
Capítulo 4

A Interligação dos Processadores

Corifeu:

-E que arauto chegaria tão depressa?

Clitemnestra:

Hefesto, que mandou dos píncaros do Ida
a sua chama clara, vista em seguida
lá dos penhascos de Hermes, na famosa Lemnos;
daí o fogo forte foi comunicado
ao monte Atos, onde Zeus se refugia;
vencedo a vastidão do intermédio mar
levou fogueira nova a mensagem rápida
às vigilantes sentinelas no Macisto;
...

... infatigável
seguiu a chama o rumo predeterminado
e a maior e a mais brilhante das fogueiras
pôde ser vista para lá do promontório
que guarda a saída do golfo Sarônico;
dali partiu nova mensagem luminosa
e atingiu a outra meta desejada
- o monte Aracne, a penúltima etapa,
posto avançado atento de Argos; finalmente
daqui pudemos ver a alvissareira luz
diretamente vinda da primeira chama!

Agamemnon 338-372

O lim ite superior de desempenho de máquinas monoprocessadoras está

vinc ulado ao número de unidades func ionais existentes internamente e ao cic lo

de máquina possível com a tecnologia existente. Para que se obtenham sistemas

como desempenho de pico  a inda superior a única  a lternativa é conectar d iver-

sos processadores formando sistemas ma is complexos. O desempenho teórico  de
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pico num sistema de múltip los processadores é a soma dos valores de  cada

processador; o desempenho real que se obtem desse sistema, entretanto, pode

ser muito menor que o valor de pico . O elemento lim itante para o desempenho

fina l será a  banda passante efetiva do subsistema de chaveamento utilizado e do

subsistema de memória . A inc lusão de múltip los processadores num sistema cons-

titui o  para lelismo macrogranular.

O projeto Ômic ron apresenta para lelismo nos tres níveis desc ritos ante -

riormente: no nível interno aos grupos func ionais, o  para lelismo mic rogranular; na

interconexão dos grupos formando um processador completo, parelismo meso-

granular; na interligação de processadores, para lelismo macrogranular.

Os dois primeiros casos (mic ro e mesogranular) são característicos dos

sistemas fortemente acoplados. O terce iro tipo de para lelismo tanto pode existir

em sistemas de acoplamento forte como em sistemas fracamente acoplados.

Este capítulo trata dos aspectos de projeto e das soluções adotadas para  a

interconexão de múltip los processadores e múltip los módulos de memória no caso

do sistema Ômic ron.

4.1---- Arquiteturas de multiprocessadores

As a lternativas de interconexão ap licáveis em máquinas de arquiteturas

para lelas podem c lassifica r-se [Ret90] em quatro famílias princ ipa is:

• Máquinas tipo "dados em para lelo"

• Redes "sistólicas"

• Redes de troca de mensagens

• Sistemas de memória  compartilhada
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Cada família  de arquiteturas para lelas apresenta vantagens e desvan-

tagens para  ap licações específicas. Do ponto de vista de disponib ilidade atual e

futura , não é c la ro qual destas arquiteturas deverá  prevalecer, e nenhuma ofere-

ce vantagens particula res para uso com supercomputadores como e lementos

básicos.

4.1.1-- Maquinas tipo "dados em paralelo" ("parallel data machines"), 

Essa família  de sistemas, c ujo exemp lo  mais conhecido hoje talvez seja  a

"Connection Machine" possui a rquitetura de interconexão que se caracteriza por

assoc iar-se cada processador a um dado elementar. Aproveita-se ao máximo o

natura l para lelismo de ap licações numericamente intensivas que também, usual-

mente, são dados-intensivas, ou seja, manipulam grande quantidades de dados -

extensas matrizes.

Os processadores que constituem as máquinas de dados em para lelo

são, ao contrário  do projeto Ômic ron, de porte pequeno a médio, de forma a

que caibam d iversos processadores completos em cada p laca  de  c ircuito impres-

so. O objetivo final é a obtenção de um desempenho a nível de supercomputa-

dores utilizando-se milhares de processadores de baixa  capac idade de processa-

mento.

Cada processador possui sua própria  memória , em gera l também não

muito grande (no caso da Connection Machine, por exemplo, a memória por

processador va i a  128 kbytes). O conjunto de memórias, por outro lado, também

pode ser acessado por um p rocessador convencional, usualmente demoninado

de "front-end". Por essa via  de acesso, o conjunto de memórias será visto como

uma única  memória esca lar. O "front-end" fa rá  a  carga inic ia l dos dados e os

demais tratamentos esca lares quando necessário; o  grosso do processamento

númerico  para lelizável fica rá por conta dos processadores da  rede e será execu-
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tado valenduo-se dos dados loca lizados nas memórias loca is de  cada processa-

dor.

4.1.2-- Redes "sistólicas",

 As arquiteturas em "rede sistólica ", c ujo representante mais conhecido é

a Warp Machine, desenvolvida na Universidade de Carnegie Mellon, são estrutu-

ras regulares, b i-d imensionais, em conformação de rede. Cada célula  da  rede

conecta-se às suas vizinhas segundo o critério de vizinhança  ma is próxima . Essa

conexão, ca racterística  p rinc ipa l das redes sistólicas, p ropaga dados numa únida

d ireção, c riando um "fluxo de dados" que percorre a matriz de processadores. As

cé lulas possuem duas ou três entradas de outras cé lulas e o mesmo número de

saídas. É possível também a existência  de realimentação, recebendo a célula

comu entrada em resultado gerado por ela  mesmo.

Entrada e  sa ída  para o mundo exterior é feita sempre nas bordas exte -

riores da matriz sistólica e não existe capac idade de mensagens "gera is" ("b road -

casting"). As mensagens sempre serão propagadas na rede "cé lula  a  cé lula",

seguindo os fluxos estabelec idos pelo "hardware".

Quanto à memória  loca l, as células sistólicas d ividem-se em tres tipos: as

que se lim itam a possuir registradores internos e nenhuma memória  ad ic ionsl (célu-

las sistólicas "verdadeiras"), as que possuem algum armazenamento interno, nor-

ma lmente em forma de f ilas ("FIFO"), uma para o escoamento de dados no senti-

do vertica l e outra  para o sentido horizontal (cé lulas "pseudo-sistólicas"), e as que

possuem armazenamento loca l sufic iente para  realizar um p rocessamento restrito

sem grande necessidade de t roca de informações com as cé lulas vizinhas (célu-

las de acesso loca l). 
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4.1.3-- Redes de troca de mensagens

Uma terceira família  de arquiteturas para lelas é a que se baseia em

"passagem de mensagens". Típ icos representantes desta família  são os sistemas

que formam redes espac ia is, tri-d imensionais, como os "cubos" e os "hipercubos".

4.1.4-- Sistemas de compartilhamento de memória

As máquinas que usam memoria centra l compartilhada formam uma

quarta família  de arquiteturas para lelas. Pertencem a essa família  a  Sequent Ma -

c hine e a BBN-Butterfly. Um computador para lelo  de memória  compartilhada é

aquele em que todos os seus processadores operam de forma  independente e

estão conectados a uma única  memória centra l. Desta forma , todo o espaço  de

endereçamento válido nesta memória centra l é igualmente acessável por todos

os p rocessadores presentes. Algumas imp lementações trazem também algum

tipo de memória  loca l aos processadores; a  abordagem mais gera l, entretanto, é

fazer com que os processadores compitam em pé de igualdade por uma única

memória centra l. Claramente nota-se que o problema-c have neste tipo de arqui-

tetura  é  a  forma de interconexão dos processadores. São características dos

sisemas para lelos de memória  compartilhada:

• Todos os processadores devem ter igual e efic iente acesso a todas as

posições de memória .

• Todas as posições de memória devem ter o mesmo endereço físico

vistas de qualquer p rocessador, e  a latência  de acesso a qualquer

posição de memória , vindo de qualquer p rocessador, deve ser a  mes-

ma.

• o fato de um processador estar efetuando referência  a  a lguma posi-

ção de memória não deve afetar a  latência  de acesso dos demais

processadores. Essa  ca racterística t raduz-se na intenção de minim izar,

se não elim inar, esperas pela  memória ou conflitos de acesso.
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Partindo-se do pressuposto que a memória é única e centra l, qualquer

sincronização ou comunicação entre processadores será efetuada através da

memória  compartilhada.

4.2---- Caraterísticas da Inteligação de Processadores no projeto Ômicron

O grande elemento diferenciador entre a ligação de múltip los m ic ropro-

cessadores e múltip los supercomputadores é que estes últimos são fisicamente

grandes, quer pela  complexidade quer pela  d issipação, e portanto o comprimen-

to físico  da  interligaçào é  o  princ ipa l fator lim itante na comunicação . Esta situa -

ção é agravada pela necessidade de ut ilizar um número elevado de estágios d e

interligação, particula rmente quando o número de processadores c resce signifi-

cat ivamente.

Assim , todos os mecanismos de interligação devem ser revistos em fun-

ção do tempo de propagação do sinal entre os vários d ispositivos de interligação

dos processadores.

A mic rogranularidade é exp lorada pela existência de duas unidades

aritméticas por g rupo; a  mesogranularidade pela existênc ia  de 4 grupos pro pro-

cessador; a exp loração  da  macrogranularidade é o ob jeto desta tese.Não é

objetivo deste traba lho optar por por uma dessas arquiteturas.Assim , p ropõe-se a

utilização da arquitetura  com shared memory, que pode ser utilizada tanto em

um esquema trad ic ioanal como permite, atraves da utilização de espaços d e

endereçamento adequadamente estudados, sim ular, quer pa ra  estudo quer

para  ap licações reais, qualquer das outras arquiteturas.Do ponto de vista de pro-

jeto do processador, dois são os pontos principa is a  serem atacados de iníc io.

São, na verdade, visões duais do mesmo problema; uma de las do lado do proces-

sador e outra  do lado do sistema:
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• quais as ca racterísticas desejáveis num p rocessador para que ele su-

porte futuras ligações integrando um sistema que pode a vir a ter um a

centena de outros processadores e módulos de memória?

• do ponto de vista da interligação, que características ela deveria ter

para perm itir que diversos processadores e módulos de memória  pu-

dessem acoplar-se convenientemente?

Considere-se inic ia lmente a visão do processador. Para que se atinjam

os ob jetivos do projeto Ômic ron, devem ser ca racterísticas do processador:

      Proc.                             Comut.
        1                                 1

      Proc.                             Comut.
        2                                 2

      Proc.                             Comut.
        3                                 3

                                               sub-módulos de memória

                                                          

      Proc.                             Comut.
        8                                 8

Figura 4.1
Esquema de interligação para até 16 processadores
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• desacop lamento nas operações de memória . Como já examinado

nos cap ítulos anteriores, o tempo de acesso medido da formulação do

pedido de dados até sua efetiva consecução pode ser longo. Isso não

afetará negativamente o desempenho fina l do sistema desde que a

"banda passante" do acesso à memória  permaneça grande. Em ou-

tras pa lavras, devido ao interfolheamento e à modularidade do sub-sis-

tema de memória , a lém da existência  de registradores para esse fim ,

d iversos acessos estão em fase de atendimento ao mesmmo tempo.

Desta forma , a taxa efetiva de tranferênc ia  da memória  ao processa-

dor pode ser mantida em níveis extremamente elevados, não causan-

do qualquer tipo de deterioração no desempenho fina l do sistema.

(juntar tabela  mostrando a d iferença de desempenho dos LLKs assintóti-

cos para  latencia  de 16, 24 e 32 c ic los)

• mecanismo de "interrupções ratardadas". Através da não interrupção

imediata de trechos de cód igos que podem ou não ser inválidos, o

sistema mantem elevado desempenho. A opção, no caso, é exec utar

incondionalmente trechos de  cód igo cuja validação somente poderá

ser feita a posteriori. Desta forma , resultados eventualmente invá lidos,

ou a exec ução de trechos que não seriam realmente seguidos, somen-

te gerarão interrupção quando realmente forem ser utilizados. Essa

política  de "interrupções retardadas" perm ite manter o melhor uso pos-

sível dos recursos de memória e processador, à custa de executarem-

se desnecessariamente alguns trechos de  cód igo ou manterem-se pro-

visoriamente resultados numericamente invá lidos.

Examine-se agora o mesmo problema da interligação em seu aspecto

dual. Trata-se de, partindo de um sistema de interconexão de módulos, levantar

as ca racterísticas desejáveia  para a obtenção do para lelismo e do desempenho.
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O problema fundamental aqui é evitar a geração de conflitos de aces-

so. Se em qualquer parte do sistema houver geração de pedido de acesso confli-

tante, o impacto que isso  causará ao desempenho fina l é muito grande. Com a

quebra do fluxo norma l de execução, todos os tempos relativos a  iníc io e térm ino

de processos, p rólogo, epílogo, latências, passam a  influir nova e decisivamente

no desempenho. É, portanto, imperativo que o sistema de interconexão incorpore

ca racterísticas que previnam a geração de qualquer conflito potencia l entre re-

quisições de acesso.

A figura  x ilustra uma interconexão simp les, utilizando-se apenas um par

de processadores que formam um módulo de processamento, e um subsistema

de memória . O esquema proposto para  interconexão consta de uma "chave"

que interliga  processadores e memória . Uma inovação trazida pelo projeto Ômi-

c ron quanto à imp lementação desta "chave" e dotá-la  de memória  interna. Um a

fila  de acessos por cada destino é assim  a rmazenável no interior da  p rópria  chave

comutadora , perm itindo qua os módulos geradores de requisições continuem a

fazê-las no ritmo apropriado, mesmo que as anteriores não tenham sido a inda

atendidas. A simulação mostra que esta fila não necessita ser muito grande, des-

de que a subdivisão da memória  em submódulos tenha sido satisfatória . São

ca ractrísticas da  chave de interconexão:

• que não gere sinais que apresentem potencia l conflito

• que gere um sinal ("quase cheio") ind icando que a fila  de acessos que

ela mantem encontra-se em nível sufic ientemente cheio  para que se

para lise a emissão de novos pedidos a ela .

Um esquema adequado para  interligação de 16 processadores a  16

módulos de memória  é  apresentado na figura  xxx.
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4.3---- Aspectos físicos

Adotados gabinetes com a ltura  máxima de 2 metros e separação de 80

cm, interligados por fiação at ravés do sub-piso, resultam caboscom comprimento

máximo de 5 a  6 metros. Para manter o sincronismo, é necessário que todos os

cabos tenham exatamente o mesmo comprimento. Pode-se considerar que este

cabo padrão introduzirá um retardo de 30 ns - 3 períodos de  c lock completos.

Com um tempo de propagação nos cabo is tão grande em relacção  ao

período de c lok, mecanismos de aknow ledge de mensagens tornam-se inviáveis.

Resulta então o critério  básico que deve nortear todo o projeto dos mecanismos

de interconexão e comunicação entre os processadores:

• Os sinais gerados em um dispositivo terão de ser sempre aceitos pelo

d ispositivo a que se destinem .

Este c ritério só poode ser atendido se todos os d ispositivos apresentarem

as seguintes ca racterísticas:

• Todo sinal apresentado na entrada de um dispositivo tem de ser ace i-

to. Uma vez aceito, prosseguirá  para  seu destino se não houver confli-

to; caso contrário, deverá permanecer retido em uma f ila até que seu

processamento seja possível.

• Caso a fila at inja uma situação em que sua capac idade possa ser

exced ida no caso de todos os elementos pendentes em cabos ligados

a entrada do d ispositivo, êste deve enviar um sinal ao dispositivo que o

antecede, comunicando sua situação de quase-c heio.

Para uma situação envolvendo os cabos adotados ac ima , o sinal d e

quase-cheio deverá  ser gerado quando qualquer fila de entradaem um dispositi-

vo tiver a capacidade de conter apenas ma is 6 elementos.
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4.4---- Alternativas de compartilhamento.

4.5---- Processos leves e pesados
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