o modelo resultante funciona
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como unia feiranleilta auxiliam de depuração de desempenllo.
\ construção dc modelos analíticos. como foi visto no capítulo 2. apresen-

ta alguns l)roblemas, nem sempre de solução simples. Os fatores mais críticos
são i'esunlidos a seguir:

e Grau! cie detalh:\mento x precisão Quanto maior a p:ecisão desejada,
mais detalhado deve ser o modelo. Poi outro lado. um detalhamento
muito refinado pode conduzir a um modelo intratá.vel do ponto de vista
prático. Neste tlal)alho, procura-se construir modelos de desempenho
que auxiliem na compreensão do que ocorre durante a execução even-
tualmente em detrimento da precisão.

8 Fatorcs externos jill Alguns falares dependem fortemente das con-
dições em tempo de execução. Por exemplo, o tempo de duração de
uma certa parte do programa pode variar com os valores dos dados que
ela está manipulando.

8 Interferência cle sobrecargas Freqüentemente é possível construir
naodelos específicos para cada tipo de sobrecarga, mas é complicado
adapta-los para situações onde mais de uma sobrecarga ocorre simulta-
neamente.

O princípio do método é identificar todos os pontos do programa que
podem gerar algum tipo de sobrecarga. Estes pontos serão chamados de
eventos.

Como a maior fonte de comunicação, nos casos mais comuns, são as falhas
de acesso na memória local de cada processador, o centro do método consiste
no rastreamento clo movimento das cópias das páginas da memória virtual.

Pode-se deduzir, desde já, que o método se adapta melhor a programas
onde o movimento de páginas é regular. Mesmo quando isso não ocorre,
o método pode ser usado das neste caso uma estratégia melhor seria uma
simulação detalhada.

No entanto, estes casos em geral são aqueles onde o paradigma de memória
compartilhada tende a não se adaptar muito beml Por outro lado, como
tipicamente um programa é paralelizado nos laços, o padrão de acesso à
memória tende a ser regulam.

No texto que segue, o termo /a//zas sempre será usado para indicar falhas
de acesso à memória compartilhada, seja ela de escrita ou leitura. O termo
made/o sempre indicará modelo de desempenho.
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\s funções do \'OTE disponíveis ao usuário, tais como os métodos dos
objetos compattilllados, serão designa(las geneiicanlente por pz'im{/;uas.

O termo irz/er/e7't;rzczla indicará a situação onde o custo de uma sobrecarga
é afetado pela presença de uma outra fonte de sol)recarga. O exemplo mais
claro é a contenção no centro de consistência, quando dois processadores
fazem uma requisição de página sirnultaneanlente.

7.1 Impacto de cada sobrecarga no P07'.E
No que segue será discutida a influência de cada uma das diversas espécies
de sobrecarga potencia]niente presentes no sistema ]/OTE-À/,4N]V,4.

l Comunicação
A maior fonte de comunicação são as falhas de acesso aos objetos com-
partilhados. Além do custo relativamente alto, o número e o tipo de
cada falha dependem fortemente da aplicação.
As barreiras dc sincronização também envolvem o envio de mensagens
a um nó central (em geral diferente do centro de consistência), mas
com um custo muito menor e saião consideradas em separado. O tena-
po gasto em cada barreira basicamente depende apenas do número de
processadores envolvidos.
Outras fontes de comunicação são algumas das primitivas do VOTE,
que aparecem explicitamente no código fonte e que podem ser modela-
das à parte, de forma parecida com o que acontece com as barreiras.

2. Desbalanceamento de carga O desbalanceamento de carga pode ter
várias causas, entre elas as características da própria aplicação. A
existência de barreiras de sincronização facilita ba.stante a modelagem,
uma vez que elas impedem a propagação do atraso.

3. Contenção de recursos E uma componente importante poi causa
do controle centralizado (centros de consistência). Juntamente cona
a comunicação, é a principal causa da degradação de desempenho no
T//lrTl13

4. Barreiras de sincronização O custo relacionado ao uso de uma bar
reira de comunicação é relativamente pequeno, se comparado ao da
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comunicaçã.o e. em geral, ao da complltação. No entanto, em um am-
biente dc memória. compaitilllada é comum o uso fre(liiente de barreiras
e o tempo gasto com este recurso passa a ser significativo.

7.2 Not.a .- ã oY-'

No restante deste capítulo, bem comia no próximo, serão seguidas as seguintes
convenções, além dacluelas definidas no capítulo 2.

P' é o conjunto de todos os processadores.
processadores.

A leria P indica o número de

TP indica o tempo gasto pelo processador p C P'

rE,.[t] é o tempo total gasto durante a É-ésima eia (pág. 9)

Tn.me é o t.empo i'elacionado com a sobrecarga nome

€ é o conjunto de todas as eras

S é o conjunto de todas as sobrecargas

As notações anteriores foram escolhidas de modo a ser possível combiná-
las. Por exemplo, o tempo gasto pelo processador 4, na era 2, durante uma
execução do programa com 7 processadores, é representado por

H-t,t(7)

7.3 Base do método

O método procura se aproveitar da simplicidade da implementação do VOTE
e do comportamento regular de suas primitivas. Além disso, o fato de que
existem poucos tipos de sobrecargas com grande influência no desempenho
facilita a construção de modelos analíticos.
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7.3.1 Suposições
O cálculo do tempo total de piocessamcnto e cla cona.iibuição de cada sobre
carga é feito cona base nas seguintes su})osições:

e O tempo total de processa.mento é dado pela. soma dos tempos de cada
era.

lz.i)rz«líl

8 0 tempo cle uma era é o tempo gcasto pelo processador mais lento, se-.
macio ao tempo de leativação dos processadores, quando a era terminar
com uma barreira de sincronização (que é o caso típico).

Tz-],] = maxl17'É,.]Í], P C 7'} + 4.ativação(P) (7.2)

B O tempo gasto por um processador dentro de uma era é dado pela soma
do tempo de conaputação com a soma dos tempos gastos pelas diversas
sobrecargas.

4, .[;] (7 .3 )

e O gasto envolvido em computação em cada processador independe dos
outros processadores. Em outras palavras não existe interferência de
computação.

B O tempo gasto com sobrecargas pode dependem do que ocorre nos ou
tros processadores. Existe interferência entre as sobrecargas.
Esta interferência surge principalmente devido à contenção nas bariei
ras ou nos centros de consistência.

8 0 modelo para o tempo de computação é conhecido a priori

8 O tenapo de ieativação de bateira é considerado o mesmo para todos
os processadores.
Na verdade não é isso o .que ocorre, pois as mensagens partem de um
nó central e são distribuídas (b7'0adcas/edl através de uma árvore, mas
a diferença é relativamente pequena e é compensada pela própria sin
cronlzaçao.

Embora as próximas condições não sejam estritamente necessárias, o
método conta com elas para a produção de modelos viáveis:
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e O paialelisiiio ó fundanlentalnlente explorado nos laços do piogl'ama
Isto ó o (lue ocorre ]la giatlde maior'ia das vezes.
Unia grande simplificação é possível se existiren] barreiras de sincroni
zação (centro de laços, impedindo a propagação de atrasos por des})a
lanceamento.

B Os laços apresentam um padrão tegttlat de acesso às variáveis com
partilhadas. Isto permite uma capacidade maior de compactação na
descrição e consequentemente um modelo mais sinapses.

7.3.2 Dados de entrada
As informações necessárias pala a construção do modelo de desempenho po-
dem ser divididas enl duas classes: as relativas à aplicação específica que se
quem mode]at e os dados re]ativos ao sistema y07'E-/1/,4 /V]V.4.

As informações relativas à aplicação podem ser obtidas diretamente do
ptoglama. font.e eventualmente enriquecidas com o conhecimento que o pro-
gramador tenha da a?)/ cação.

Os dados ie]ativos ao r07'E-iV.4]V/V.4 são os seguintes:

1. Nlodelos básicos de tempo para as funções primitivas do I''OTE. Estes
modelos podem ser construídos com base em experimentos e conheci-
mento do comportamento interno do }''OTE e do PE,4(11'E. No entanto
eles são independentes da aplicação e alguns se encontram desenvolvi-
dos na seção 7.4.2.

2. h'lodelos para o custo de barreiras de sincronização (seção 7.4.3)

3. h4odelos básicos para o custo de falhas de acesso (seção 7.4.1)

4 Modelos para grupos de sobrecargas que podem estar ativas ao mesmo
tempo e interferindo. Ou seja, são necessários modelos especiais de
tempo para cada combinação de sobrecargas.
Isto implica em um número grande de pequenos modelos, mas este
número pode ser reduzido supond(>sê que o tempo de sobrecargas in-
terferentes é a soma dos tempos de cada uma.
Embota esta suposição seja verdade na maioria dos casos, ou pelo me-
nos sqa. uma simplificação razoável, ela não é válida para falhas de
acesso, como será visto na seção 7.4.1, onde senão apresentados os mo-
delos específicos para este caso.

• O paraleli smo é fundamentalment e ex plorado nos laços do programa. 
Isto é o qu e ocorre na grande maioria elas vezes. 
Uma grande simplifi caçào é poss ível se ex ist irem barre iras de s incroni 
zação dentro de laços , impedindo a propagação de atrasos por clesba
lanceamento . 

• Os laços apresentam um padrão regular de acesso às varia.ve is com
partilhadas. Isto permite uma capacidade maior de compacta.çào na 
descriçào e conseqüentemente um modelo mais simples. 

7.3.2 Dados de entrada 

As informações necessárias para a construçào cio modelo de desempenho po
dem ser divididas em duas classes: as relativas à a.plicaçà.o específica. que se 
quer modelar e os da.cios relativos ao sistema. VOTE-MANNA. 

As informações rela.tivas à aplicaçào podem ser obtidas diretamente do 
programa. fonte eventualmente enriquecidas com o conhecimento que o pro
gramador tenha da aplicação. 

Os dados relat ivos ao VOTE-MANNA são os seguintes: 

1. Modelos básicos de tempo para as funções primitivas cio VOTE. Estes 
modelos podem ser construídos com base em experimentos e conheci
mento do comportamento interno cio VOTE e do PEACE. No entanto 
eles sào independentes da aplicação e alguns se encontram desenvolvi
dos na seção 7.4 .2. 

2. Modelos para o custo de barreiras de sincron ização (seçà.o 7.4 .3). 

3. Modelos básicos para o custo de falhas de acesso (seção 7.4.1). 

4. Modelos para grupos de sobrecargas que podem estar ativas ao mesmo 
tempo e interferindo. Ou seja, são necessários modelos especiais de 
tempo para cada combinação de sobrecargas. 
Isto impli ca em um número grande de pequenos modelos , mas este 
número pode ser reduzido supondo-se que o tempo de sobrecargas in
terferentes é a. soma dos tempos de cada uma. 
Embora esta suposição seja verdade na maioria dos casos , ou pelo me
nos seja. uma simplificação razoável , ela não é válida para falhas de 
acesso , como será visto na seção 7.4.1, onde serà.o apresentados os mo
delos específicos para este caso. 
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7.4 Modelos básicos
Nesta seção são construídas funções que modelam eventos específicos do sis
tema VOTE. Elas podem ser usadas como blocos fundamentais na modela-
gem de aplicações mais complexas e além disso facilitam a comparação do
desempenho cona o de outros sistemas.

7.4.1 Modelos das falhas de acesso
O tempo básico para cada tipo de falha de acesso é dado pela tabela 6.1, mas
deve-se levei em conta as interferências, no caso cle re(luisições simultâneas
ao centro de consistência.

A chegada de requisições sirmtltâneas, oriundas de processadores diferen-
tes, provoca um atraso adicional por causa da contenção no ,4duísor.

Independentemente da existência desta interferência, a tabela 6.1 sugere
uma classificação das falhas de acordo com o tempo. Elas sã0 7'(ípÍdas se o
,4dt;isor tiver uma cópia da página requisitada, ou /enZas caso contrário

Existe ainda uni caso especial de falha de escrita quando o processador
onde ela ocoileu tem uma cópia válida da página mas não tem a permissão de
escrita. Neste caso não há a necessidade de cópia de página e basta propagar
uma mensagem de invalidação para os outros processadores que possuam
uma cópia. Neste caso a falha é chamada super-rápida.

No caso de requisições simultâneas ocorre um p pe/urze no .4duásor. A
figura 7.1 ilustra este efeito com 4 requisições simultâneas, onde Ti.f., Tí,..
e T/i. indicam os tempos gastos com inicialização, tratamento propriamente
dito e finalização do atendimento, respectivamente(vda também a figura 6.3).

7}.i. Tí,.. T!,.. T!,.: Tí«, nf.

Figura 7.1: Pape/{ne no centro de consistência
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7 .4 Modelos básicos 

Nesta seçào são construídas fun ções que modelam eventos específicos do sis
tema VOTE. Elas podem ser usadas como blocos fundamentais na modela
gem de apli cações mais complexas e além disso facilitam a comparaçào do 
desempenho com o de outros s:~temus. 

7.4.1 Modelos das falhas de acesso 

O tempo básico para cada tipo de falha de acesso é dado pela tabela n.l , mas 
eleve-se levar em conta as interferências , no caso de requisições simu ltânea$ 
ao centro de consistência. 

A chegada de requisições simultâneas, oriundas de processadores diferen
tes, provoca um atraso adicional por causa da contençào no Advisor. 

Independentemente da ex istência desta interferência, a tabela 6.1 sugere 
uma classificação das falhas de acordo com o tempo. Elas são rápidas se o 
Advisor tiver urna cópia da página requisitada, ou leni.as caso contrário. 

Existe ainda um caso especial de falha de escrita quando o processador 
onde ela ocorreu tem uma cópia válida da página mas não tem a permissão de 
escrita. Neste caso não há a necessidade de cópia de página e basta propagar 
uma mensagem de invalidação para os outros processadores que possuam 
uma cópia. Neste caso a falha é chamada s1tper-rápida. 

No caso de requisições simultâneas ocorre um pipeline no Advisor. A 
figura 7.1 ilustra este efeito com 4 requisições simultâneas, onde Tinic, Ttrat 

e Tfim indicam os tempos gastos com inicialização, tratamento propriamente 
dito e finalização do atendimento, respectivamente (veja também a figura 6.3). 

Pl 1----++------- 1 
1 

P2.__ __ ..,. ___ _______ _ 
1 

p3 __ _ 
1 
1 

P4.__ __ ..,. 1 1 
1 1 

Ttrat Ttrat Ttrat T1;m 

Figura 7.1: Pipeline no centro ele consistência 
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O custo genético para r re(luisições tem o segllinte formato

71... + I' . Tí,.í + 7li.

e T,.r depende do tipo de fallla tratada pelo .4duisor.
A tabela 7.1 mostra os tipos de falha e o nome e argumentos das funções

usadas para modelagem. Em todos os casos r indica o número de requisições
simultâneas e, nas falhas de escrita, n indica o número de cópias que devem
ser invalidados.

Tabela. 7.1 Casos de falhas de acesso

As expressões completas são dadas a seguir

ondeT/t, 7:' são os tempos de tratamento de leituras, lenta e rápida, respec
vivamente, T«, o tempo gasto em uma invalidação e T/Z, TZ os tempos para
o tratamento de falhas de escrita, lenta e rápida, respectivamente.

Os valores dos diversos parâmetros foram medidos e se encontram na
tabela 7.2. Estes tempos são reais (de parede).

7.4.2 Modelos de primitivas
A maioria das funções especiais do VOTE não chegam a gerar eventos, sendo
apenas chamadas locais, isto é, ao ,4cfor localizado no mesmo processador
da chamada.

5'7

h l n .- 3 n Tipo de falha
n,(,)
Fu(,)

n,(,, «)
Fzl( ,, ?, )
&.(,,,,)

Falha de leitura rápida
Falha de leitura lenta

Falha de escrita rápida
Falha de escrita lenta
Falha de escrita super-rápida

n,(«)   7:.i. + r rt' -+ TJI.  
a.(,)   7:.í. + r I'i' -\- TJI. (7.5)

n,(,, «)  ZI.í. + r l7';' + n . T-) + T/:«  
FEI(,, n)   t.í.+r IT/z + n Z.,) + ní«  
/ .(,, «)   7t.{. + r l7'r + n - ZI.,) + T/{.  

O custo genér ico para r requi sições tem o seguin te forma.to : 

e Ti.-at depende do tipo ele falha tra.tacla pelo Aclvisor. 
A tabela 7.1 mostra os tipos ele falha. e o nome e argumentos elas funçÕPs 

usadas para modelagem. Em todos os casos r indica o número ele requisições 
s imultâneas e, nas falhas ele escrita, n indi ca o número de cópias que devem 
ser invalidadas . 

Função Tipo ele falha 
FL.-(r) Falha de le itura rápida 
Fu(r) Falha de leitura lenta 

FEr(r , n) Falha de escrita rápida 
FE1(r , n) Falha de escrita lenta 
FEs(r, n) Falha ele escr ita super-rápida 

Tabela 7 .1: Casos de falhas de acesso 

As expressões completas são dadas a seguir: 

FL.-(r) 

Fu(r) 

FEr(r , n) 

FE1(r , n) 

FEs(r,n) 

Tinic + r · T/ + Tjim 

T;nic + r · T,~ + Tjim 

Tinic + r · (TrE + n ·Tini, )+ Tjim 

Tinic + r · (T,E + n · Tinv) + Tjim 

Tinic + r · (TsE + n · Tinv) + Tjim 

( 7.4) 

(7.5) 

(7.6) 

(7.7) 

(7.S) 

ondeT1L , TrL são os tempos de tratamento de leituras , lenta e rápida, respec
tivamente, Tinu o tempo gasto em uma invalidação e Tf, T1E os tempos para 
o tratamento ele falhas de escrita, lenta e rápida, respectivamente. 

Os valores dos diversos parâmetros foram medidos e se encontram na 
tabela 7.2. ~stes tempos são reais (de parede). 

7 .4.2 Modelos de pri111itivas 

A maioria das funções especiai s do VOTE não chegam a gerar eventos , sendo 
apenas chamadas locais, isto é, ao Actor locali zado no mesmo processador 
da chamada. 
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Tabela 7.2 Parâmetros de escrita e leitura

No entanto, algumas primitivas envolvem uma comunicação rápida com
o centro de consistência. Outro aspecto ó (lue o próprio I''07'E est.á em
evolução e novas primitivas podem surgir. Pala cada uma. delas pode ser
gerado urra sub-modelo independente que é colecionado em uma "biblioteca"

Aqui são apresentados os modelos para duas destas primitivas: propagate
e bypass.

8 propagate Esta primitiva permite o envio de um conjunto de páginas
a todos os processadores (óroadcasZãng). O protótipo desta função é:

int propagate(voi.d +from, void +to, int Rode) ;

As páginas propagadas são aquelas entre os endereços from e to. O
parâmetro made indica a permissão final.

A propagação é feita através de uma árvore, e o custo de envio de uma
página para P processadores obedece à seguinte expressão:

%-,..,...(P) a + log(P) - P- (7.9)

h'ledições experimentais de Po e Pt fornecem, em milisegundos:

& 1.2

0.8
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Parâmetl'o I'empa( m s l

   

Parâmetro Tempo( ms) 

Tinic 0.18, 
T1;m 0.120 
T,L 1.363 
TL ,. 0.360 
TE 

1 0.909 
T,~ 0.487 
TE 

s 0.321 
Tinv 0.340 

Tabela 7.2: Parâmetros ele escr ita e leitura 

No entanto, algumas primitivas envolvem uma comunicação rápida com 
o centro de consistência. Outro aspecto {,_ que o próprio VOTE está em 
evolução e novas primitivas podem surgir. Para cada uma delas pode ser 
gerado um sub-modelo independente que é colecionado em uma "biblioteca". 

Aqui são apresentados os modelos para duas destas primitivas: propagate 
e bypass. 

• propaga te - Esta primitiva permite o envio de um conjunto ele páginas 
a todos os processadores ( broadcasting). O protótipo desta. função é: 

int propagate(void *from, void *to, int mode); 

As páginas propagadas são aquelas entre os endereços from e to. O 
parâmetro mode indica a permissão final. 

A propagação é feita através ele uma árvore, e o custo de envio de uma 
página para P processadores obedece à seguinte expressão: 

Tpropagate(P) = Po + log( P) · Pi (7 :9) 

Medições experimentais de P0 e P1 fornecem, em milisegtmclos: 

Po 1.2 

P1 0.8 
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e bypass Esta primitiva implemente o envio de l)áginas asslncrona-
mente a urll processador destino, pernlit.indo o uso de troca de men-
sagens. Do lado do receptor deve ser chamada a função acqui.re, que
blo(lueia o processador até o recebimento da mensagem.
adquire é uma chamada local, com retorno praticamente instantâneo
se a página já estiver presente
bypass no entanto tem o custo da comunicação e uni custo extra na
sua. primeira chamada.
Este custo extra se deve a uma consulta ao centro de consistência para
a obtenção do endereço real do processador destino. Uma vez obtida
esta informação, ela é armazenada localmente e não há necessidade de
novas comunicações com o adoásor quando o processador destino for o
mesmo.

O custo cle comunicação é constante, pois a fede de interconexão é um
crossóar, que se comporta como um grifo completo:

Tbyp«ss l7.io)

A consulta ao aduis07 envolve contenção quando mais de um processa-
dor faz uma requisição simultaneamente. O custo é linear:

Tó,.. .. .". «,(P) BPo + (P - 1) . BP: lz.li)

Os parâmetros, dados em milisegundos, valem

BPo 0.150

0.350
0.800

Relacionada a estas duas primitivas, existe ainda mais uma forcei,
local, que força a permissão de escrita em uma página, quebrando a
consistência. A semântica das operações fica ao cargo do programador.

7.4.3 Modelo de barreiras
As barreiras são implementadas através de um servidor central. Cada pro-
cesso leve deve enviar uma mensagem com o número total de processos que
devem ser sincronizados e entrar em estado de espera. Ao chegar a última
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• bypass - Esta primitiva implementa o envio de pagrnas ass in crona
mente a um processa.dor destino , perm it. indo o uso ele troca de men
sagens. Do lado do receptor deve ser chamada a função acquire, que 
bloqueia o processador até o recebimento da mensagem. 
acquire é uma chamada local, com retorno praticamente instantâneo 
se a página já estiver presente. 
bypass no entanto tem o custo da comuni cação e um custo extra na 
sua pr imeira cham ada. 
Este custo extra se deve a uma consulta ao centro de consistência para 
a obtenção do endereço real cio processador destino. Uma vez obtida 
esta informação, da é armazenada localmente e não há necess idade de 
novas comunicações com o advisor quando o processador destino for o 
mesmo. 
O custo de comuni cação é constante, pois a rede de interconexão é um 
crossbar, que se comporta como um grafo completo : 

(7.10) 

A cons ulta ao advisor envolve contenção quando mai s de um processa
dor faz uma requisição simultaneamente. O custo é linear: 

Tbypass.setup(p) = Bpo + (p-1) · Bp1 (7. 11) 

Os parâ metros, dados em mili segundos , valem: 

Bpo 0.150 

Bp1 0.350 

Bp2 0.800 

Relacionada a estas duas primitivas , ex iste ainda mai s uma forceW , 
local , que força a permissão de escr ita em uma página, quebrando a 
consistência. A semânticél: das operações fica ao cargo do programador. 

7.4.3 Modelo de barreiras 

As barreiras são implementadas através de um serv idor central. Cada pro
cesso leve deve enviar uma mensagem com o número total de processos que 
devem ser sincronizados e entrar em estado de espera. Ao chegar a última 
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n[ensagem. un] aviso de reativaçào é distribuído a todos liberando novamente
a execução.

A reativação é enviada através de uma árvore especial, constr]]ída cona
base nos iecuisos da rede de interconexão do JvÁz\'iVd. O tempo de reativação
de um processo é 115/:ts e o de 16 processos é 309ps. Este tempo é pequeno
em relação a. ( ittt'as sobrecargas e não será levado en] conta explicitamente

O custo nlaioi se dá por contenção no servidor, quando oconem chamadas
simultâneas. Neste caso acontece um efeito tipo pape/lIDe e pode-se usar um
modelo linear:

%--l..(P )

onde P é o número de processadores sendo sincronizadas.
Bo e Bi folanl medidos experimentalmente e seus valores em milisegundos

sao:

(7.12)

Bo 0.027
0.088

7.5 Método
A construção do modelo é feita em cinco fases

1 . Relação dos objetos compartilhados:
Todos os objetos que são compa.rtilhados devem ser identificados, bem
como seus modos de compaitilhamento, distribuição inicial de suas
páginas e quais os centros de consistência responsáveis.

2. Identihcação de eventos:
Todas as possíveis fontes de sobrecarga são registradas. O caso mais
crítico é a identificação das falhas de acesso.

3 Cálculo dos instantes onde cada evento ocorre:
Este dado é particularmente importante para a verificação de contenções
e desbalanceamento de carga (no caso das barreiras.)
Nena sempre é possível obter esta informação antecipadamente, pois
a duração dos trechos do programa pode variar com os dados de en-
trada. Neste caso deve-se trabalhar com unia distribuição de valores
jmodelagem estatística) ou obter unia estimativa.
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mensagem. um av iso de reat ivação é distribuído a todos liberando novament e 
a execuçao. 

A reativação é envia.da at ravés de uma árvo re es pec ial , const ruída com 
base nos recursos ela rede ele interconexão cio MA NNA. O tempo de reativação 
de um processo <~ 115µs e o ele 16 processos é 3091-ts. Este tempo é pequeno 
em relação a 0utras sobrecargas e não será levado em conta expiicitamente. 

O custo maior se dá por contençà.o no serv idor , quando ocorrem chamadas 
simultâneas. Neste caso acontece um efeito tipo pipeline e pode-se usar um 
modelo linear: 

Tbar r eira ( P) = Bo + P · B1 (7.12) 

onde P é o número ele processa.dores sendo sincronizados. 
B0 e B 1 foram medidos experimentalmente e seus valores em mi li segundos 

sao: 

B0 0.027 

B 1 0.088 

7.5 Método 

A construção do modelo é feita em cinco fases: 

1. Relação dos objetos compartilhados: 
Todos os objetos que sã.o compartilhados devem ser identificados, bem 
como seus modos ele compartilhamento, di str ibui ção inicial de suas 
páginas e quais os cent ros de cons istên cia responsáveis. 

2. Identificação de eventos: 
Todas as possíveis fontes ele sobrecarga são regist radas. O caso mais 
crítico é a identificação das falhas de acesso. 

3. Cálculo dos instantes onde cada evento ocorre: 
Este dado é particularmente importante para a verificação de con tenções 
e desbalanceamento de carga (no caso das barrei ras. ) 
Nem sempre é possível ob ter esta informação antecipadamente , pois 
a duração dos trechos do programa pode variar com os dados ele en
trada. Neste caso deve-se trabalhar com uma distribuição de valores 
(modelagem estatística. ) ou obter urna est imativa. 

60 



4 Cloilst.t'ração dos modelos para cada grupo de eventos:
Quando dois ou mais destes eventos ocorieill dentro de un] curto inter-
valo de tempo, pode haver interferência entre as sobrecargas que eles
iepieseiltan).
Os eventos devem sel então colecionados em função clo instante onde
ocorien] e da existência de interferência.

5. Construção do modelo final:
As fases 2, :3 e 4 geram informações necessárias para a aplicação das
equações (7.3), 17.2) e (7.1). Em particular, (7.1) fornece o modelo
para o tempo total do programa.

Cada uma destas fases é discutida em detalhe nas próximas seções. A
título de exemplo, sela construído o modelo pala un] programa de multipli-
cação de niatiizes, apresentado na hgura 7.2.

O próximo capítulo apresenta modelos para diversas situações e compa-
rações entre os t.empos previstos e medidos.

7.5.1 Objetos compartilhados
Os objetos compartilhados podem sei identificados diretamente no programa
fonte, pois têm uma declaração especial. No caso particular de C++ eles
pertencem a classes derivadas das classes especiais de compartilhamento do
VOTE

Exemplo:
O programa de multiplicação de matrizes define uma classe vsm,
na bilha 6, derivada da classe pending
Nas linhas 9, 10 e 11, são declaradas três matrizes compartilhadas
ja, b e c)

Para cada objeto compartilhado, deve-se manter o seguinte conjunto de
in for«. - rÀp . '

e Conjunto de páginas da memória virtual que compõe o objeto. Neste
nível não é importante a estrutura interna do mesmo.
O objetivo é se ter a capacidade de identificar, em cada acesso ao ob-
jeto, qual a página da memória compartilhada envolvida e quais os
processadores afetados.
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4. Construção dos modelos para cada. grupo ele eventos: 
Quando doi s ou mais destes eventos ocorrem dentro ele um curto inter
valo ele tempo. pode haver in terferência entre as sobrecargas que eles 
representam . 
Os eventos elevem ser então colec iona.dos em função cio instante onde 
ocorrem e da existêncié'l, de interferência. 

5. Construção cio modelo final: 
As fases 2, :3 e 4 geram informações necessárias para a apli cação elas 
equações (7.3) , (7.2) e (7.1). Em particular , (7.1) fornece o modelo 
para o tempo total do programa. 

Cada uma destas fases é discutida em detalhe nas próximas seções. A 
títu lo ele exemplo , será construído o modelo para. um programa de multipli
cação ele matrizes , apresentado na figura 7.2. 

O próximo capítulo apresenta modelos para diversas situações e compa
rações entre os tempos previstos e medidos. 

7.5.1 Objetos con1partilhados 

Os objetos comparti lha.cios podem ser identificados diretamente no programa 
fonte, pois têm uma declaração especial. No caso particular de C++ eles 
pertencem a classes derivadas das classes especiais ele comparti lhamento cio 
VOTE. 

Exemplo: 
O programa de multiplicação de matrizes define uma classe vsrn, 

na linha 6, derivada da classe pending. 
Nas linhas 9, 10 e 11 , são declaradas três matrizes comparti lhadas 
(a,bec) 

Para cada objeto comparti lhado, deve-se manter o seguinte conjunto de 
informações: 

• Conjunto de páginas da memória virtual que compõe o objeto. Neste 
nível não é importante a estrutura interna cio mesmo. 
O objetivo é se ter a capacidade de identificar , em cada acesso ao ob
jeto , qual a página da memória comparti lhada envolvida e quais os 
processadores afetados. 
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12

13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

#include ''primor.h
#include ''pending.h'' // Avoid faulti.ng R/W accesses
#define S].ZE 512

struct matrix C doub]e mES]ZE] [SIZE] ; }

class vsm : public matrix, public. pending C };

void rnatmul (int argc, cear'k'P argv)
vsmü a = +new (''a'', argv]2]) vsm;
vsm& b = 'knew (''b'', argvE2]) vsm;

vsm& c = 'Pneu (''c'', argvE2]) vsm;
int i.d = a.votem o - l

{

int pa = S]ZE/atou(argvE]]); int re = S]ZE%atei(argvE]]);
int begin = id 'F pa +((id < re)? id : re);
int end = begin + pa +((id < re)? 1: 0);

for (i = begin;
for (j : o; j

for (k = O;
c .mEi-] [j]

}

i < end; i++)

< SIZE; j++)
k < SIZE; k++)
+= a.mEi] [k] + b .mEk] [j] ;

Figura 7.2: h/multiplicação de matrizes

Exemplo:
Os objetos da classe vsm são matrizes de double, de tamanho
512 x 512.
Como cada double ocupa 8 bytes, e como cada página possui
4 kbytes iio }''OTB-i1/.4]V]V.4, conclui-se que cada página contém
un] a. linha. da matriz.

e Distribuição inicial das páginas. Esta informação também está comple-
tamente contida no código fonte, pois o I''07'É' permite o controle desta
d ; .t .; h . . ; ,. ;.

"A\'XV.

Em particular, todas as variáveis alocadas clinamicamente se encontram
inicialmente no aduísoT' responsável.

62

01: #include "primer.h" 
02: #include "pending.h" // Avoid faulting R/W accesses 
03: #define SIZE 512 
04: 

05: struct matrix { double m[SIZE] [SIZE]; }; 
06: class vsm : public matrix, public pending { }; 
07: 
08: 
09: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

void matmul (int argc, char** argv) { 

vsm& a = *new (llall' argv[2]) vsm; 
vsm& b = *new ("b", argv[2]) vsm; 
vsm& e = *new (IICII' argv [2]) vsm; 
int id = a.voteid () - 1· 

' 

int pa = SIZE/atoi(argv[l]); int re = 
int begin = id * pa + ((id < re)? id 
int end = begin + pa + ((id < re)? 1 

SIZE1,atoi(argv[l]); 
re); 
O); 

18: for (i = begin; i < end; i++) 
19: for (j = O; j < SIZE; j++) 
20: for (k = O; k < SIZE; k++) 
21: c.m[i] [j] += a.m[i] [k] * b.m[k] [j]; 
22: } 

F igura 7.2: Multiplicação de matrizes 

Exemplo: 
Os objetos da classe vsm sã.o matrizes de double, de tamanho 
.512 X .512 . 
Como cada double ocupa 8 bytes, e como cada pag111a possui 
4 kbytes no VOTE-MANNA, conclu i-se que cada página contém 
uma. linha da matriz. 

• Distri_buiçào inicial das páginas. Esta. informação também ~stá comple
tamente contida. no código fonte, pois o VOTE permite o controle desta. 
distribui ção. 
Em particular, todas as variáveis a.loca.das dinamicamente se encontram 
ini cialmente no adviso,· responsável. 
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Exemplo:
O operador sobrecarregado new recebe 2 parâilletros: um iloine
interno para o objeto avocado e o iioine do a(/t;ísor responsável
pela manilteiição deste ol)jeto. No exemplo acima, o nome a(/pfsor
é fornecido pe[a [iilha. de comando(argvE2]).
li icialinerlte, todas as páginas alocadas dina11iicamente se eilcon-
tranl no cetttro de consistência correspolideilte

8 Centros de consistência responsáveis pelo objeto. No y(.)TE, a de-
claração dos centros responsáveis por cada objeto é explícita. Na de-
claraçã.o de un] centro de consistência, são brilecidos os objetos e as
páginas que este centro deve administrar.

Exemplo:
No exemplo existe apenas um aduísor, responsável pelas três ma.
trazes compartilhados.

e h'lodo de compartilhamento. O modo inicial de compaitilhamento é
fornecido pela classe da qual o objeto faz parte e eventualmente pelos
parâmetros da. declaração. No entanto o modo de compartilhamento
pode mudar com o deconer da execução.

Exemplo:
A classe vsm é derivada da classe pending, que implemente o mo-
do perzdíng do V07'E. Neste modo é possível avivar e desativar a
qualquer momento um tratamento especial de falhas de leitura, no
qual estas são tratadas como falhas de escrita (seção 6.2.2).
lilicialnlente esta característica está desabilitada e o cona portainen
to é o mesmo do modo seqt/ení a/.

7.5.2 Eventos

Alguns eventos correspondem a chamadas de funções especiais e barreiras
de comunicação. Estes podem ser identi$cados diretamente no código, pois
aparecem explicitamente.

Os casos mais delicados são as falhas de escrita e leitura, que não aparecem
no programa fonte e dependem do histórico dos acessos.
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Exemplo: 
O operador sobrecarrega.do new recebe 2 parâmetros: um nome 
interno para. o objeto a.locado e o nome do cu/visor responsável 
pela manutenção deste objeto. l ·o exemplo acima, o nome aduisor 
é forn ecido pela linha de comando ( argv [2]) . 
11 icialmenle, todas as páginas a.loca.das dinamicamente se encon
tra.m no centro de consistência correspondente. 

• Centros de cons istência. responsáveis pelo objeto. No VOTE, a de
claração dos centros responsáveis por ca.d."" objeto é explícita. Na de
claração de um centro de consistência, são fornPcidos os objetos e as 
páginas que este centro deve admini strar. 

Exemplo: 
No exemplo existe apenas um advisor, responsável pelas três ma
trizes compartilhadas. 

• Modo de compartilhamento . O modo inicial de compartilhamento é 
fornecido pela classe da qual o objeto faz parte e eventualmente pelos 
parâmetros da declaração. No entanto o modo de comparti lhamento 
pode mudar com o decorrer da execução . 

7.5.2 

Exemplo: 
A classe vsm é derivada da classe pending, que implementa o mo
do pending do VOTE. Neste modo é possível ativar e desativar a 
qualquer momento um tratamento especial de falhas de leitura, no 
qu a l estas são tratadas como falh as de escrita (seção 6.2.2). 
Inicialmente esta característica está desabilitada e o comportamen
to é o mesmo do modo sequent:ial. 

Eventos 

Alguns eventos correspondem a chamadas de fun ções espec1a1s e barreiras 
de comunicação. Estes podem ser identificados diretamente 110 código, pois 
aparecem expli citamente. 

Os casos mais delicados são as falhas ele escrita e le itura, que não aparecem 
110 programa. fonte e dependem cio histórico cios acessos . 
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Identificação de falhas de acesso .'\ identificação deve ser feita para
cada processacloi' en] separado e em algtuls casos pode ser complicada, coillo
quando existem acessos indiretos (através de ponteiros).

\ princípio (lualquei acesso a unl ot)jeto conlpaitilhado pode gerar unia
interação com o centro de consistência mas é preciso filtrar aqueles que real-

mente produzem uma falha.

Para se determinam as falhas, deve-se primeiro identificar os acessos. Isto
é imediato pois basta verificar no programa fonte as referências às variáveis
compartilhados.

Para cada acesso a um objeto compartilhado, deve-se determinar:

1. Qual a página ou páginas envolvidas. A correspondência é dada pela
estrutura do objeto.

Exemplo:
Os acessos às matrizes a, b e c se encontram na bilha 21.
Como para cada uma das matrizes uma linha corresponde a uma
pagina, os acessos sao:

matriz página (linha)
a i
b k
C l (2 acessos)

2. Se o acesso é de escrita ou leitura. O acesso é de escrita se o objeto
estiver sendo alterado (atribuições, operadores de auto incremento e
auto decremento, etc).

Exemplo:
Os acessos a a e b são de leitura..
Para a matriz c existe um acesso de leitura seguido de um acesso
de escrita (operador +=).

3 O modo corrente de compartilhamento do objeto. O modo inicial já
é conhecido e toda alteração de modo é feita através de chamadas de
primitivas específicas para este fim.
E portanto possível acompanhar todas as mudanças de modo pela
semântica do programa, ou na pior das hipóteses por uma simulação.
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Identificação d e falhas de acesso A ident ificação deve ser feita para 
cada processador em separado e em a lgun s casos pode se r compli cada , como 
quando ex istem acessos indiretos (através de ponteiros) . 

A princípio qualquer acesso a um objeto compartilhado pode ge rar uma 
in teração com o centro de consistência mas é preciso filtrar aq ueles que real
mente produzem uma falha. 

Para se determinar as falhas, deve-se primeiro identificar os acessos . Isto 
é imedi ato poi s basta verificar no programa fonte as referências às variáveis 
com parti lhadas. 

Para cada acesso a um objeto compartilhado , deve-se determinar: 

1. Qual a página ou páginas envolvidas . A correspondêr:cia é dada pela 
estrutura do objeto. 

Exemplo: 
Os acessos às matrizes a , b e e se encontram na linha 21. 
Como para. ca.da. um a das matrizes um a linha corresponde <'- uma 
página, os acessos são: 

matr iz página (linha) 
a i 
b k 

e i (2 acessos) 

2. Se o acesso é de escrita ou le itura. O acesso e de escrita se o objeto 
estiver sendo alterado (atribuições, operadores de auto in cremento e 
auto decremento , etc) . 

Exemplo: 
Os acessos a a e b são de leitura. 
Para a mat riz e existe um acesso de leitura seguido de um acesso 
de esc ri ta ( operador +=). 

3. O modo corrente de compartilhamento do objeto. O-modo inicial já 
é conhecido e toda a lteração de modo é feita através de chamadas de 
wimitivas específicas para este fim. 
E portanto possível acompanhar todas as mudanças de modo pela 
semântica do programa, ou na pior das hipóteses por uma simulação. 
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Exemplo:
O Díodo de conlpartillianleiito para as três illatrizes é o seqtleníia/.
pois nã.o houve a chamada de habilitação do modo Feri(/fng.
Este modo vale para toda a execução do programa pois não existe
nenhuma requisição de alteração de modo no programa todo. Esta
requisição seria feita por alguma primitiva do l,'OTF.

4 Se existe uma cópia válida no piocessaclor. Esta informação só pode
ser obtida através de um rastreamento do movimento de páginas.
Isto em geral implica em uma simulação do programa, mas para apli-
cações SP/WD com acessos regulares esta simulação muitas vezes poda
ser feita em alto nível, pois basta acompanhai apenas os objetos com-
partilhados.
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Exemplo: 
O moclo ele comparti lhamento para as t rês ma.t rizes é o sequ enlial, 

pois nào houve a chamada de habilitação cio moclo pending. 
Este moclo vale para toda a execução do programa pois não exi ste 
nenhuma requisiçào ele alteração de modo no programa toclo. Esta 
requisição se ria feita por ali;unn primitiva do l/OTE. 

4. Se existe uma cópia válida no processa.dor. Esta. informação só pode 
ser obtida através ele um rastreamento cio movimento de páginas . 
Isto em geral implica em uma s imulação cio programa, m as para apli
cações SP.MD com acessos regulares esta simulação muitas vezes pod,~ 
ser feita em alto nível, poi s basta acompanhar apenas os objetos com
partilhados. 
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Exemplo:
lilicialnlente apenas o a(/u;sor possui cópias das páginas. Coit
seqiienteineiite existe uma falha de acesso ila primeira vez que
cada processador acesso cada linha das matrizes.
Neste ponto se faz necessária uma explicação un] pouco mais de
talhada do código: begin e end são varia-.'(is (lue definem eln cada
processador os limites do laço iliais ext.erito(ein i), e são inicializa-
das de modo que a distribuição das iterações em cada processador
seja a n[ais uniforme possível (linhas 14 16). A variável id contén]
a.identificação do processador.
Assim, em cada processador:

e Existem (end -- begin) falhas de leitura nas matrizes a e c.

e As falhas em a ocorrem todas as vezes em que k for igual a
0 (prillteiro acesso).

e As falhas em c ocorren] qua.ndo j for igual a 0

e Existem DIZE falhas de leitura na matriz b, toda vez em que
j for igual a 0.

e Para cada falha de leitura em c existe, logo em seguida, lama
falha de escrita na mesma página.'

e Todas as falhas são rápidas. As falhas de escrita são super
rápidas.

'Isto indica que o modo perldilzg deve ser avivado para esta matriz
mas isto será analisado no capítulo 8

5. Permissão de escrita. Quando o processador escreve en] un] objeto
compartilhado. deve-se verificam se, além de possuir a cópia da página,
ele tem a permissão dc escrita.

Exemplo:
Quando ocorre uma falha de escrita na matriz c, o processador
já possui a cópia da página, mas não tem a permissão de escrita
ainda.

Chamadas a funções especiais Estas aparecem explicitamente no código,
portanto sào identificadas imediatamente.
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Exemplo: 
Ini cialment e ape nas o cu/visor possui cópias das pag111as. Con
seqiientemente existe um a falha de acesso na primeira vez que 
cada processa.dor a.cessa cada linh a das matrizes. 
Neste ponto se faz necessári a. uma expli cação um pouco ma.i s de
talhad a do cód igo: begin e end são va.riá.v1c is qü e definem em cada 
processador os limi tes do laço ma.i s exte rno (em i) , e são inicializa.
das de modo que a. distribuição das iterações em cada processa.dor 
seja a ma.is uniforme possível (linhas H - 16). A variável id contém 
a iden tificaçào do processa.dor. 
Assim , em cada processa.dor: 

• Existem ( end - begin) falhas de leitura nas matrizes a e e. 

• As falhas em a ocorrem todas a.s vezes em que k for igua l a. 
O (primeiro a.cesso). 

• As falhas em e ocorrem quando j for igual a. O. 

• Ex istem SIZE falhas de leit ura. na. ma.triz b , toda vez em que 
j for igual a O. 

• Para cada falha. de leit ura. em e existe, logo em seguida, uma 
falha. de escrita na mesma página.ª 

• Todas as falhas são rápidas . As falhas de escrita são super
rápidas. 

ª Isto indica que o modo pending deve ser ativado para esta matriz , 
mas isto será analisado no capítulo 8 

5. Permissão ele escrita . Quando o processador escreve em um objeto 
com partilhado, eleve-se verificar se, além ele possuir a cópia ela página, 
ele tem a permissà.o ele escrita. 

Exemplo: 
Quando ocorre uma falha de escrita na matriz e , o processador 
já possui a cópia da página, mas não tem a permissão de escr ita 
a inda. 

Chamadas a funções especiais Estas aparecem explicitamente no código , 
portanto sã.o identificadas imediatamente. 
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Exemplo:
4 única. primitix;a chal)leda lio exemplo é o método votem, do
objeto a, na linha 12

Esta função apenas retorna a identificação do processador (um
número entre l e P). Seu custo é praticamente nulo e ela não gera
tienhunl til)o de comunicação.

Barreiras Por serem implementadas com funções especiais, a situação é
praticamente a mesma como no caso anterior, porém as barreiras exigem uma
modelagem um pouco mais detalhada pois envolvem mais de um processador
e um nó adntinistla.dor.

7.5.3 Instante de cada evento
O objetivo do cálculo dos instantes é duplo: a determinação da duração de
cada era e a presença de interferência entre sobrecargas.

De um modo geral, esta identificação só pode ser feita através de uma si-
mulação detalhada do programa ou medindo-se os tempos diretamente. En
tretanto, os instantes são calculados para cada era independentemente, ou
seja, após cada sincronização pode-se "zerar o cronómetro"

Isto significa que basta calcular os instantes relativamente ao início de
cada era, o que simplifica bastante o estudo de programas onde existe uma
sincronização global dentro de um laço.

Como a duração da era é dada pelo processador mais lento, pode-se fazer
uma estimativa pelo pior caso ou se construir uma distribuição de probabili-
dade para o tempo, dado o grifo de execução.

Para que ocorra interferência, é necessário que dois eventos que compor
pilham o mesmo recurso ocorram em instantes suficientemente próximos. A
definição de "suficientemente próximo" depende da duração de cada evento
envolvido e da superposição necessária pala que aconteça uma interferência
de fato.
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Exemplo: 
A tínica primitiva chamada no exemplo é o método voteld , do 
objeto a , na linha 12. 
Esta funç à.o apenas retorna a identificação do processador (um 
número entre 1 e P). Seu custo é praticamente nulo e ela não gera 
nenhum tipo de comunicaçà.o. 

Barreiras Por serem implementadas com funções espec1a1s, a situação é 
praticamente a mesma como no caso anterior, porém as barre iras ex igem uma 
modelagem um pouco mais detalhada pois envolvem mais de um processador 
e um nó administrador. 

7.5.3 Instante de cada evento 

O objetivo do cálculo dos instantes é duplo: a determinação ela duração de 
cada era e a presença de interferência entre sobrecargas. 

De um modo geral, esta identificação só pode ser feita através ele uma si
mulação detalhada do programa ou medindo-se os tempos diretamente. En
tretanto , os instantes são calculados para cada era independentemente, ou 
seja, após cada sincronização pode-se "zerar o cronômetro". 

Isto significa que basta calcular os instantes relativamente ao início de 
cada era, o que simplifica bastante o estudo de programas onde existe uma 
sincronização global dentro de um laço. 

Como a duração da era é dada pelo processador mais lento, pode-se fazer 
uma estimativa pelo pior caso ou se construir uma di stribuição de probabili
dade para o tempo, dado o grafo de execução. 

Para que ocorra interferência, é necessário que dois eventos que compar
tilham o mesmo recurso ocorram em instantes suficientemente próximos. A 
definição ele "s uficientemente próximo" depende da duração de cada evento 
envolvido e ela superposição necessária para que aconteça uma interferência 
de fato. 
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Exemplo:
\pesar cle não haver barreiras de sincronização, cada iteração dos
laços toma o nlesn)o tempo. Portanto, quando ocorre uin acesso
eni uil} processador, existe llm acesso similar em todos os outros,
simultaneamente.

ante padrã.o de acessoExaminando-se o código. observa-se o s.
k l falhasJ

0 0 1 P [eituras a cEi] e a aEi]begin
P leituras a b [O]
P escritas a c [i]
P [eituras a. b [1]begin 0

0 2 ] P [eituras a bE2]l)egin

begin+ l 0 0 l P leituras a cEi] e a aE].]
P escritas a. c [i]

begin+2 í) 0 P [eituras a c [i] e a a [i.]
P escritas a c [i]

end-l 0 0 l P [eitl ras a cEi] e a aEi]
P escritas a c [i]

7.5.4 Construção dos modelos para grupos de eventos
Para se sabei se existe realmente interferência quando um conjunto de eventos
acontece (quase) simultaneamente, é necessário um conhecimento do funcio-
namento interno do l/OTE, do PE,4CE e do À/.4NN.4. Mas felizmente, pode
se manter um conjunto de grupos pré-definidos e apenas verificar a presença
de cada un].

Neste trabalho a única forma de interferência que é tratada é a contenção
no centro de consistência decorrente de falhas simultâneas de acesso.i

Assim, basta verificar o agrupamento de falhas de mesmo tipo, no mesmo
aduisor.

iA rigor, barreiras são formas de interferência, Rias como já foi dito, são tratadas à
parte.
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Exemplo: 
Apesar de não haver barre iras de sincronização, cada iteração cios 
laços toma o mesmo tempo. Portanto, quando ocorre um acesso 
em um processador , existe um acesso similar em todos os outros , 
simu ltaneamente. 
Examinando-se o código , observa-se o seguinte padrão de a.cesso: 

i J k fa.lhas 
begin o o P leituras a e [i] e a a [i] 

P leituras a b [O] 

P escr itas a e [i] 

begin o 1 P leituras a b [1] 

begin o 2 P leituras a b [2] 

begin+l o o P leituras a e [i] e a a[i] 
P escritas a c[i] 

begin+2 o o P leituras a e [i] e a a[i] 
P escritas a e [i] 

encl-1 o o P leituras a e [i] e a a[i] 
P escritas a e [i] 

7.5.4 Construção dos 1nodelos para grupos de eventos 

Para se saber se existe realmente interferência quando um conjunto de eventos 
acontece ( quase) simultaneamente, é necessário um conhecimento do funcio
namento interno do VOTE, do PEACE e do !v!ANNA . Mas felizmente , pode
se manter um conjunto de grupos pré-definidos e apenas verificar a presença 
de cada um . 

Neste trabalho a única forma de interferência que é tratada é a contenção 
no centro de consistência decorrente de falhas sim ultâneas de a.cesso .1 

Assim, basta verificar o agrupamento de falhas de mesmo tipo, no mesmo 
advisor. 

1 A rigor, barreiras são formas de interferência, mas como já foi dito , são tratadas à 
parte. 
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Exemplo:
Para a matriz c, a falha de leitura é rápida e a falha de escrita é
super-rápida. Elas ocorren] glÇZE vezes (ou seja end -- begin) e o
custo relativo a elas é dado por

(FL, (P) + rb.(P. 0)) ' !;Ê!
A matriz a tem un] custo parecido, a única diferença é que não
ocorrem falhas de escrita:

FL,P) - 1l ?
Já a matriz b tem todas as linhas referenciadas por todos os pro
cessadores e o custo associado a ela é

FLr(P) . SIZE

7.5.5 Construção do modelo final
Na última fase, obtém-se uma estimativa dos custos finais de cada sobrecarga,
em cada era, pai'a cada processador (To?).

Com esta estimativa e com o modelo para o custo puramente computacio-
nal pode-se escrever(7.3) e consequentemente, ao serem adicionados os custos
relativos a barreiras de sincronização, obter (7.2) e (7.1), que corresponde ao
modelo de desempenho procurado.

Para o caso geral, nem sempre o modelo resultante é simples o suficiente
para ser tratável, mas é comum o caso onde existem várias eras consecutivas
com as mesmas características de acesso, tornando a equação (7.2) relativa-
mente simples.
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Exemplo: 
Para a matriz e, a falh a. de leitu ra é rá pida e a falh a. el e escr ita. é 
super- rápida. E las ocorrem SI,,ZE vezes (ou seja end - begin) e o 
custo rel ativo a elas é dado por 

A matriz a tem um custo parecido, a única diferença é que não 
ocorrem falhas de escrita: 

F (p 
SIZE 

Lr )·-y 

Já a matriz b tem todas as linhas referenciadas por todos os pro
cessadores e o custo associado a ela é 

FLr(P) · SIZE 

7 .5.5 Construção do m odelo final 

Na última fase, obtém-se uma estimativa dos custos finais de cada sobrecarga, 
em cada era, para cada processador ( T~). 

Com esta estimativa e com o modelo para o custo puramente computacio
nal pode-se escrever (7 .3) e conseqi.ientemente, ao serem adicionados os custos 
relativos a barreiras de sincronização, obter (7.2) e (7.1), que corresponde ao 
modelo de desempenho procurado. 

Para o caso geral, nem sempre o modelo resultante é simples o suficiente 
para ser tratável, mas é comum o caso onde existem várias eras consecutivas 
com as mesmas características de acesso, tornando a equaçã.o (7.2) relativa
mente simples. 
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Exemplo
Coíilo a aplicação é cotllpletanleiite paralelizável, o tempo de
cálculo é inversamente proporcional ao núíllero de processadores:

Tc.«,U:) - Z-TU
Existe apertas uma úni('a era no programa, e pode-se escrever

(FL,(p) + Fz.(p, o)) ' !3? + Ft,(p) ' !4F
+Ft,(]') . SIZE

l2 . FL,(p)+ Fz.(p, O)) ' !\f!+ Ft,(P) ' DIZE

O modelo filial é dado por

r(p) Zlu:f(D+P.FL,(p)+Fz,P,W ! g
+/L,(P) SIZE

No próximo capítulo são apresentados resultados experimentais que são
comparados a alguns modelos gerados por este método.

7.6 Situações especiais
Em algumas classes de aplicações, o padrão de eventos pode ser obtido de
um modo genético e é possível fazer uma análise preliminar sobre os modelos
finais. Um exemplo típico é de decomposição de domínios.

7.6.1 Decomposição de domínio
Uma forma bastante popular de explorar paralelismo, principalmente em sis-
temas que envolvem simulação, é a decomposição de domínios.

Nesta técnica as variáveis, do tipo vedor ou matriz, que são manipuladas
pela aplicação são divididas entre os diversos processadores e cada um opera
apenas sobre o pedaço que Ihe coube, isto é, sua "região" (capítulo 5).

De tempos em tempos, tipicamente uma vez a cada iteração, é preciso
que se faça alguma troca de informação enfie vizinhos pala que os resultados
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Exemplo: 
Como a aplica.ção é completamente paraleli zável, o tempo de 

cálcu lo é inve rsamente proporcional ao número de processa.dores: 

T (P) _ Tcomp(l) 
comp · - p 

Ex iste apenas um a única era no programa, e pode-se escrever: 

SIZE SIZE 
(FLr(P) + FEs(P, O))' JJ + FLr(P). -y 

+FLr(P) · SIZE 
SIZE 

(2 · FL,-(P) + FEs(P, O))· -y + FLr(P) · SIZE 

O modelo final é da.do por: 

T(P) Tco;(l) + (2 · FLr(P) + FEs(P,O)) · S~E 

+FL,· (P) · SIZE 

No próximo capítulo são apresentados resultados experimentais que são 
comparados a alguns modelos gerados por este método. 

7 .6 Situações especiais 

Em algumas classes de aplicações, o padrão de eventos pode ser obtido de 
um modo genérico e é possível fazer uma análise preliminar sobre os modelos 
finais. Um exemplo típico é de decomposição de domínios. 

7.6.1 Deco111posição de don1ínio 

Uma forma bastante popular de explorar paralelismo, principalmente em sis
temas que envolvem simulação, é a decomposição de domínios. 

Nesta técnica as va.riáveis, do tipo vetor ou matriz , que são manipuladas 
pela aplicação são divididas entre os diversos processadores e cada um opera 
apenas sobre o pedaço que lhe coube, isto é, sua "região" ( capítulo 5). 

De tempos em tempos , tipicamente uma vez a cada iteração, é preciso 
que se faça alguma troca de informação entre vizinhos para que os resultados 
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se piopagueni sobre toda a variável. A informação trocada sào os valores na
fronteira" de cada legião.

\ popularidade deste método se dá pela facilidade de implementação em
má(quinas com n[emória. distribuída e pelo fato de (lue en] geral é possível
obter uma boa aceleração.

C formato típico de um programa blue usa deconiposiçào de domínio é:

DO

computação
troca de informações

ENDDO

sendo que em cada cálculo, toda a legião é atualizada.
Em um sistema de memória compa.rtilhada é necessária a sincronização

ao final de cada iteração para garantir a consistência dos dados, mas pol
outro lado a troca de mensagens é implícita:

DO

conputação
s].ncronlzaçao

ENDDO

O que se pode esperar do desempenho de um programa deste tipo no

A existência de sincronização faz com que o tempo gasto em cada ite-
ração sda o mesmo (veja o capítulo 5). Deve ser notado que em sistemas
de memória compartilhada com comunicação síncrona o mesmo fenómeno
acontece, pois a troca entre vizinhos força uma sincronização global.

Outro ponto é a distribuição inicial dos objetos. A medida que os pr(»
cessadores fazem acesso às páginas, estas podem fazer uma migração inicial.
Depois deste "assentamento", apenas os acessos correspondentes aos dados
de fronteira provocam falhas de acesso.

Se o tempo de cálculo em cada iteração for aproximadamente o mesmo
para todos os processadores, acontecerá que todos farão requisições ao(s)
centro(s) de consistência simultaneamente, provocando contenção. Este pro-
blema pode ser amenizado com um número maior de centros de consistência,
diminuindo a contenção em cada um deles, ou tratado através das extensões
especiais do VOTE. Para um exemplo, veja a seção 8.2 no próximo capítulo.

POTE?
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se propaguem sobre toda a var iáve l. A informação trocada são os valores na 
·'fronteira'' de cada região. 

A popularidade deste método se dá pela faci li clacle ele implementação em 
máquinas com memória. distribuída e pelo fato de que em geral é possível 
obter uma boa aceleração. 

C formato típico ele um programa que usa decomposição de domínio é: 

DO 
computação 
troca de informações 

ENDDO 

sendo que em cada cálculo, toda a região é atuali zada. 
Em um sistema ele memória compartilhada é necessária a sincronização 

ao final de cada iteração para garantir a cons istência cios dados, mas por 
outro lado a troca de mensagens é implícita: 

DO 
computação 
sincronização 

ENDDO 

O que se pode esperar cio desempenho de um programa deste tipo no 
VOTE? 

A existência ele sincronização faz com que o tempo gasto em cada ite
ração seja o mesmo (veja o capítulo 5). Deve ser notado que em sistemas 
de memória compartilhada com comunicação síncrona o mesmo fenômeno 
acontece, pois a troca entre vizinhos força uma sincronização global. 

Outro ponto é a distribuição inici al dos objetos. A medida que os pro
cessadores fazem acesso à.s páginas, estas podem fazer uma migração inicial. 
Depois deste 'assentamento", apenas os acessos correspondentes aos dados 
de fronteira provocam falhas de acesso. 

Se o tempo de cálculo em oada iteração for aproximadamente o mesmo 
para todos os processadores, acontecerá que todos farão requi sições ao(s) 
centro( s) de consistência simultaneamente, provocando contenção. Este pro
blema pode ser amenizado com um número maior ele centros de consistência, 
diminuindo a contenção em cada um deles, ou tratado através elas extensões 
especiais do \ OTE. Para um exemplo, veja a seçà.o 8.2 no próximo capítulo . 
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Capítulo 8

R.esultados

Vários experimentas foram realizados para validar a técnica apresentada no
capítulo anterior.

Para cada aplicação escolhida, foi feita uma implementação "padrão" na
máquina .A/,4Ar/V,4, isto é, usando o modelo mais direto do L'OTE e estudadas
várias alternativas, cona outros recursos do sistema.

Para todos os casos foram desenvolvidos os modelos de desempenho l24,
231. Estes modelos foram por sua vez usados para prever os tempos de
execução e para análise de situações hipotéticas.

O tempo gasto com cálculo em cada, aplicação foi medido diretamente.

8.1 Multiplicação de matrizes
Multiplicação de matrizes é um exemplo padrão de processamento paralelo
em diversos estudos. A implementação "padrão" se encontra na figura 7.2.

O modelo de desempenho correspondente está desenvolvido no capítulo
7. Uma versão otimizada deste código é analisada e modelada na seção 8.1.3.

8.1.1 Modelo da versão "padrão"
O desenvolvimento do modelo para este caso foi apresentado como exemplo
no capítulo anterior. O modelo resultante é reapresentado aqui:

r(p) - FL,(P) + Fz,(P, 0)) -
SIZE

+Fz,(P) . SIZE
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Capítuio 8 

Resultados 

Vários experimentos foram realizados para validar a técnica apresentada no 
capítulo anterior . 

Para cada aplicação escolhida, foi feita uma implementação "padrão" na 
máquina MANNA , isto é, usando o modelo mais direto do VOTE e est udadas 
várias alternativas, com outros recursos do sistema. 

Para todos os casos foram desenvolvidos os modelos de Jesempenho [24, 
23]. Estes modelos foram por sua vez usados para prever os tempos ele 
execução e para análise de situações hipotéticas. 

O tempo gasto com cálculo em cada aplicação foi medido diretamente. 

8.1 Multiplicação de matrizes 

Multiplicação de matrizes é um exemplo padrão de processamento paralelo 
em diversos estudos. A implementação "padrão" se encontra na figura 7.2. 

O modelo de desempenho correspondente está desenvolvido no capítulo 
7. Uma versão otimizada deste código é analisada e modelada na seção 8.1.3 . 

8.1.1 Modelo da versão "padrão" 

O desenvolvimento do modelo para este caso foi apresentado como exemplo 
no capítulo anterior. O modelo resultante é reapresentado aqui : 

T(P) T1 SIZE p + (2 · FL,.(P) + FEs(P, O)) · p 
+FL,-(P) · SIZE 
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O tempo para uni l)locessadol' foi medido diretanlente

8.1.2 Resultados experintentais
Os tempos previstos pelo n)odeio são apresentados na tabela 8.1, juntamente
com os .empos obtidos na execução do programa íia máquina IL/,4A'Ar.4. Pode-
se notar nesta tabela (lue o erro percentual máximo não atinge 4%. O erro
médio observado é de 1.5%.

O gráfico 8.1 compara as duas sequências de números e ilustra a hdelidade
do modelo e na figura 8.2 as acelerações prevista e medida são comparadas.

Número de
pi'ocessadores

l
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

Tempo
Previsto

131200
66025
44423
33714
27363
23190
20262
18112
16480
15212
14208
13402
12749
12215
11777
11416

ms
N/cedido
131200

65849
44204
33388
27179
23025
20123
17742
16122
15046
13932
13073
12510
11886
11578
10962

Tabela 8.1: Tempos previsto e medido para multiplicação de matrizes
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O tempo para um processa.dor foi med ido d iretamente. 

8.1.2 Resultados experi111entais 

Os tempos previstos pelo modelo são apresentados na. ta.bela 8.1, junta.mente 
com os .:.empos obtidos na execução do programa na máquina J\,f ANNA. Pode
se notar nesta tabela que o erro percentual máximo não a.tinge 4%. O erro 
médio observado é ele 1.5%. 

O gráfico 8.1 compara as duas seqüências de números e ilustra a fidelidade 
do modelo e na figura 8.2 as acelerações prevista e medida são comparadas. 

Número de Tempo (ms) Erro 
processadores Previsto Med ido % 

1 131200 131200 0.00 
2 66025 65849 0.27 
3 44423 44204 0.49 
4 33714 33338 0.97 
,5 27363 27179 0.67 
6 23190 2302.5 0.71 
7 20262 20123 0.69 
8 18112 17742 2.04 
9 16480 16122 2.17 
10 15212 1,5046 1.09 
11 14208 13932 1.94 
12 13402 13073 2.45 
13 12749 12510 1.87 
14 12215 11886 2.69 
15 11777 11578 1.69 
16 11416 10962 3.98 

Tabela 8.1: Tempos previsto e medido para multiplicação de matrizes 
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Figura 8.1: Comparação entre os tempos previstos e medidos 
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8.1.3 Versão otimizada
Existem duas possibilidades de melhoria no código: a ativação do modo pei?-
dáng e o uso de mais de um centro de consistência. Com o modo pendíng
avivado, o custo FX.(p, 0) (deixa de existir, já (lue a falha de escrita é tratada
enl conjLmto com a cle leitura. O uso de vár:os «netos evita a contenção:
pode-se usar um centro para cada variável ou centros diferentes para subcon-
juntos disjuntos das páginas de cada objeto.

As modificações estão indicadas na hgura 8.3 e são as seguintes:

8 As declarações e comandos entre as linhas 8 e 11, fazem com que o
,4dz;asar identificado pol argv]2] seja responsável pela administração
das primeiras metades das matrizes a e b e pela segunda metade da
matriz c. O .4duisor identificado por argv]3] fica responsável pelo
conjunto complementar.

e Entre as linhas ll e 12 o modo pena ng é ativaclo para a matriz c

e O laço mais interno (em k) é quebrado em dois, de modo que os acessos
remotos às páginas de a e b não coincidam.

Com estas modificações, os tratamentos das falhas de acesso das matrizes
a e c se sobrepõem completamente eliminando o favor 2 na equação (8.1). Se
existirem na adu sons trabalhando em paralelo, o modelo de tempo para a
nova versão e

r(p) ; * ,«, (:) T -- «, (:) «

A figura 8.4 mostra as curvas de aceleração com 1, 2, 4 e 16 aduísors e as
acelerações medidas com 1, 2 e 4 aduisors. Uma neta indicando a aceleração
ideal (linear) serve de referência.
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8.1.3 Versão otiinizada 

Existem duas poss ibilidades de melhoria no código: a ativação do modo pen
ding e o uso de mais ele um centro de cons istência. Com o modo pend·ing 
at iv:_1,do , o custo FEs(P, O) deixa de ex istir , já que a falha de escr ita. é tratada. 
ern conjunto com a de le itura. O uso de vár :os rentros ev ita a contenção: 
pode-se usar um centro para cada variável ou centros diferentes para. subcon
juntos di sjun tos elas páginas de cada objeto. 

As modifi cações estão indi cadas na fig ura 8.3 e são as seguintes: 

• As declarações e comandos entre as linhas 8 e 11 , fazem com que o 
Advisor identificado por argv [2] sej a responsável pela administ ração 
das primeiras metades elas matrizes a e b e pela segunda metade da 
m..1.triz e. O Advisor identificado por argv [3] fica responsável pelo 
conjunto complementar. 

• Entre as linhas 11 e 12 o modo pending é ativado para a matriz e. 

• O laço mais interno (em k) é quebrado em doi s, de modo que os acessos 
remotos às páginas de a e b não coincidam. 

Com estas modifi cações, os tratamentos das falhas de acesso das matrizes 
a e e se sobrepõem completamente eliminando o fator 2 na equação (8.1). Se 
existirem na advisors trabalhando em paralelo, o modelo de tempo para a 
nova versão é 

T1 ( P) SIZE ( P ) T( P) = - + F Lr - · -- + FLr - · SI ZE 
P na P na 

A figura 8.4 mostra as curvas ele aceleração com 1, 2, 4 e 16 advisors e as 
acelerações medidas com 1, 2 e 4 advisors . Urna reta indicando a aceleração 
idea l (linear) serve de referência. 
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08 void matmul (i.nt argc, char'k'k argv) {
int ok;
advlsorpool po1 (2, &ok); advisorpool po2 (2, &ok)
po[.fi]]- (O, argvE2]); po].fi]] (], argv]3]);
po2.fi.]] (O, argv]3]); po2.fi]] (], argvE2]);
vsm& a = 'pneu (''a" , pol) vsm;

vsm& b = 'Pneu (''b" , pol) vsm;

vsm& c = 'Pneu (''c'' , po2) vsm;

c.pendingOn o;
int i.d = a.votem o - l;

09
10
11

12

18
19

21

for (i = begin; i < end; i++)
for (j = 0; j < SIZE; j++) {

for (k = begin; k < SIZE; k++)
c.mEi]Ej] += a.mEi]Ek] + b.mEklEjl;

for (k = 0; k < begin; k++)
c.mEi]Ej] += a.mEi]Ek] + b.mEklljl;

22
}

Figura 8.3: Alterações no Código de Multiplicação de N'latrizes
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08: void matmul (int argc, char** argv) { 
int ok; 
advisorpool pol (2, &ok); advisorpool po2 (2, &ok); 
po1 .fill (O, argv[2]); po1.fill (1, argv[3]); 
po2.fill (O, argv[3]); po2.fill (1, argv[2]); 

09: vsm& a= *new ("a", pol) vsm; 
10: vsm& b = *new ("b", pol) vsm; 
11: vsm& e = *new ("e", po2) vsm; 

c.pendingOn (); 
12 : int id = a.voteid () - 1; 

18: f or (i = begin ; i < end; i++) 
19: for (j = O; j < SIZE; j++) { 

for (k = begin; k < SIZE; k++) 
21: c.m[i] [j] += a .m[i] [k] * b.m[k] [j]; 

22: } 

for (k = O; k < begin; k++) 
c.m[i] [j] += a.m[i] [k] * b.m[k] [j]; 

} 

Figura 8.3 : Alterações no Código ele Multipli cação ele ~fatrizes 
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16 Ideal 

15 -- ----- Prev isto (16) 

14 0000000 !\•fedido (4) 

13 - -- -- -- -· Previsto (4) 

12 ••••••• Med ido (2) 
A 

11 Prev isto (2) 
c --- ---· 

e 10 AAAAAAA Medido (1) 
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e 8 r 
a 7 
ç 6 
a ,5 
o 
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Figura 8,4: Aceleração com diferentes números de advisors 
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8.2 Sobre relaxa.-3ny-'

O algoiitnlo de relaxações sucessivas (SOR Successive Ovel Relaxation)
é facilmente paialelizável e ilustra o caso de decomposição de domínios, jun
Lamente com o problema da contenção ]lo adt;ísor. .A versão mais direta,
seguindo a implementação em l71, e usando consistência se(lüencial, se en-
contra na figura 8.5.

Para evitar o uso de uma matriz "rascunho", esta implementação usa
duas nlatiizes, r e b, e a itelação é quebrada em duas fases: uma para linhas
ímpares e outra. pala linhas pares.

Como foi dito, para paialelização foi ittilizada a técnica de decomposição
de domínio e cada piocessadoi se ocupa de lmla faixa de cada matriz.

l
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22

vaia sor(f]oat rEM+2] [N+]] ,f]oat bIM+2] [N+]] ,int begin,int end) C
int i, j, k;

for (i = O; i < iterations; i.++) {

for (j = begin; j <= end; j++) {
for (k = 0; k < N; k++)

bEjlEk] =(rEj-]]EkJ+r]j+]JEkJ+rEj]Ek]+rEj]]k+1])/4.0;
if ((j += 1) > end) break;
for (k = 1; k <= N; k++)

bEjlEk] =(rEj-]JEk]+rEj+]]Ek]+rEj]Ek-]]+rEj]Ek])/4.0;

barriero;
for (j = begin; j <= end; j++) C

for (k = 1; k <= bí; k++)
rEjlEk] =(b]j-í]Ek]+bEj+]J]k]+bEjJEk-t]+bEj]]k])/4.0;

if ((j += 1) > end) break;
for (k = 0; k < N; k++)

rljlEk] =(bEj-t]Ek]+bEj+]]Ek]+b]j]EkJ+bEj]Ek+í])/4.0;

}

}

barriero
}

}

Figura SOR versão com consistência seqüencial
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8.2 Sobre relaxação 

O algoritmo de relaxações sucess ivas (SOR - Success ive Over Relaxa.tion) 
é facilmente paralelizável e ilustra. o caso de decomposição de domínios, jun
tamente com o problema da contenção no advisor. A versão mais direta, 
seguindo a implementação em [7], e usando consistência seqüencial se en
contra na fi gura 8 .. 5. 

Para evitar o uso de uma matriz "rascunho", esta. implementação usa 
duas matrizes, r e b , e a iteração é quebrada em duas fase s: uma para linhas 
ímpares e outra para linhas pares. 

Como foi di to, para para.lelização foi 11 t ilizada a técnica de decomposição 
de domínio e cada processador se ocupa ele uma faixa de cada matriz. 

1: void sor(float r[M+2] [N+1] ,float b[M+2][N+1],int begin,int end){ 
2: int i, j , k; 
3: 

4: for (i = O; i < iterations; i++) { 
5: for (j = begin; j <= end; j++) { 
6: for (k = O; k < N; k++) 
7: b [j] [k] = (r [j - 1] [k] +r [j +1] [k] +r [j] [k] +r [j] [k+1]) / 4 . O; 
8: if ((j += 1) > end) break; 
9: for (k = 1; k <= N; k++) 

10: b[j] [k] = (r[j-1] [k]+r[j+1] [k]+r[j] [k-1]+r[j] [k])/4.0; 
11: } 
12: barrier(); 
13: for (j = begin; j <= end; j++) { 
14: for (k = 1; k <= N; k++) 
15: r[j] [k] = (b[j-1] [k]+b[j+1] [k]+b[j] [k-1]+b[j] [k])/4.0; 
16: if ((j += 1) > end) break; 
17: for (k = O; k < N; k++) 
18: r[j] [k] = (b[j-1] [k]+b[j+1] [k]+b[j] [k]+b[j] [k+1])/4.0; 
19: } 

20: barrier(); 
21: } 
22:} 

Figura 8.5: SOR : versão com consistência seqüencial 
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8.2.1 Construção clo modelo
Novamente a principal fonte de sobrecargas sào as falhas de acesso à mem(ária.
Porém, diferentemente do que ocorre cona multiplicação de matrizes, as fa-
lhas acontecem cle un] modo regular e não apenas até (!ue os processadores
consigam ur.la cópia dos dados.

Outra diferença. é a existência de barreiras de sincronização, cine definem
várias eras. Existem duas eras em cada iteração (barreiras nas linhas 12 e
20)

Relação dos objetos compartilhados Os objctos compartilhados neste
caso são as matrizes r e b e inicialmente elas já se encontram distribuídas de
tal modo que cada processador contenha a faixa entre as linhas begin e end
de cada matriz. begin e end são calculados de modo similar ao exemplo de
multiplicação de matrizes e portanto não há sobreposição.

Da mesma forma que o caso anterior, cada linha corresponde a uma página
de memória.

Existe um único centro cle consistência e ele não contém nenhuma cópia
de páginas.

Identificação dos eventos Além das barreiras das linhas 12 e 20, existem
falhas de acesso nas regiões de fronteira

As matrizes r e b são referenciadas nas linhas 7, 10, 15 e 18.
Para o laço entre as linhas 5 e ll (em j), observa-se que existe acesso

remoto em r]begin-1] [0] e r]end+1] [0] , provocando fa]has ]entas de ]ei

tuna. Os dois acessos oconem na linha 7 ou na linha 10, dependendo da
paridade de bebi.n e end. O mesmo ocorre com relação a matriz b nas linhas

Como a página correspondente à ]inha b]begin] eni um certo processador
é a mesma da ]inha b]end+]] do processador imediatamente anterior, as
linhas 7 e 10 também provocam falhas de escrita em b, no início e no fim do
laço em j . De um modo similar, existem falhas de escrita para r nas linhas 15
e 18. Estas falhas sãó lentas pois o processador pende a peiniissão de escrita
ao ser fornecida uma cópia

Em resumo, o que ocorre em termos de falhas de acesso é o seguinte:

15 e 18

1. Na primeira iteiação do laço da linha 5
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8.2.1 Construção do 1nodelo 

Novamente;-t principal fonte de sobrecargas são as falhas ele a.cesso à memória.. 
Porém diferentemente cio que ocorre com multiplicação de matrizes, as fa
lhas acontecem de um modo regular e não apenas até que os processadores 
cons igam ur.1a cópia dos dados. 

Outra diferença. é a existência de barreiras de sincronização, que definem 
vanas eras. Existem duas eras em cada iteração (barreiras nas linhas 12 e 
20 ). 

Relação dos objetos compartilhados Os objetos compartilha.cios neste 
caso são a.s matrizes r e b e inicialmente elas já se encontram distribuídas de 
tal modo que cada processa.dor contenha a faixa entre as linhas begin e end 
ele cada. ma.triz. begin e end são calcu la.cios de modo simi lar ao exemplo ele 
multiplicação de matri zes e portanto não há sobrepos ição. 

Da mesma. forma que o caso anterior, cada linha corresponde a uma página 
de memória. 

Existe um único centro de consistência e ele não contém nenhuma cópia 
de páginas. 

Identificação dos eventos Além elas barreiras elas linhas 12 e 20, existem 
falhas de acesso nas regiões ele fronteira .. 

As matrizes r e b são referenciadas nas linhas 7, 10, 15 e 18. 
Para o laço entre as linhas 5 e 11 ( em j) , observa-se que existe acesso 

remoto em r [begin-1] [O] e r [end+l] [O], provocando falhas lentas de lei
tura. Os dois acessos ocorrem na linha 7 ou na linha 10 , dependendo ela 
paridade ele begin e end . O mesmo ocorre com relação a ma.triz b nas linhas 
15 e 18. 

Como a página correspondente à linha b [begin] em um certo processa.dor 
é a mesma da linha b [end+l] cio processador imediatamente anterior, as 
linhas 7 e 10 também provocam falhas de escrita em b no início e no fim cio 
laço em j. De um modo simi lar existem falhas ele escrita parar nas linhas 15 
e 18. Estas falhas sãó lentas pois o processador perde a permissão de escrita. 
ao ser fornecida uma cópia. 

Em resumo, o que ocorre em termos de falhas de acesso é o seguinte: 

1. Na primeira iteração cio laço da linha 5: 
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e r]begin-]] é lida e o processador anterior perde o direito de
escrita sobre esta página.

e b]begin] é escrita.

2. No última iteração deste laço

B r [end+]] é lida e o processador posterior pende o direito de escrita
sobre esta página.

e b [end] é escrita.

3 Na primeira iteração do laço da linha 13

B b]begin-]] é lida e o processador anterior perde o direito de
escrita sobre esta página.

8 r [begin] é escrita.

4 N,. .qlt;- n ;+"r,.;. ,l..+. l,.,.
w\íLbv \4vb r vv l\lPb v

e b [end+]] é ]ida e o processador posterior perde o direito de escrita
sobre esta página.

8 r [end] é escrita.

Cálculo dos instantes A presença das duas barreiras forçam o sincronis
mo dos processadores e as falhas de cada laço oconeni simultaneamente.
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• r [begin- 1] é lida e o processador anterior perde o dire ito de 
esc rita sobre esta página. 

• b [begin] é escrita. 

2. No última iteração deste laço : 

• r [end+l] é lida e o processador posterior perde o direito de escrita 
sobre esta página. 

• b [ end] é escrita. 

3. Na primeira iteração do laço da linha 13: 

• b [begin-1] é lida e o processador anterior perde o direito de 
escrita sobre esta página. 

• r [begin] é escrita. 

4. No última iteração deste laço : 

• b [end+l] é lida e o processador posterior perde o direito de escr ita 
sobre esta página. 

• r [end] é escrita. 

Cálculo dos instantes A presença das duas barreiras forçam o sincronis
mo cios processadores e as falhas de cada laço ocorrem simultaneamente. 
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3

3

3

l
l

l
l
l

begin P
begin P

[ [eituras [entas a r]begin-]]
[ escritas bentas a bEbegin]

end l P
end P

[ [eituras [entas a r]end+]]
[ escritas bentas a b [end]

Construção dos modelos para cada grupo de eventos Em cada era,
existem P -- l re(luisições ao adz;Ísor simultâneas.

Em todas as falhas de escrita, existe apenas uma página adicional a ser
invalidade (ou no processador anterior ou no posterior).

O custo das falhas de leitura por eia é

Fu(P - l)

De modo similar o custo de falhas de escrita é

FEI(P - l,l)

A exemplo da multiplicação de matrizes, a computação nesta aplicação
é igualmente distribuída em todos os processadores e portanto o tempo de
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P -- ] leituras lentas a bEbegin-]]
P -- ] escritas ]entas a rEbegi.n]

P -- ] ]eituras ]entas a bEend+]]
P -- ] escritas bentas a rEend]

     

ei'a l J falhas

   
P -- ] ]eituras bentas a r]begin-]]
P -- ] escritas bentas a b]begin]

P -- ] ]eituras ]entas a r]end+]]
P -- ] escritas ]entas a. b [end]

   
P -- ] leituras ]entas a bEbegin-]]
P -- ] escritas bentas a rEbegi.n]

P [ [eituias [entas a b [end+]]
P -- ] escritas ]entas a r]end]

era I J f alb as 
l o begin P - l leitura.s lentas a r[begin-1] 
l o begin P - l escritas lentas a b [begin] 

1 o 
l o end P - 1 le ituras lentas ar [end+1] 
1 o end P - l escritas lentas a b [end] 

2 o begin P - 1 leituras lentas a b [begin-1] 
2 o begin P - l escritas lentas a r [begin] 

2 o 
2 o end P - 1 leituras lentas a b [end+1] 
2 o end P - l escr itas lentas a r [end] 

:3 1 begin P - l leituras lentas ar [begin-1] 
3 1 begin P - l escritas lentas a b [begin] 

:3 1 
3 1 end P - l leituras lentas a r [end+1] 
3 1 end P - l escr itas lentas a b [end] 

4 1 begin P - 1 leituras lentas a b[begin-1] 
4 1 begin P - l escritas lentas ar [begin] 

4 1 
4 1 end P - 1 leituras lentas a b [end+1] 
4 1 end P - 1 escritas lentas a r [end] 

Construção dos modelos para cada grupo de eventos Em cada era, 
existem P - l requis ições ao advisor simul tâneas. 

Em todas as falhas de escr ita, existe apenas uma página adicional a ser 
invalidada ( ou no processador anterior ou no posterior). 

O custo das falhas de leitura por era é 

Fu(P - l) 

De modo simi lar , o custo de falhas de escrita é 

A exemplo da. multiplicação de matrizes a computação nesta aplicação 
é igualmente distribuída em todos os processadores e portanto o tempo de 
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cálculo cai na proporção l/p. N'leis ainda. o traballlo coniputaciotial éo
liiesmo em cada unia delas, igual a

r(i)
2. iterati.ons

O custo de cada era é dado por:

TE-t.]( F' )
r(ll

2 . i.terations + FH(P -- l)
+Fzl(P - 1,1)+ Tó.,,.i,.(P)

O custo por iteração é
r(ll

iterati.ons + 2 - (FU(P - 1) + FEI(P 1, 1) + Tó-«;,.(P))

Modelo final O modelo final é dado simplesmente pela multiplicação de
8.1 poi iterati.ons.

r(p) iterati.ons

IFL,(P - 1)+ FEI(P l,l) +L.,,....(P)) IS.3)

8.2.2 Resultados experimentais
A comparação entre os valores previstos pela equação (8.2) pode ser feita
pela tabela 8.2. O gráfico correspondente se encontra na figura 8.6. O ergo
médio é de 2% e novamente o erro máximo não atinge 4%.

Os valores mostram uni nivelamento no tempo a partir de 10 processado-
res, o que pode sei verificado diretamente do modelo (veja a curva teórica).
Esta degradação deve-se basicamente à contenção no centro de consistência,
que impõe um termo linear no tempo de tratamento das falhas (equações 7.8).

As barreiras também têm um custo linear, porém muito mais baixo.

8.2.3 0timizações
O modelo e os resultados apresentados na seção anterior sugerem modifi-
cações no programa de modo a reduzir o tempo de execução.

Basicamente o que deve ser feito é a diminuição de requisições ao centro
de consistência por meio de alguma das extensões do VOTE.

A seguir são discutidas duas alternativas, com graus de sucesso diferentes.
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cálculo caí na. proporção 1/p. l'dais a.inda. o trabalho computacional e o 
mesmo em cada uma. delas, igual a 

T{l) 

2 · i terations 

O custo de cada era é dado por : 

Tsra[iJ(P) = 
T(l) 

. . +Fu(P-1) 
2 · 1 terat lOilS 

+FE1(P - l, 1) + Tbarreira(P) 

O custo por iteração é 

T( 1) ') 
. . + ~ · (Fu(P - 1) + FE1( P - 1, 1) + Tbarr eira (P)) (8.1) 
1terat1ons 

Modelo final O modelo final é dado simplesmente pela multiplicação de 
8.1 por iterations. 

T(P) 
T 
; +2·iterations· 

(FLr(P - 1) + FE1(P - 1, 1) + narreira(P)) 

8.2.2 Resultados experi1nentais 

(8 .2 ) 

(8 .3) 

A comparação entre os valores previstos pela equação (8.2) pode ser feita 
pela tabela 8.2. O gráfico correspondente se encontra na figura 8.6. O erro 
médio é de 2% e novamente o erro máximo não atinge 4%. 

Os valores mostram um nivelamento no tempo a partir de 10 processado
res, o que pode ser verificado diretamente do modelo ( veja a curva teórica). 
Esta degradação deve-se basicamente à contenção no centro de consistência, 
que impõe um termo linear no tempo de tratamento das falhas ( equações 7.8). 

As barreiras também têm um custo linear, porém muito mais baixo. 

8.2.3 Otimizações 

O modelo e os resultados apresentados na seção anterior sugerem modifi
cações no programa de modo a reduzir o tempo de execução. 

Basicamente o que deve ser feito é a diminuição de requisições ao centro 
de consistência por meio de alguma das extensões cio VOTE. 

A seguir são discutidas duas alternativas, com graus de sucesso diferentes. 
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Tabela 8.2: Tempos para sobre-relaxação (consistência sequencial)

Propagação

A primeira idéia é eliminar completamente as falhas de acesso, antecipando-se
ao código e fazendo-se uma propagação das páginas procuradas.

Isto requer unia modificações relativamente pequenas ap(5s os laços e antes
das barreiras. O método propagateo envia uma cópia das páginas que
contém o segmento de memória descrito em seus dois primeiros argumentos
para lodos os processadores.

A figura. 8.7 mostra as linhas incluídas após a linha 11. Um conjunto
similar é incluído após a linha 19. O argumento SyncRemain inibe mensagens
de invalidação, evitando falhas de leitura.

Modelo de tempo O novo modelo pode sei construído diretamente a par-
tir de (8.2). Nesta nova situação, os custos relativos às falhas de acesso são
substituídos pelo custo da função propagate.

Estes custos são dados pela expressão (7.9)
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Número de
processadores

Tempo jnas) Eira
t ,PI.avisto N,ledido

 

L17706
60138
L1285
3224]
27120
23961
21924
20587
19717
19174
18868
1874]
18752
L8870
19074
19348

117706
6233]
11903

}2362
27279
24236

22246
20956
20071

19615
L9283
19262
19272
19410

19660

20042  

Número de Tempo (ms) Erro 
processadores Previsto ?vledido % 

1 117706 117706 0.00 
2 60138 62331 3.6.S 
:3 41285 41903 1.50 
~i 32241 32362 0.38 
.s 2,120 27279 o .. s9 
6 23961 24236 1. 1.s 
7 21924 22246 1.47 
8 20587 20956 1. 79 
9 19717 20071 1.80 
10 19174 19615 2.30 
11 18868 19283 2.20 
12 18741 19262 2.78 
13 18752 19272 2.77 
14 18870 19410 2.86 
15 19074 19660 3.07 
16 19348 20042 3.59 

Tabela 8.2: Tempos para sobre-relaxação (consistência seqüencial) 

Propagação 

A primeira idéia é eliminar completamente as falhas de acesso , antecipando-se 
ao código e fazendo-se uma propagação das páginas procuradas. 

Isto requer uma modificações relativamente pequenas após os laços e antes 
das barreiras. O método propagate() envia uma cópia das páginas que 
contém o segmento de memória descrito em seus dois primeiros argumentos 
para todos os processadores. 

A figura 8.7 mostra as linhas incluídas após a linha 11. Um conjunto 
similar é incluído após a linha 19. O argumento SyncRemain inibe mensagens 
de invalidação , evitando falhas de leitura. 

Modelo de tempo O novo modelo pode ser construído diretamente a par
tir de (8.2) . Nesta nova situação , os custos relativos às falhas de acesso são 
substituídos pelo custo da função propagate . 

Estes custos são dados pela expressão (7 .9). 
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Existem 4 chamadas de propagação poi iteiaçào, cada unia envolvendo
p -- l processadores. Assim o custo total ó escrito como:

%,,..(p) = =- + iterations. l4 (p-- 1) - P,o/,(p)+2 - TÓ.-.i-(p))(8.4)

Tabela 8.3: Tempos pala a versão com propagação

A tabela 8.3 e o gráfico da figura 8.8 comparam os tempos previsto e
medido para a versão com propagação de páginas. Desta vez o erro máximo
foi maior, chegando a 11%, com 4% de erro médio.

Mesmo nestas condições, o gráfico mostra que o modelo é na verdade
uma boa aproximação e que pode ser usado para prever' o comportamento
com mais processadores.

O uso de propagação piorou a aceleração.

Envio direto de páginas
A propagação das páginas a todos os processadores, embora evite a falhas
de acesso, ainda deixa muito a desejar em termos de desempenho por dois
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Número de i 'lempo (ms)
processadores Previsto h'cedido

Erro
%

 

118121
59762
41037
}2301

27604
24954
23491
22783
22589
22764
23212
23870
24696
25656
26727
27891

118121
60017
41328
32830

28278
25720
24375
23548
2359o
23779
24350
25013
2746]
27544
28814
29805  

Existem .,1 chamadas de propagação por ite ração , cada uma envolvendo 
p - l processadores . Ass im o custo total é esc rito como: 

T 
Tprop(p) = - 1 + iterations · (4 · (p - l) · Prop(p) + 2 · Tbarreira(JJ)) (8.4) 

JJ 

- -
Número de 1 Tempo (ms) Erro 

processadores Previsto lVIedido % 
1 118121 118121 0.00 
2 59762 60017 0.43 
3 41037 41328 0.71 
4 32301 :32830 1.64 
5 27604 28278 2.44 
6 24954 25720 3.07 
7 23491 24375 3.76 
8 22783 23548 3.36 
9 22589 23590 4.43 
10 22764 23779 4.46 
11 23212 24350 4.90 
12 23870 25013 4.79 
13 24696 27461 11.20 
14 25656 27-544 7.36 
15 26727 28814 7.81 
16 27891 29805 6.86 

Tabela 8.3: Tempos para a versã.o com propagação 

A tabela 8.3 e o gráfico da figura 8.8 comparam os tempos previsto e 
medido para a versão com propagação de páginas. Desta vez o erro máximo 
foi maior, chegando a 11 %, com 4% de erro médio. 

Mesmo nestas condições, o gráfico mostra. que o modelo é na verdade 
uma boa aprox imação e que pode ser usado para prever o comportamento 
com mais processadores . 

O uso de propagação piorou a aceleração. 

Envio direto de páginas 

A propagaçã.o das páginas a todos os processadores , embora evite a falhas 
de acesso, ainda deixa muito a desejar em termos de desempenho por doi s 
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motivos básicos

e Excesso de conaunicação: as páginas são enviadas a mais piocessacloies
do (lue o necessário. Embora isto seja feito de modo eficiente, cada
processador precisa apenas da informação de seus vizinhos.

e Contenção. Esta estratégia não resolveu o problema das re(luisições
simultâneas ao adt;asar.

A solução para estes dois problemas é através do envio direto de páginas,
emulando um sistema de troca de mensagens.

O 1,'07'E peiniite o uso de troca de mensagens, com duas diferenças: cada
mensagem deve ser um conjunto de páginas contíguas na memória e ainda
persiste a necessidade de barreiras de sincronização

As modificações que devem ser feitas no código se encontram indicadas
ila figura 8.9. Novamente é apresentada apenas uma parte das alterações: um
código similar para a matriz r deve ser incluído após a linha 19.

Novamente o novo modelo pode ser obtido diretamente de (8.2). Os custos
das falhas de acesso são substituídos pelos custos da primitiva bypass, dados
p': (7.10) e (7.11).

Como existem quatro fases de comunicação pol iteiação, o modelo final é
dado por

Tai,.., = =- + 4 TbvP.""'".(P) + 4 (Z?p2 + Tó.,,i«(P))

Como na maior parte do tempo a computação é maior do que as sobrecar-
gas, o modelo é mais fiel que nos casos antelioies e a aceleração mais próxima
da linear. Isto pode sei observado na tabela 8.4 e na figura 8.10. Para esta
versão, o erro percentual máximo é de 1.34%. O erro médio é de 0.77%.
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motivos básicos: 

• Excesso de comunicação: as páginas são enviadas a mai s processadores 
cio que o necessário. Embora isto seja feito ele modo efici ente, cada 
processador precisa apenas da informação de seus vizinhos. 

• Contenção. Esta estratégia não resolve u o problema das requi sições 
simultâneas ao aduisor. 

A solução para es tes dois problemas é a.través do envio direto de páginas, 
emulando um sistema. de troca de mensagens. 

O VOTE permite o uso de troca. de mensag<'ns, com duas diferenças: cada 
mensagem deve ser um conjunto de páginas contíguas na memória e ainda 
persi ste a necess idade de barreiras de sincroni zação. 

As modificações que devem ser feitas no código se encontram indicadas 
na figura 8.9. Novamente é apresentada apenas uma parte das alterações: um 
código similar para a ma.triz r deve ser incluído a.pós a linha 19. 

Novamente o novo modelo pode ser obúdo diretamente de (8.2). Os custos 
das falhas de acesso são substituídos pelos custos da primitiva. bypass , da.dos 
por (7.10) e (7 .11). 

Como existem quatro fases de comunicação por iteração , o modelo final é 
dado por 

T1 
Tdirect = - + 4 · Tbypass.setup(p) + 4 · (Bp2 + Tbarr ier(p)) . (8.5) 

p 

Como na maior parte do tempo a computação é maior do que as sobrecar
gas, o modelo é m ais fiel que nos casos anteriores e a aceleração mais próxima 
da linear. Isto pode ser observado na tabela. 8.4 e na figura 8.10. Para esta 
versão , o erro percentual máximo é de 1.34%. O erro médio é de 0.77%. 
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l
2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

13
14

15
16

Tempo
Previsto

118505
59471
39816
30007
24136
20233
17456
15382
13776
12499
11461
10601

9880
9267
8740
8283

nls
Medido
118505

59513
40028
30199
24302
20409
17688

15551
13961

12651
11599
10692
9984
9321
8821

8302

]'abela Tempos para a versão com envio direto de páginas

87

Número de Tempo (ms) Erro 
processadores Previsto Medido % 

1 118505 118505 1 0.00 
2 59471 59513 0.07 
3 39816 il0028 0.53 
4 30007 30199 0.64 
5 24136 24302 0.69 
6 20233 20409 0.87 
7 17456 17688 1.33 
8 15382 15551 1.10 
9 13776 13961 1.34 
10 12499 12651 1.22 
11 11461 11599 1.20 
12 10601 10692 0.86 
13 9880 9984 1.05 
14 9267 9321 0.58 
15 8740 8821 0.93 
16 8283 8302 0.23 

Tabela 8.4: Tempos para a versão com envio direto ele páginas 
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Figura 8.6: Consistência seqüencial
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Figura 8.6 : Consistência seqüencial 
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if ((id = black.veteld o) > 1)

b[ack.propagate(&bEbegin]EO], &bEbegin]EN], SyncRemain)
j.f (id < PROCS)

b[ack.propagate (&b]end] [O] , &bEend] [N] , SyncRemai.n) ;
barra.ero ;

}

12

Figura Modificações para propagação

89

11: } 
if ((id = black.voteid ()) > 1) 

black.propagate (&b[begin] [O], &b[begin] [N], SyncRernain); 
if (id < PROCS) 

black.propagate (&b[end] [O], &b [end][N], SyncRernain); 
12 : barrier(); 

Figura 8. 7: Modificações para propagação 
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11

if ((id = black.votem o) > 1)

b[ack.bypass(&b]begi.nJ[O], &bEbegi.n]EN]
if (id < PROCS)

b[ack.acquire(&bEend+]]EO] , &bEend+]]EN] )
barriero;
if (id < PROCS)

b[ack.bypass (&bEend] [O] , &bEend] [N] , id+]);
i:f (i(i > 1)

b[ack.adquire(&bEbegin-]]EO] , &bEbegin-]]EN] )

b[ack.forcei(&b]beginJE0] , &bEendJ[N]);
barriero;

}

id-l)

12

Figura Modificações para troca de mensagens
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11: } 

if ((id = black.voteid ()) > 1) 
black .bypass (&b[begin][O], &b[begin][N], id- 1); 

if (id < PRDCS) 
black.acquire (&b[end+1] [O], &b[end+1] [N]); 

barrier(); 
if (id < PRDCS) 

black.bypass (&b[end] [O], &b[end][N], id+1); 
if (id > 1) 

black.acquire (&b[begin- 1] [O], &b[begin- 1][N]); 
black.forceW (&b[begin] [O], &b[end][N]); 

12: barrier(); 

Figura 8.9: Modificações para t roca de mensagens 
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Capítulo 9

Conclusões

A modelagem analítica em geral implica em um compromisso entre simpli-
cidade e precisão, mas por outro lado é olha ferramenta útil em diversas si-
tuações, principalmente se o interesse for maior no estudo do comportamento
de uma aplicação do que nos tempos de execução.

O objetivo deste trabalho é aplicar a modelagem analítica onde seu uso é
natural essencialmente nas análises teóricas de comportamento e mos-
trar que mesmo onde outras técnicas em princípio são mais adequadas, como
no estudo de desempenho de aplicações e ambientes mais específicos, este
tipo de abordagem pode e deve ser usado, ainda que de modo complementar.

Enl particular, em unl sistema de mem(ária compartilhada com as carac.
turísticas do vor.io/pz.4C'z, a geração de modelos analíticos pala o conjunto
de sobrecargas relacionados ao sistema é simples e direta. E claro que o mo-
delo final, dependendo da aplicação, pode se tornar complicado demais, mas
ainda assim alguns gargalos podem ser identificados, e informações que auxi-
liam na compreensão mais exala do comportamento do sistema são obtidas.

9.1 Contribuições
As contribuições deste trabalho se dividem basicamente em três classes, apõe
sentadas a seguir:

Estratégia de compilação

O capítulo 4 mostra, através de modelos genéticos, que a simples presença
de sobrecargas muda a estratégia de paralelização no caso de laços indepen-
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delltes.

Deve-se notar que no estágio de compilação as outras técnicas de análise
de desempenho não estão disponíveis, com exceçã.o da simulação, que pode
ser muito custosa..

Para compiladoies, não é tã.o importante o tenapo excito de execução.
mas a relação entre os tempos tomados por alternativas diferentes, que é a
situação típica onde a modelagem analítica se aplica.

Atrasos em redes de enter-conexão

Atrasos aleatórios em sistemas com comunicação assíncrona tornam difícil a
previsão do tempo de execução de um programa paralelo.

Este problema é tratado no capítulo 5, onde curvas para o limite inferior e
superior de tempo são estabelecidas para sistemas onde o atraso é uniforme e
independente do processador. Ali também sào discutidos os comportamentos
assintóticos para um número grande de processadores e pala valores extremos
da probabilidade de atraso.

Os resultados são complementados por simulações que mostram que, on-
de valem as condições do estudo, é preferível a utilização de uma tipologia
do tipo anel ao invés de grade para problemas com a. estrutura típica de
decomposição de domínios.

Modelagem de sistemas com memória compartilhada

No capítulo 7 são estudadas as características do sistema VOTE-P.E,4CE e
da máquina iV,4]V]V,4 que favorecem a modelagem analítica e é desenvolvido
um roteiro para a construção de modelos mistos.

As operações fundamentais do VOTE são modeladas por funções genéri-
cas, que podem ser usadas como componentes de modelos mais complexos.

Estas funções modelam um nível relativamente baixo do VOTE (controle
da, movimentação de páginas e funções primitivas), o que permitem que elas
"sobrevivam" a extensões e modificações do sistema.

Poi outro lado. elas se encontram em um nível suficientemente alto com
relação ao PE,4CE e à máquina, evitando detalhes demasiados e conseqüen-
temente assumindo uma forma bastante simples. Isto também facilita em
parte a migração de modelos para outras arquiteturas.

No capítulo 8 são construídos modelos segundo o roteiro do capitulo 7
e os resultados são validados experimentalmente, com uma, precisão surpre
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endente. muito inellioi do (lue a espeiacla. Estes experimentou mostram Ga-
mo os nlodclos po(lenl sei utilizados para a comparação do desempenho de
estratégias diferentes de uso dos lecuisos do l/OTE e na identificação de
gargalos cn] cada uma das aplicações.

9.2 Trabalho futuro
As três linhas apresentadas na seção anterior permite--n uma continuidade de
pesquisa. mas pretende-se concentrar esforços nas duas últimas.

No caso da estimativa do ntlmero de atrasos em redes de enter-conexão,
tanto o limite superior como inferior teóricos podem sei melhorados em
princípio. Outro ponto de interesse é o estudo de casos mais gerais e a
análise de estabilidade do sistema.

O ponto de maior interesse, contudo, é o desenvolvimento de modelos
pala o sistema l/07'E-PE.4C'E e similiares. Uma linha a ser seguida é o
aprimoramento do roteiro de modo a se atingir a geração gemi-automática de
modelos.

Casos especiais também merecem um estudo em separado, que facilite a
construção automática de modelos. Entre eles se destacam programas ba-
seados em equações de recorrência uniforme, bastante estudados em áreas
como vetorização e sistemas sistólicos, e que permitem uma descrição formal
bastante direta l36, 41, 431.

Outra, área de grande interesse é a de "exportação de modelos", isto é,
o transporte de um modelo feito para uma determinada máquina para ou
Eras 1471. Isto é particularmente interessante à medida que tanto o PE.40E
como o VOTE estão sendo traduzidos para outras plataformas e adicional-
mente outros sistemas de memória compartilhada virtual vêm surgindo, com
características parecidas com as estudadas neste trabalho
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