
Capítulo 1

Introdução

O presente traba lho aborda  aspectos de arquitetura  relac ionados à

exp loração de para lelismo no "hardware" desenvolvido para o Projeto Ômic ron.

Inic iado em 1989, sob a coordenação do Prof. Dr. Geraldo Lino de Campos, o

Projeto Ômic ron visa  a  projetar, detalhar e construir um  Supercomputador junto

ao Instituto de Física  Teórica , da  UNESP - Universidade Estadual Paulista. 

O superomputador resultante do Projeto Ômic ron pretende, dentro  de

ca racterísticas próprias e inovadoras, tira r partido adequadamente dos d iversos

níveis de para lelismo possíveis dentro de uma arquitetura .

Neste documento utilizam-se os termos "m ic ro", "meso" e "macrogranula -

ridade" para  se denotar, respect ivamente:

• mic rogranularidade - é  o para lelelismo que pode ser explorado por

múltip las unidades func ionais dentro de um processador, operando

sob um único  fluxo de controle.

• mesogranularidade - é o para lelismo que provem do funcionamento

simultaneo de diversas unidades func ionais. Fluxos de controle d istintos

operando sobre unidades func ionais a ltamente acopladas, eventual-

mente compartilhando os registradores;

1



• macrogranularidade - p rocessadores d istintos, operando em fluxos d e

controle  também d iversos. Tip icamente, nesse nível de para lelismo,

apenas a memória centra l é o recurso compartilhável.

Na presente tese, são examinados os motivantes de várias das dec isões

em termos de arquitetura que foram tomadas no decorrer do projeto e apresen-

tadas as soluções propostas.

1.1---- Considerações sobre avaliação de desempenho

É fundamental, para uma avaliação dos resultados que se podem espe-

rar de um projeto em andamento, que se realizem simulações e estimativas d e

seu desempenho em situações de ap licação  real. No decorrer deste documento

serão feitas análises e  comparações do desempenho esperado do processador

em projeto, eventualmente comparando-o com de outras maquinas existentes.

Estas estimat ivas de desempenho refletem a situação do projeto Ômic ron em sua

fase atual e, portanto, podem vir a  sofrer variações até a maturação fina l deste

projeto. Por outro lado, deve-se ter em mente as hipóteses assumidas e os lim itan-

tes das simulações efetuadas, de forma a encarar seus resulados com o devido

enfoque e reserva .

Em p rimeiro lugar, é muito difíc il conseguir-se um "conjunto de teste" - um

"benchmark" - que reflita extamente situações reais existentes em centros de com-

putação voltados ao processamento numérico  intenso; mesmo porque tais cená-

rios não são a lgo c la ramente definível e podem variar de país a  pa ís, ou mesmo

de instituição a  instituição. Desta forma , o que se tem de melhor a fazer e valer-se

de traba lhos prévios de laboratórios de pesquisa  renomados e que tenham se

dedicado exaustivamente a avalia r desempenho de supercomputadores para

seu próprio uso. Será  dada preferência , também, a testes que já tenham sido

ap licados ao maior número possível de máquinas, de forma a  se obter uma boa

figura  de  comparação.
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Um caso típ ico destas avaliações refere-se aos "Lawrence Livermore Ker-

nels". Este laboratório (Lawrence Livermore, nos EUA), selec ionou, experimental-

mente, 24 núc leos típ icos de programas d iversos, com características d istintas,

mas que representavam grande parte do dispêndio de tempo de processador

requerido pelos ap licat ivos daquela  instituição. São, portanto, núcleos típ icos, la-

ços de programação onde, gera lmente, uma ap licação  c ientífica  ap lica  g rande

parce la do tempo de processador que venha a utilizar. Este tipo de "benchmark"

é, sem dúvida , significat ivo e representativo, mas pode se desviar bastante do

que será obt ido na prática  quando se tratar de verifica r o desempenho em uma

aplicação específica .

Um segundo ponto a ser observado é que os "Lawrence Livermore Ker-

nels" fornecerão desempenhos assintóticos, isto é, vá lidos para  laços ("loops") mui-

to grandes, já que não se considera o tempo envolvido em inic ia lizações. Desta

forma, nas comparações que envolvam o  projeto Ômic ron, foram utilizados laços

de 461 elementos, que é o número de elementos testados, por exemp lo, na

máquina CRAY-XMP, que pode ser considerada  um supercomputador típ ico .

Deve ser feito aqui um comentário de importância quanto ao porque da valid a-

de do desempenho assintótico . Um p rocesso é composto por trechos de cód igo

puramente seria l, ou esca lar, e trechos que podem ser executados em para lelo.

Ao ser assumida  a  hipótese de que o desempenho será  medido apenas na parte

para lela  do processo, desprezam-se os tempos referentes ao seu trecho esca lar,

que podem ser significat ivos no cômputo gera l. A exp licação para essa at itude,

entretanto, é simp les: com a  d isponib ilidade de maior poder de processamento, o

que ocorre, norma lmente, é que sistemas antes utilizáveis para  a  resolução  de

problemas de uma dada d imensão, agora  passam a  ser aap licados a  problemas

de d imensão cada vez ma ior. Isso é feito aumentando-se exatamente os trechos

de código responsáveis pelo grosso do processamento numérico , que são os

trechos de cód igo para lelo. A parte esca lar, que envolverá inicializações e prepa-

rativos para o  processamento numérico  em si, pouco ou nada se altera  com o
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aumento da dimensão do problema. Logo, o que realmente importa quando se

tratar de avalia r-se desempenho de supercomputadores, é seu comportamento

em regime exec utando os laços típ icos de um programa numericamente intensi-

vo.

O ponto mais importante, entretanto, é a consideração sobre a valid a-

de das hipóteses adotadas para avaliação do desempenho. Serão consideradas

duas hipóteses principa is, sobre as quais repousam todas as futuras conclusões:

• O projeto Ômic rom produzirá uma máquina  capaz de operar num

c ic lo de 10 ns;

• Existirá , à  época da conclusão do projeto, um compilador sufic iente -

mente maduro e apto a realizar todas as otim izações razoáveis, da

forma como a  simulação o fez através de compilação  mmanual.

Estas duas condições são d ifíce is de satisfazer numa p rimeira versão.

Assim , o próprio Cray XMP, paradigma dos testes, foi inic ia lmente concebido para

um cic lo de 6 ns e, dadas as d ificuldades emergentes, chegou a ser cog itado um

c ic lo tentativo de 14 ns. A primeira  máquina foi liberada  com um cic lo de relógio

de 10 ns e, somente alguns anos mais tarde, foram produzidas máquinas com o

valor orig inariamente pretendido - 8,5 ns. O aspecto da influênc ia  do "software"

também aparece nitidamente quando é examinado o resultado de sucessivas

ap licações de um "benchmark" (no caso, o Linpack 100 x 100 - um sistema de

resolução de equações lineares), ao Cray-XMP/4 (com um processador) no de-

correr de a lguns anos. O exame dos resultados deste teste ao longo do tempo

mostra que o desempenho varia  de 39 a  82 MegaFlops, no período de 1988 a

1990 [Don88], [Don90]. Como se trata essenc ia lmente do mesmo "hardware" e a

máquina não sofreu nenhuma alteração arquitetônica  no período, esta diferença

exp lica -se, simp lesmente, pelos constantes aperfeiçoamentos no compilador FOR-

TRAN utilizado (CFT77 versão 1.2 em 1988, CF77 versão 3.0 em 1990), que passou
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assim a t ira r ma is proveito das ca racterísticas do "hardware" existente, seja quanto

ao processamento vetoria l, seja quanto ao para lelismo.

Assim , os níveis de desempenho apresentados são valores que devem

ser considerados como valores-ob jetivo e que, p rovavelmente, não serão at ing i-

dos num primeiro protótipo, quer pela eventualidade de não se chegar, no "hard-

ware", ao tempo de c ic lo desejado, quer pela  possib ilidade de não se dispor, num

primeiro momento, de todos os recursos necessários de  compilação para que se

gere automaticamente um programa-objeto sufic ientemente otim izado. É bas-

tante realista esperar-se que um protótipo inic ia l at inja a metade do desempenho

estimado, o que já corresponderá , como será visto mais ad iante, a um resultado

bastante satisfatórios, mesmo em termos internac ionais. 

De qualquer forma, estas considerações não interferem diretamente

c o m  a  c o m p a ração  de  a lterna t ivas, um a  vez que são  p rat ic a m e nte ind e-

pendentes da  a rquitetura adotada. É c la ro que uma arquitetura  ma is complexa

tem maior p robabilidade de não at ing ir o tempo de c ic lo desejado, mas, no

presente caso, a  arquitetura  fina l é bastante simp les, de forma que este efeito só

pode ser favorável.

1.2---- O projeto Ômicron

O projeto ômic ron inic iou-se em maio de 1989 baseado em uma propos-

ta de supercomputador que se apoiava, essencia lmente numa arquitetura veto -

ria l.

Com o evoluir do projeto, por considerações que serão exp lic itadas

ad iante, foi adotada uma arquitetura  básica  d iferente da inic ia l e introduzidas

inovações visando a operação com um grau cada vez ma ior de para lelismo.
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A partir de um estudo crítico  das arquiteturas existentes, concluiu-se que

a arquitetura vetoria l, apesar do exce lente desempenho que oferece nos casos

em que se aplica , restringe-se apenas a um número relativamente reduzido  de

casos muito regulares, isto é, quando não há recorrências, comandos condic io-

nais e situações assemelhadas.

Dentre as a lternativas examinadas, apenas a  arquitetura  com pa lavras

de instrução muito grandes (VLIW - Very Long Instruct ion Word) apresentava po-

tenc ia lidade de uso, pela  sua simp lic idade e possib ilidade de aproveitamento do

m ic ropara lelismo na exec ução das instruções.

A arquitetura po lic íc lica é uma variante da arquitetura VLIW, ca racteri-

zada por um mecanismo de endereçamento que torna a execução efic iente de

laços em programas, natura l e automática . De certa forma , é uma a rquitetura

dual da vetoria l. Enquanto esta carrega todos os elementos de dois vetores sobre

os quais operará em registradores internos, realiza a operação em modo "linha  de

produção" e repete esta operação sobre todos os vetores utilizados em um laço ,

a  arquitetura po lic íc lica  considera todos os vetores de um laço , e traz para  regis-

tradores de acesso ráp ido um elemento de cada vetor, realizando em seqüência

as operações contidas em um laço . Esta estratégia  permite a execução em

modo "linha de produção" de um número bem maior de laços, oferecendo um

desempenho superior.

Anteriormente, a  arquitetura po lic íc lica  só havia  sido usada com um

número mínimo de unidades aritméticas, particula rmente de ponto f lutuante, de

modo que não existiam estudos sobre a possib ilidade de aproveitamento de um

grau maior de para lelismo. Ocorre que existem hoje unidades aritméticas de pon-

to flutuante, com palavra de 64 b its e tecnologia  ECL, integradas em um único

componente ("chip"). Assim , p rocedeu-se a um estudo de variação de desempe-

nho com um maior número dessas unidades aritméticas, já definida  a  a rquitetura

polic íc lica  como sendo a mais adequada ao projeto Ômic ron.
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O resultado, coerente com outros estudos sobre para lelismo, é que exis-

te uma evolução significat iva no desempenho ao se passar de uma para  duas

unidades aritméticas, e pouca melhora para incrementos posteriores. Isto, asso-

c iado às d ificuldades de execução física de um processador com um número

ma ior de unidades aritméticas devido ao número muito alto de portas necessárias

no conjunto de registradores do processador, lim ita a dois o número de unidades

aritméticas que convem utilizar d iretamente. Consequentemente, o  p ico  de de-

sempenho que pode ser atingido em cada processador tembém f ica def inido.

Investigou-se a seguir a  possib ilidade de d ivid ir as unidades func ionais

em "grupos", cada  um com duas unidades aritméticas, um número adequado de

unidades de acesso a memória e uma unidade de controle independente. O

resultado foi excelente: não só tornou-se possível obter um desempenho signific a-

tivamente maior, como observou-se, pela  programação experimental, que há um

relac ionamento muito reduzido entre os grupos. Esta última  ca racterística  perm ite

que cada grupo tenha um conjunto de registradores próprio, com um número  de

portas reduzido, o que viab iliza a utilização de um número  maior de grupos.

Chegou-se a quatro grupos por p rocessador como lim ite fisicamente factível e

arquitetônicamente adequado para um desempenho fina l no nível dos melhores

supercomputadores da época.

Em para lelo com o estudo da arquitetura , o subsistema de memória  foi

simulado para um número bastante grande de alternativas, acompanhando a

evolução do estudo de como partic ionar os d iversos componentes do processa-

dor.

Conc lui-se, assim , que o projeto Ômic ron apresentaria :

• Processador utilizando tecnologia  ECL com c ic lo de 10 ns;
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• Memória  memória  princ ipa l, executada com componentes MOS con-

venc ionais e banda passante compatível com as exigências do pro-

cessador;

• Quatro grupos func ionais por p rocessador, uma vez que a partir deste

ponto o aumento de desempenho é bastante reduzido. Em particula r,

aumentando-se o número de grupos de quatro para o ito não se nota

aumento de desempenho que justifique essa expansão. No "bench-

mark" LLK ("Lawrence Livermore Kernels"), embora  a  d iferença conse-

guida no desempenho máximo de p ico  seja de quase 100%, a  média

geométrica  - que é considerada a  medida centra l ma is significat iva  -

c resce apenas de 20%. 

O grá fic o a  seguir (figura  1.1), baseado em [Mah88], apresenta a evolu-

ção tempora l dos valores típ icos do desempenho dos melhores supercomputado-

res em cada época no "benchmark" LLK e, também, os valores esperados para  o

processador Ômicron, em seus parâmetros atuais de projeto. Considerando-se

que a época prevista para o término do projeto Ômicron é 1992, pode-se concluir

que o desempenho estará na mesma c lasse dos supercomputadores da época,

mesmo aventando-se a possib ilidade que valores esperados não sejam imediata-

mente atingidos.

Uma vez definidas as ca racterísticas de um processador ind ividual, pas-

sou-se a estudar como um grande número desses processadores poderia  ser inter-

ligado, formando sistemas ma iores. A conexão de múltip los processadores com

visão comum a uma memória centra l única é  um caso de para lelismo macrogra-

nular. Deste modo, 

o sistema assim  formado apresentará os tres níveis de para lelismo visados.

Esta tese procurará  responder a duas questões fundamentais, interrela-

c ionadas, e referentes ao para lelismo macrogranular:

8



• Quais as ca racterísticas que o processador de um supercomputador

deve oferecer para perm itir sua interligação em grande número?

• Qual é a forma de interligação de um grande número de processado-

res, dada a  arquitetura  básica  já  estabelec ida  para o supercomputa -

dor?

1.3---- Organização da Tese

Esta tese está organizada em 6 cap ítulos e um anexo.

O capítulo 2 desc reve a arquitetura  básica  do  p rocessador, onde já

estão inc luídos, por uma questão de coerênc ia , os princ ipa is recursos arquitetôni-

cos que serão utilizados para  sua interligação.

O capítulo 3 estuda as princ ipa is técnicas de exp loração de mesogra-

nularidade no processador, sob os aspectos de "hardware", interligação entre

grupos e imp lantação do para lelismo.

O capítulo 4 desc reve em detalhe a solução adotada para o para lelis-

mo  macrogranular, introduzindo contribuições origina is, já que os estudos pré-exis-

tentes referem-se essenc ia lmente à interligação de mic rocomputadores onde

problemas de d imensão física e tempo de propagação de sinais são irrelevantes.

O capítulo 5 analise aspectos de "software" referntes à geração de cód i-

go para  as unidades aritméticas e  para os grupos func ionais.

O capítulo 6 apresenta as conclusões a que chegou no presente traba-

lho e pontos a  serem abordados em traba lhos futuros.

O anexo 1 contem simulações efetuadas, inc luindo a geração manual

de cód igo para avaliação das d iversas hipóteses arquitetônicas aventadas. São
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também apresentados resultados de  comparação dos "benchmarks" simulados

com os d isponíveis na literatura .

  Desempenho em MFlops

          Ordem das marcas:
             Desempenho máximo
             Média aritmétic a
  1000       Média geométrica
             Média harmônica
             Desempenho mínimo

   100

    10

     1

   0.1
          1961          1969          1977           1985          1993
        IBM 7090     CDC 7600       CRAY-1     CRAY XMP-4         ÔMICRON
                                                 

Figura 1.1

Evolução do desempenho de supercomputadores
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