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caracteŕısticas de previsibilidade

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Sistemas
e Computação do Departamento de In-
formática e Matemática Aplicada da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte como
requisito parcial para a obtenção do grau de
Mestre em Sistemas e Computação.

Linha de pesquisa:
Sistemas Integrados e Distribúıdos
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Proposta de um processador multithreading com
caracteŕısticas de previsibilidade

Autor: Hadley Magno da Costa Siqueira
Orientador(a): Professor Dr. Marcio Eduardo Kreutz

Resumo

O projeto de sistemas embarcados de tempo real requer um controle preciso da passagem
de tempo na computação realizada pelos módulos e na comunicação entre os mesmos.
Geralmente, esses sistemas são constitúıdos de vários módulos, cada um projetado para
uma tarefa espećıfica e com comunicação restrita com os demais módulos a fim de se
obter a temporização necessária. Essa estratégia, chamada de arquitetura federada, já
está se tornando inviável em frente as demandas atuais de custo, desempenho e quali-
dade exigidas dos sistema embarcados. Para atacar esse problema, atualmente se propõe
o uso de arquiteturas integradas, que consistem em um ou poucos circuitos realizando
várias tarefas em paralelo de forma mais eficiente e com redução de custos. Entretanto, é
preciso garantir que a arquitetura integrada possua componibilidade temporal, ou seja, a
capacidade de projetar cada tarefa temporalmente isolada das demais a fim de manter as
caracteŕısticas individuais de cada tarefa. As Precision Timed Machines são uma aborda-
gem de arquitetura integrada que advoca o uso de processadores multithread para garantir
componibilidade temporal. Dessa forma, o presente trabalho apresenta a implementação
de uma Precision Timed Machine chamada Hivek-RT. Este processador, que é um VLIW
com suporte à Simultaneous Multithreading, é capaz de executar eficientemente tarefas de
tempo real quando comparado à um processador tradicional. Além da execução eficiente,
a arquitetura facilita a implementação, do ponto de vista de programação, de tarefas de
tempo real.

Palavras-chave: Sistemas embarcados, Precision Timed Machines, Tempo real, VLIW,
Simultaneous Multithreading, Memória.



Proposal of predictable multithreading processor

Author: Hadley Magno da Costa Siqueira
Supervisor: Dr. Marcio Eduardo Kreutz

Abstract

The real-time embedded systems design requires precise control of the passage of time in
the computation performed by the modules and communication between them. Generally,
these systems consist of several modules, each designed for a specific task and restricted
communication with other modules in order to obtain the required timing. This strategy,
called federated architecture, is already becoming unviable in front of the current demands
of cost, required performance and quality of embedded system. To address this problem,
it has been proposed the use of integrated architectures that consist of one or few circuits
performing multiple tasks in parallel in a more efficient manner and with reduced costs.
However, one has to ensure that the integrated architecture has temporal composability,
ie the ability to design each task temporally isolated from the others in order to main-
tain the individual characteristics of each task. The Precision Timed Machines are an
integrated architecture approach that makes use of multithreaded processors to ensure
temporal composability. Thus, this work presents the implementation of a Precision Ma-
chine Timed named Hivek-RT. This processor which is a VLIW supporting Simultaneous
Multithreading is capable of efficiently execute real-time tasks when compared to a tra-
ditional processor. In addition to the efficient implementation, the proposed architecture
facilitates the implementation real-time tasks from a programming point of view.

Keywords: Embedded systems, Precision Timed Machines, Real time, VLIW, Simultane-
ous Multithreading, Memory.
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5.4.2 Memórias scratchpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 75
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1 Introdução

Os sistemas embarcados estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano em áreas
como, por exemplo, transportes, medicina, telecomunicações, etc. Geralmente esses siste-
mas são particionados em hardware e software, com o software sendo executado por um
processador de propósito geral. Recentemente, há uma crescente e rápida necessidade de
desempenho no que diz respeito à capacidade de processamento a fim de prover serviços
mais eficientes e de melhor qualidade. Algumas dessas tarefas podem ser aceleradas via
hardware dedicado. Outras, entretanto, dependem de um processador rápido e eficiente.
As técnicas comumente usadas em processadores de propósito geral tais como proces-
samento superescalar e execução fora de ordem, por exemplo, melhoram o desempenho
de tais arquiteturas, uma vez que diminuem o tempo de execução do caso mais comum.
Todavia, ao se focar na otimização do caso mais comum, abre-se mão de uma tempo-
rização precisa, dificultando o uso dessas técnicas em sistemas embarcados de tempo real,
uma vez que prejudicam as estimações de tempo de execução necessárias para o correto
funcionamento desses sistemas.

Os sistemas embarcados de tempo real são um subconjunto dos sistemas embarcados.
Trata-se de sistemas embarcados os quais executam tarefas de tempo de real. Uma tarefa
de tempo real é aquela que deve ser executada dentro de um intervalo de tempo determi-
nado. Se a tarefa não consegue executar no intervalo determinado, o sistema acaba por
oferecer um serviço ineficiente e até mesmo causar acidentes, como é o caso dos siste-
mas embarcados de tempo real encontrado em transportes e em sistemas médicos, por
exemplo.

Um outro ponto a ser considerado é que as técnicas de aumento de desempenho
requerem hardware mais complexo e que inviabiliza seu uso em larga escala em sistemas
embarcados de tempo real. Sistemas embarcados possuem várias restrições e, nesse caso,
estamos preocupados com questões de potência, consumo de energia e dissipação térmica.
As técnicas de desempenho conhecidas atualmente aumentam todas essas variáveis e assim
inviabilizando o uso em sistemas embarcados de tempo real.
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Dessa forma, o presente trabalho apresenta a implementação de um processador e de
sua hierarquia de memória para sistemas embarcados de tempo real. Essa arquitetura visa
prover alto desempenho sem prejudicar a temporização necessária nos sistemas de tempo
real e sem complicar demasiadamente o hardware. A necessidade dessa implementação
surge pela realidade com a qual já convivemos há um tempo: a de que os sistemas compu-
tacionais demandam cada vez mais poder de processamento. O processador em questão
é um Simultaneous Multithreading Very Long Instruction Word capaz de executar duas
threads em paralelo. A arquitetura desse processador é implementada em cima dos con-
ceitos das Precision Timed Machines, uma filosofia que defende o uso de arquiteturas
multithreading para obter alto desempenho em sistemas embarcados de tempo real.

1.1 Motivação

Desde a aparição dos primeiros sistemas computacionais, esses sistemas se expandi-
ram para vários campos de atuação indo desde os computadores tradicionais até sistemas
como, por exemplo: celulares e tablets, computadores de bordo, aviônica, robótica e eletro-
domésticos. Esses últimos são conhecidos como sistemas embarcados. Trata-se de sistemas
que possuem restrições tais como memória, área, peso, energia e similares e/ou onde a
computação não é o foco, mas sim apenas uma ferramenta para alcançar o objetivo final.

Uma classe desses sistemas embarcados são denominados de sistemas embarcados de
tempo real. Essa nomenclatura se dá porque há tarefas nesses sistemas que apresentam
restrições temporais para a sua correta execução, onde esse tipo de tarefa é denominada
de aplicação ou tarefa de tempo real. Essas tarefas podem ser executadas em hardware,
em software ou num misto das duas. Quando a tarefa é executada em software, há todo
um manejo necessário a fim de se garantir que o software é executado corretamente.

Atualmente – e muito provavelmente no futuro também – as aplicações, sejam elas
de tempo real ou não, demandam cada vez mais capacidade de processamento. Quando
a tarefa é executada em hardware de propósito espećıfico, o projetista tem um controle
exato da temporização do sistema, porém é muito comum a tarefa ser implementada
em software por vários motivos, dentre eles: redução de custo, menor complexidade de
implementação, facilidade de realizar correção de erros e atualizações. É comum, então, ver
sistemas embarcados de tempo real equipados com processadores e/ou microcontroladores
que executam software de tempo real.

Entretanto, as metodologias atuais de projeto e construção de processadores rápidos
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não estão sendo compat́ıveis com sistemas embarcados de tempo real por uma série de
fatores que serão apresentadas no decorrer deste trabalho, criando o seguinte problema:
o software de tempo real que roda em um sistema embarcado requer mais poder de
processamento, porém as técnicas atuais de aceleração não podem ser usadas em toda
a sua extensão, uma vez que prejudicam a temporização. Dessa forma, investiga-se na
literatura formas mais eficazes para o projeto e construção de arquiteturas voltadas ao
processamento de aplicações de tempo real. Essa busca é motivada por vários motivos,
sendo alguns deles:

• Menor tempo de projeto a fim de atender as demandas do mercado de forma mais
rápida.

• Facilidade de projeto, redução de erros e maior poder de exploração de espaço de
projeto.

• Fornecer aplicações mais robustas e seguras e que para isso demandam poder de
processamento e memória.

1.2 Objetivos e contribuições cient́ıficas do trabalho

É objetivo e contribuição deste trabalho o projeto e a implementação de um processa-
dor VLIW Simultaneous Multithreading tendo como alvo principal sistemas embarcados
de tempo real, mas também servindo para sistemas embarcados convencionais. O proces-
sador é baseado nas Precision Timed Machines, uma filosofia que propõe adaptações de
técnicas de aceleração já existentes (pipeline, por exemplo) a fim de torná-las mais efica-
zes no contexto de sistemas de tempo real. Como resultado, a arquitetura desenvolvida
é capaz de executar duas threads em paralelo a cada ciclo de relógio, onde uma thread
é de tempo real enquanto a outra é uma normal, sendo essa a vantagem frente às ou-
tras arquiteturas PRET existentes, as quais não conseguem explorar paralelismo como a
aqui proposta. Às threads de tempo real são alocadas fatias de tempo determińısticas e
apresenta-se a elas uma hierarquia de memória totalmente exposta e de acesso prev́ısivel.
Isto significa que é posśıvel obter estimativas precisas de tempo do execução de uma tarefa
no processador na ordem de nanossegundos para as tarefas de tempo de real, garantindo
uma eficiente estimativa do tempo de execução do pior caso da tarefa.

O projeto e a execução eficiente das threads de tempo real são obtidos isolando-
as temporalmente das demais, o que permite que cada uma seja implementada de forma
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independente das demais sem o risco de interferências. Essa estratégia permite uma análise
mais rápida, simples e eficiente do tempo de execução da thread, já que não é preciso
observar o comportamento das demais threads para determinar o comportamento da
thread em questão.

Além da execução eficiente de tarefas de tempo real, a arquitetura proposta também
tem um consumo reduzido de memória, caracteŕıstica essencial em sistemas embarcados
que possuem restrições de memória. A arquitetura proposta também possui suporte básico
para a execução de sistemas operacionais. Estas caracteŕısticas aliadas a execução pre-
viśıvel capacita a arquitetura proposta para o uso em sistemas embarcados, sejam eles de
tempo real ou não.

Como contribuições secundárias, tem-se a implementação das ferramentas de desenvol-
vimento para a arquitetura. No momento está dispońıvel um assembler e um compilador,
garantindo um ambiente básico de desenvolvimento.

1.3 Organização do trabalho

Esta dissertação se encontra dividida em 6 caṕıtulos. No caṕıtulo 2 são apresentados
conceitos referentes aos sistemas embarcados de tempo real e que servirão de base para o
entendimento dos demais caṕıtulos. O caṕıtulo 3 apresenta as Precision Timed Machines
que compõe a inspiração principal desta dissertação. O caṕıtulo 4, por sua vez, faz uma
revisão da literatura, apresentando arquiteturas projetadas para trabalhar em sistemas
de tempo real.

No caṕıtulo 5 é apresentada a arquitetura proposta, mostrando os elementos que
compõem o processador e a hierarquia de memória. O processador consiste na adaptação
da arquitetura Hivek: um VLIW projetado para sistemas embarcados com restrições de
memória. A hierarquia de memória a ser apresentada contém memórias scratchpads, ca-
ches e SDRAM, compondo assim uma hierarquia de memória completa.

Já no caṕıtulo 6 são realizados alguns experimentos e comparações com trabalhos da
literatura. Estes experimentos mostram como a arquitetura facilita a implementação de
aplicações de tempo real, bem como mostra como a arquitetura se sai perante os trabalhos
do estado da arte. Por fim, o caṕıtulo 7 contém as conclusões e considerações finais do
trabalho desenvolvido.
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2 Fundamentação teórica

Este caṕıtulo apresenta alguns dos conceitos, termos e ideias presentes em sistemas
embarcados de tempo real e que auxiliarão no entendimento dos demais caṕıtulos deste
trabalho.

2.1 Sistemas embarcados

Existem tantos tipos de sistemas embarcados hoje em dia que não é posśıvel dar uma
definição exata e precisa do que seja um sistema embarcado. Na literatura é posśıvel
encontrar algumas definições do que é um sistema embarcado, sendo mais comum dois
tipos de definição: a primeira define como sistemas computacionais que servem a um
propósito maior (GAJSKI et al., 1994), enquanto que a segunda define como sistemas que
possuem restrições severas de energia, área, peso e similares.

Os primeiros sistemas embarcados eram sistemas computacionais projetados desde
a sua concepção para a realização de um pequeno conjunto de tarefas simples e bem
definidas, para as quais foram programados, possivelmente com diversas restrições de
tempo real (VAHID; GIVARGIS, 2001). Esse tipo de sistema encontra-se integrado em um
módulo maior (dáı o nome sistema embarcado), onde o módulo maior geralmente consiste
de sensores, atuadores, motores e outros dispositivos eletro-eletrônicos e mecânicos.

Exemplos de sistemas embarcados podem ser encontrados em um microondas, por
exemplo. O painel de controle de um microondas tem a única função de prover uma inter-
face entre o usuário e o aparelho, possuindo apenas o poder de processamento necessário
para realizar a interface. Os sensores de temperatura auxiliam no monitoramento da tem-
peratura, fornecendo o valor atual da temperatura para o sistema embarcado, que por sua
vez pode decidir aumentar ou diminuir a temperatura baseado na informação fornecida
pelo sensor. Como último exemplo, há também o sistema que controla a velocidade do
prato do microondas.
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O exemplo do microondas exemplifica bem o uso de sistemas embarcados: temos um
microondas cujo objetivo principal é fornecer o aquecimento de alimentos e bebidas ao
usuário final. Para alcançar esse objetivo, o microondas conta com o aux́ılio de diversos
sistemas embarcados trabalhando em conjunto, onde um interage com o usuário pelo
painel de controle, o outro regula a temperatura e assim por diante. Claramente os sistemas
embarcados no microondas são partes constituintes importantes do aparelho, mas não são
o objetivo final do aparelho.

Obviamente, os microondas não são os únicos dispositivos a possúırem sistemas em-
barcados. Sistemas embarcados também estão presentes em (MARWEDEL, 2006):

• Na automobiĺıstica moderna, onde sistemas embarcados são responsáveis pelo con-
trole de acessórios do carro como air bag, freio ABS, ar condicionado, GPS, injeção
de combust́ıvel, players, etc.

• Na aviação, onde controle de flaps, trens de pouso, sistema de controle de vôo, con-
trole das turbinas, sistemas de monitoramento, entre outros são todos controlados
por sistemas embarcados.

• Trens, navios e outros meios de transportes similares que possuem mecanismos como
os descritos para aviões e carros.

• No ramo das telecomunicações, onde o uso de celulares se tornou uma onda crescente
nos últimos anos. Há também o aumento do uso da TV digital e internet que fazem
uso de set-top boxes, roteadores, modens, etc. Os sistemas de transmissões, antenas,
etc também possuem sistemas embarcados.

• Nos sistemas médicos desde os mais comuns como marca-passos, por exemplo, até
os mais recentes como cirurgias e consultas realizadas através de video conferências,
automatização hospitalar, sistemas de monitoramento de sinais vitais, etc.

• No militarismo, onde véıculos e armas fazem uso de sistemas embarcados para melho-
rar a precisão dos ataques, bem como detecção e prevenção dos mesmos. Exemplos
concretos são os sistemas de radares e os sistemas de controle de rota de misseis e
aviões não tripulados.

• Sistemas de autenticação e de transações financeiras como pin pads, impressoras
fiscais, cartões de crédito, leitores de digitais, canetas verificadoras de assinatura,
etc.
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• Eletrônica de consumo, sendo o principal ramo os de áudio e v́ıdeo, onde apa-
relhos como câmeras, players e consoles são os mais conhecidos. Aparelhos como
microondas, geladeiras, máquinas de lavar e similares também possuem sistemas
embarcados.

• Automação industrial, onde máquinas CNCs realizam produção automatizada de
peças.

• Robótica, onde sistemas embarcados são responsáveis por ler informações dos sen-
sores e controlar os atuadores.

Esses exemplos mostram a grande variedade de cenários onde os sistemas embarcados
estão presentes e mostra que os sistemas embarcados por si só não apresentam utilidade
alguma, mas sim quando inseridos dentro de um contexto. Por geralmente integrarem um
sistema maior, os sistemas embarcados apresentam uma série de restrições e caracteŕısticas
que sistemas desktops convencionais não costumam possuir. As restrições surgem das
diversas caracteŕısticas do ambiente onde estão inseridos. Não sendo exaustivo, seguem
algumas restrições e caracteŕısticas que normalmente se espera encontrar em sistemas
embarcados (VAHID; GIVARGIS, 2001):

• Função singular: a maioria dos sistemas embarcados costumam realizar um pe-
queno grupo de tarefas bem definidos. Em geral, isso significa que o dispositivo
executa um único programa indefinidamente, com um pequeno conjunto de funcio-
nalidades de baixa complexidade. Um exemplo de função singular é o SE do painel
de controle do exemplo do microondas, cuja única função é prover a interface para o
usuário e se comunicar com os demais módulos. A função singular, no entanto, nem
sempre é o caso, como acontece com os smartphones e tablets que, de uma certa
forma, fornecem várias funcionalidades ao usuário.

• Restrições não-funcionais: existem cenários em que caracteŕısticas como peso,
consumo de energia, dissipação de calor, restrições de área, baixa latência, alta reati-
vidade e caracteŕısticas semelhantes tem grande importância no projeto e construção
de sistemas embarcados. O exemplo mais moderno atualmente são os smartphones
que possuem várias dessas restrições. O sistema embarcado deste tipo de equipa-
mento deve ser pequeno, pesar pouco, dissipar pouco calor, ter uma duração razoável
de bateria, responder rápido aos comandos do usuário, etc. Este é um exemplo onde
as restrições não-funcionais agregam valor do ponto de vista funcional e econômico
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para o dispositivo. Em outros casos, as restrições não-funcionais são essenciais para
o correto funcionamento do sistema. Este é o caso em sondas e naves espaciais, por
exemplo, cujos sistemas embarcados devem ser resistentes às variações de tempera-
tura e radiação.

• Otimização: por geralmente ter como propósito poucas tarefas, o sistema embar-
cado pode ser otimizado especialmente para a execução delas. Em geral, isto re-
sulta em um projeto menor e mais conciso, especialmente criado para para que o
dispositivo execute as tarefas da forma mais eficiente posśıvel. Muitas vezes, as oti-
mizações também são necessárias a fim de atender custos de mercado e restrições
não-funcionais. Um ASIC dedicado, por exemplo, pode ajudar a diminuir o consumo
de energia, o peso, tamanho, etc.

• Reatividade: o dispositivo apresenta sensores e uma interface com o ambiente
bem definida, reagindo continuamente a mudanças em variáveis externas. Exemplos
de sistemas embarcados em que a reatividade é uma caracteŕıstica dominante são
sistemas de controle industrial. Um exemplo mais próximo do dia-a-dia é a interação
constante dos celulares com as antenas e pontos de acesso Wi-Fi.

• Tempo real: é comum tais dispositivos estarem embarcados em ambientes onde
os requisitos temporais das suas tarefas sejam cŕıticos. Isto é, uma tarefa tem o
seu sucesso diretamente relacionado com o cumprimento ou não de certos limites
de tempo. Cada sistema tem requisitos distintos, onde estes limites de tempo (de-
adlines) são mais ŕıgidos ou não. Os smartphones, por exemplo, apresentam várias
restrições temporais, onde uma delas é priorizar a decodificação de uma chamada.
Esta deve ser feita em um certo intervalo de tempo e, caso não seja cumprida,
acarreta em prejúızo ao usuário.

• Confiáveis: em certos cenários, os sistemas embarcados devem apresentar elevada
confiabilidade. Este é o caso de sondas espaciais, cujos sistemas embarcados devem
estar preparados para durar por vários anos e serem capazes de se recuperar de
eventuais erros e falhas. Um outro exemplo no qual os sistemas embarcados deve
ser confiável, é na realização de cirurgias à distância, onde o mal funcionamento do
sistema embarcado pode ocasionar a morte do paciente.

Além dessas caracteŕısticas e requisitos técnicos, os sistemas embarcados também cos-
tumam sofrer bastante influência do mercado. Questões de loǵıstica tem uma influência
direta no projeto e produção dos sistemas embarcados. Como os sistemas embarcados
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geralmente não são o produto final em si, eles não devem representar um parcela signifi-
cativa do custo total do produto em questão. Questões como custo por unidade, custo de
produção, tempo de projeto, lucrabilidade entre outros, podem, portanto, serem decisivas
no projeto final do sistema embarcado.

Tomando novamente como exemplo um aparelho de microondas, podemos rever as
várias decisões que devem ser tomadas no projeto de um microondas. O microondas em
si não deve ser caro quando comparado com a concorrência a fim de ser atrativo para o
usuário final. Por consequência, o sistema embarcado também deve ter o custo tão baixo
quanto posśıvel e, no entanto, deve também ser projetado da melhor forma posśıvel para
fornecer a melhor experiência para o usuário final. Aqui entra em cena as várias restrições
técnicas e loǵısticas. Por exemplo, o painel do microondas deve se focar na função de
realizar a interface com o usuário, tomando o cuidado de fornecer as melhores opções
posśıveis para o usuário (não oferecer opções demais ou de menos). Ao mesmo tempo,
questões como peso, área, consumo energético e afins também devem ser consideradas.
O peso e a área, por exemplo, devem ser o mı́nimo posśıvel a fim de aumentar o volume
útil do microondas. O uso de um Application Specific Integrated Circuit (ASIC) dedicado
(SMITH; CIRCUITS, 1997) ou de um microcontrolador para realizar o processamento da
interface é decidido por questões como custo por engenharia e custo por unidade, tempo
para o mercado, peso, área, consumo energético, etc. Estes são alguns exemplos dos vários
fatores que devem ser levados em consideração ao projetar um sistema embarcado.

As questões de mercado podem ter uma interpretação ligeiramente diferente depen-
dendo do tipo de sistema embarcado em questão. Mais recentemente, dispositivos como
celulares, televisores, tablets, roteadores, impressoras e similares também são denomina-
dos de sistemas embarcados. Estes sistemas já não possuem uma função bem definida
como o painel de controle de um microondas, por exemplo. Também já não são parte
de um sistema maior, mas são o próprio sistema final. Porém, continuam apresentando
restrições de bateria, área, peso e similares e por isso também são denominados de sis-
temas embarcados. Os celulares, por exemplo, apresentam várias restrições: o tamanho
não deve ser grande porque dificultaria o manuseio, aumentaria o peso e não é o padrão
estético aceito atualmente, além de aumentar o custo de produção também. Dessa forma,
o sistema embarcado do celular deve estar ali, contido num volume normalmente aceito
para celular. Entretanto, enquanto que num microondas há uma preocupação na redução
dos custos, muitas vezes nos celulares se opta por investir mais a fim de ter como retorno
uma experiência mais agradável ao usuário. Ou seja, uma boa experiência final do usuário
cobre o custo de um investimento em um hardware melhor.
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Foram apresentadas algumas das caracteŕısticas e questões que devem ser levadas
em consideração no projeto de um sistema embarcado. A próxima seção é responsável
por apresentar em maiores detalhes os sistemas embarcados de tempo real. Estes sistemas
possuem restrições temporais que devem ser atendidas para o seu correto funcionamento
e que são alvo do presente trabalho.

2.2 Sistemas embarcados de tempo real

Alguns sistemas embarcados são denominados de sistemas embarcados de tempo real
(CALVEZ; WYCHE; EDMUNDSON, 1993). Trata-se de sistemas que possuem restrições tem-
porais, onde uma restrição temporal existe para prover uma qualidade aceitável e/ou é
fundamental para prover um resultado correto. Uma restrição temporal existe quando
uma determinada tarefa deve ser executada dentro de um prazo determinado. Um exem-
plo clássico de restrição temporal em sistema embarcado é o freio ABS de um automóvel.
O funcionamento básico de um freio ABS consiste em evitar que as rodas travem e der-
rapem durante a frenagem, garantindo assim um maior controle ao motorista. Para obter
tal comportamento, válvulas hidráulicas são controladas eletronicamente por microcon-
troladores.

As restrições temporais do sistema de freio ABS existem porque não se pode liberar as
válvulas em instantes de tempo aleatórios. Pelo contrário: é necessário ativar ou desativar
as válvulas em instantes de tempo corretos a fim de garantir o correto funcionamento dos
freios. Se a válvula é acionada antes do tempo a roda gira menos e corre o risco de travar.
Já se a válvula for acionada depois do tempo correto, a roda gira mais do que deveria e
a frenagem não é tão eficaz quanto poderia ser. Dessa forma, o instante de tempo correto
para se ativar a válvula é aquele que fica próximo do limiar entre o instante de tempo que
a roda trava ou não.

Um outro exemplo de sistema embarcado de tempo real é o de controle de bordo de um
avião. Trata-se de um sistema embarcado porque a computação está presente para auxiliar
no vôo e deve respeitar restrições como peso, área e consumo de energia, por exemplo.
A parte de tempo real existe porque o sistema de bordo deve monitorar constantemente
sensores (quantidade de gasolina, funcionamento dos motores, etc) e auxiliar no controle
de atuadores. Se ocorre uma falha no motor e o sistema de bordo não avisa aos pilotos em
tempo hábil, um acidente pode acontecer. Este é mais um exemplo de sistema embarcado
de tempo real em que a temporização é cŕıtica. Tanto no caso do avião como no caso
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do automóvel, a violação da restrição temporal pode significar a morte de um ou mais
usários do transporte.

Há também sistemas em que a temporização está relacionada não com a corretude do
sistema, mas sim com a qualidade do mesmo. Um exemplo clássico desse tipo de sistema
são as transmissões de v́ıdeo e áudio. Um v́ıdeo que não é transmitido na taxa correta
fica desagradável ao usuário, ou seja, o sistema ainda está funcionando corretamente, mas
não proporciona uma qualidade aceitável.

A seguir são apresentadas algumas caracteŕısticas dos sistemas de tempo real que os
diferem dos demais sistemas. Um sistema de tempo real não necessita possuir todas as
caracteŕısticas a seguir para ser denominado de tempo real. As caracteŕısticas a seguir
não são exaustivas, uma vez que sistemas de tempo real cobrem uma enorme gama de
aplicações, o que dificulta elencar todas as caracteŕısticas posśıveis. Diferentes categorias
de sistemas de tempo real podem apresentar diferentes caracteŕısticas que por sua vez
podem ter várias ramificações ou até mesmo não possuir nenhuma das que serão citadas
a seguir. As caracteŕısticas são:

• Restrições temporais: toda aplicação de tempo real possui associada alguma
espécie de restrição temporal. Uma forma bastante comum de restrição temporal
é a associação de um prazo de execução ou deadline à tarefa. O deadline de uma
tarefa especifica um limite de tempo no qual a tarefa deve ser conclúıda e entregar
o resultado. Outros tipos de restrições temporais são os delays e durações, por
exemplo, onde um delay ou atraso corresponde à um intervalo mı́nimo que deve
existir entre a execução de duas tarefas, enquanto que a duração consiste no tempo
mı́nimo e máximo que uma dada tarefa deve ser executada.

• Novo conceito de corretude: a noção de corretude em sistemas de tempo real é
diferente do conceito tradicional de corretude. Em sistemas de tempo real a corretude
não depende apenas do resultado lógico correto, mas também do tempo em que o
resultado é produzido. Um resultado correto gerado após o deadline é considerado
um resultado inválido.

• Embarcados: a maioria dos sistemas de tempo real são embarcados por natureza.

• Confiabilidade: para aplicações tradicionais, a segurança do sistema e a confiabi-
lidade do sistema são coisas independentes. Em sistemas de tempo real a segurança
e confiabilidade são entrelaçadas.
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• Concorrentes: sistemas de tempo real geralmente precisam responder a vários
eventos independentes em um curto prazo de tempo.

• Distribúıdos: muitos sistemas de tempo real são modularizados com as partes
distribúıdas pelo ambiente. Nesse tipo de sistema, as informações surgem de loca-
lizações geográficas diferentes.

O que diferencia um sistema embarcado de tempo real de um sistema embarcado
normal, é que o primeiro deve executar a computação em tempo real. A computação em
tempo real é aquela em que o hardware e o software devem prover o resultado respeitando
restrições temporais. Diferentemente de uma computação tradicional que não se preocupa
com o tempo de processamento (no sentido de não estipular limites máximos de tempos
para a execução), a computação em tempo real deve gerenciar o tempo como fazendo
parte da computação. Às tarefas são alocados tempos de execução ou deadlines, ou seja, a
tarefa deve prover o resultado da computação dentro de um prazo de tempo estabelecido
pelo deadline, caso contrário o resultado não é considerado válido.

Em outras palavras, em sistemas computacionais de tempo real, a corretude da tarefa
em execução não depende apenas do resultado lógico correto, mas também do instante de
tempo em que esse resultado lógico é gerado. Quando se fala em computação, não se trata
apenas do processamento em si, mas de toda a interação entre o hardware e o software
que devem respeitar as restrições temporais.

A computação em tempo real teve suas ráızes no sistemas embarcados de tempo real.
Nesses sistemas, que foram projetados para interagir com o mundo f́ısico, as restrições
temporais surgem pelas próprias restrições existentes no mundo real. Essa interação com o
mundo f́ısico costuma atribuir uma série de outras caracteŕısticas importantes aos sistemas
computacionais de tempo real como a confiabilidade e responsividade, por exemplo.

As tarefas executadas pela computação de tempo real recebem o nome de tarefas de
tempo real. Uma tarefa de tempo real é aquela que necessita cumprir prazos de tempo ou
processar ininterruptamente por um peŕıodo de tempo para prover o resultado correta-
mente. O primeiro caso é o mais comum, no qual as tarefas são obrigadas a entregarem
o resultado dentro de um tempo estipulado conhecido por deadline. Considerando tarefas
que devem cumprir deadlines, os exemplos anteriores apresentam dois tipos de tarefas de
tempo real: as tarefas hard real time e as tarefas soft real time.

As tarefas hard real time são aquelas que estão submetidas a produzirem resultados
respeitando um deadline curto. Um sistema que não consegue completar a tarefa até o
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prazo estipulado pelo deadline é tido como falho. Um exemplo de sistema hard real time é
o robô de uma linha de produção. O robô periodicamente executa uma série de atividades
tais como comunicação com o sistema central, logging das informações realizadas, leitura
de sensores para determinar posições e objetos, calculo de rota, etc. Supondo que o robô
não detecte a tempo um objeto vindo na esteira de produção, ele não consegue realizar
as demais tarefas de montagem e coloca em risco toda a linha de produção.

Outro exemplo de aplicação que contêm tarefas hard real time são os sistemas an-
timı́sseis. O funcionamento de um sistema antimı́ssil consiste das seguintes tarefas: pri-
meiro detectar todos os mı́sseis que se aproximam; segundo deve calcular a posição ne-
cessária que a arma antimı́ssil deve ficar para disparar e então realizar o disparo no instante
correto antes que o mı́ssil cause algum estrago. Todas essas tarefas são hard real time e
são consideradas falhadas caso não sejam executadas a tempo.

Aplicações que possuem tarefas hard real time geralmente precisam ser confiáveis e
robustas. Isso significa que qualquer falha no cumprimento de um deadline ou no resultado
lógico gerado pode ter consequências graves. Os deadlines para aplicações de hard real time
costumam variar na ordem de microssegundos à milissegundos. É importante destacar que
uma tarefa de tempo real hard não é obrigada a ser executada no menor tempo posśıvel,
mas sim que o tempo de execução possa ser qualquer um, desde que não ultrapasse o
prazo do deadline. Em outras palavras, não há ganho ou vantagem em executar a tarefa
muito antes do prazo do deadline.

Um outro tipo de tarefa de tempo real são as tarefas soft real time. Assim como as
tarefas hard real time, as tarefas soft real time também possuem deadlines. A diferença
entre os dois tipos de tarefas é que, enquanto nas tarefas hard a perda de deadline repre-
senta uma falha, nas tarefas soft a perda de deadline não representa uma falha, mas sim
uma degradação de qualidade. Ao perder um deadline, a tarefa soft descarta o resultado.
Esse tipo de tarefa geralmente possui deadlines na faixa de alguns poucos milissegundos
à centenas de milissegundos.

As tarefas soft real time geralmente ocorrem em ambientes multimı́dia. Os exemplos
a seguir exemplificam a ocorrência desse tipo de tarefa.

• Video conferência, onde o v́ıdeo e áudio são encapsulados em pacotes IP e transmi-
tidos pela rede. Alguns desses pacotes podem eventualmente se perderem pela rede
por motivos como rede congestionada ou má conexão, por exemplo. Isto significa
que o fluxo de v́ıdeo não é constante e quadros que cheguem atrasados simplesmente
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são descartados.

• Rastreamento automatizado por satélite, no qual um conjunto de imagens são ana-
lisadas automaticamente para determinar o deslocamento de um objeto em estudo.
Se o sistema estiver sobrecarregado, pode ocorrer de uma nova imagem chegar en-
quanto a atual está sendo processada. Imagens velhas podem ser descartadas, uma
vez que já contém informação desatualizada.

Dos exemplos apresentados, pode-se ver o controle de algumas poucas válvulas, como é
o caso do freio ABS de um automóvel, até o processamento de imagens avançado realizado
em um satélite. Os primeiros sistemas embarcados (de tempo real ou não) eram simples
tanto pela tecnologia da época como pelo fato do sistema como um todo ser simples (vide
exemplo do painel de controle do microondas). E devido a tal simplicidade, tais sistemas
não demandavam um alto desempenho. Pelo contrário: o poder de processamento era
apenas o necessário a fim de economizar em memória, energia, etc.

Essa realidade, entretanto, já está mudando: sistemas como celulares, tablets, tele-
visões, satélites, sistemas médicos e similares demandam cada vez mais desempenho. Sis-
temas embarcados em automóveis e véıculos aéreos, navais e espaciais recorrem cada vez
mais ao uso de uma maior quantidade de sensores e atuadores, cada um destes com maior
resolução e essas caracteŕısticas também requerem um maior poder de processamento.

Também estamos caminhando para um mundo onde sistemas Cyber F́ısicos (LEE,
2006) e Internet das Coisas (GERSHENFELD; KRIKORIAN; COHEN, 2004) estão se tor-
nando uma realidade constante. Os sistemas Cyber F́ısicos são uma série de sistemas
computacionais trabalhando em conjunto, atuando no mundo f́ısico com um propósito
em comum. Os sistemas cyber f́ısicos são vistos como uma evolução aos sistemas em-
barcados, focando não só no aspecto computacional em si, mas também na comunicação
entre os sistemas computacionais. Exemplos de tais sistemas podem ser encontrados em
automação residencial, sistemas de monitoramento, automóveis e etc. Já a Internet das
Coisas também é formada por sistemas embarcados que se comunicam fortemente uns
com os outros. Em ambos os casos, os contextos onde esses sistemas se inserem requerem
um alto desempenho e que ao mesmo tempo devem respeitar diversas restrições como uso
de memória, consumo de energia, espaço, peso, etc.

Essa situação leva ao seguinte cenário: os simples microcontroladores já começam a
não ser mais suficientes para suprir a capacidade de processamento requisitada, de tal
forma que agora se busca formas de melhorar o desempenho. Todavia, no cenário atual



29

as melhores técnicas de otimizações no projeto de processadores que se conhece hoje em
dia são voltados para ambientes desktops e apresentam um grave problema: essas técnicas
não possuem fácil integração em sistemas embarcados de tempo real.

Na próxima seção são apresentadas as técnicas que levaram aos processadores a possuir
a capacidade de processamento que se dispõe hoje em dia e como essas técnicas atrapalham
o projeto de arquiteturas voltadas para trabalhar com tarefas de tempo real.

2.3 O problema das anomalias temporais

Diferentemente dos sistemas embarcados, os sistemas desktop sempre foram notáveis
e atraentes aos usuários por sua capacidade de computar vários tipos de tarefas diferentes.
Os sistemas desktop são o que usuário comum costuma denominar de computador. Para
executar vários programas ao mesmo tempo tais como jogos, editores de texto, players,
etc, é necessário o uso de um processador de propósito geral, de preferência com bom
desempenho a fim de fornecer uma experiência agradável ao usuário final. Para alcançar
um bom desempenho, ao longo dos anos foram desenvolvidas várias técnicas de aceleração
conforme a tecnologia de fabricação melhorava. Essas melhorias permitiram uma maior
quantidade de transistores por área, permitindo a implementação de mais funcionalidades
e/ou memória no circuito.

As técnicas de aceleração empregadas nos processadores de propósito geral utiliza-
dos nos ambientes desktop foram realizadas levando em consideração o tipo de aplicação
que era executado bem como as caracteŕısticas f́ısicas desses sistemas. Geralmente, as
aplicações executadas ou são aplicações interativas ou de cálculo computacional agres-
sivo, onde estas geralmente são executadas concorrentemente com as demais. Uma outra
caracteŕıstica importante das aplicações, é que a grande maioria não apresenta restrições
de tempo real: contanto que a interação com o usuário se dê de uma forma flúıda, não
há necessidade de atender prazos fixos. Essa fluidez geralmente é alcançada executando a
aplicação tão rápida quanto posśıvel, dáı a necessidade de um processador rápido.

No que diz respeito ao hardware, várias restrições que existem em sistemas embarcados
costumam ter um peso bem menor nos ambientes desktop: o consumo de energia já não é
algo cŕıtico, uma vez que o desktop roda diretamente da tomada; o peso é negligenciado,
uma vez que o desktop não foi feito para a locomoção; a memória pode ser facilmente
estendida e assim várias outras restrições também foram negligenciadas nos ambientes
desktop na implementação das técnicas de aceleração.
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As otimizações empregadas visavam acelerar as aplicações mais comuns nos ambientes
desktop tais como editores de texto, players e jogos, por exemplo. As aplicações para desk-
top não apresentam em sua maioria caracteŕısticas de tempo real. Exceto por aplicações
espećıficas como players de v́ıdeo ou algumas classes de jogos, o que governa o mundo
desktop são aplicações onde dados são fornecidos e gerados interativamente, não havendo
prazos de execução a serem cumpridos. Apesar da ausência de prazos, tenta-se processar o
mais rápido posśıvel a fim de dar um sensação de agradável ao usuário. Essa caracteŕıstica
de processar tão rápido quanto posśıvel sem no entanto se preocupar com restrições de
tempo levou às otimizações presentes nos atuais processadores de propósito geral. São oti-
mizações que procuram acelerar o caso mais comum de execução de um programa através
da maximização da quantidade de instruções executadas por unidade de tempo. Exemplos
de otimizações são o emprego de pipelining, execução de várias instruções em paralelo,
barramentos dedicados, memórias caches, etc. Essas técnicas funcionam porque explo-
ram as caracteŕısticas do programa. Por exemplo, sabe-se que num programa geralmente
existem várias instruções que podem ser executadas em paralelo, o que permite o uso de
técnicas como superescalar, VLIW, SMT, etc. Alguns trechos de código são executados
com muito mais frequência do que outros, permitindo o uso de memórias caches, predito-
res de salto e similares. Foi visando essas peculiaridades que os mecanismos de aceleração
empregados hoje em dia foram constrúıdos.

Essas técnicas funcionam muito bem em sistemas interativos e sem muitas restrições
como é o caso dos sistemas desktop. Neste tipo de ambiente, o consumo elevado de energia
e potência dissipada não são problemas para o processador, entretanto isto é, geralmente,
inadmisśıvel em sistemas embarcados. As várias técnicas de aceleração não fornecem li-
mites precisos de temporização, o que dificulta mais ainda o emprego de processadores de
propósito geral que empregue estas técnicas em sistemas embarcados, principalmente nos
de tempo real.

Até algum tempo atrás isso não era um problema, porque até então os sistemas em-
barcados não demandavam um processador com alto desempenho. Entretanto, esta já
não é mais a realidade. A definição de sistema embarcado como um sistema com uma
função bem definida inserido num contexto maior já não é tão certa como no passado
e sistemas como smartphones e tablets estão áı para provar isso. Trata-se de sistemas
que possuem poder de processamento próximo ao ambiente desktop e que, diferentemente
de um desktop, devem respeitar todas as restrições que geralmente existem em um sis-
tema embarcado. Até mesmo eletrodomésticos mais simples como geladeiras, microondas
e cafeteiras, por exemplo, estão com projeções de possúırem sistemas embarcados mais
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complexos a fim de permitirem automações residenciais mais robustas e eficientes. A in-
ternet das coisas, por exemplo, promete integrar esses vários eletrodomésticos na internet
e permitirem que haja troca de informação entre os aparelhos e entre os aparelhos e o
usuário. Este tipo de aplicação vai demandar muito mais desempenho do que é necessário
atualmente.

Do que foi apresentado até o momento, fica claro que há uma demanda crescente
por desempenho em sistemas embarcados, seja para melhorar a qualidade de serviços já
oferecidos atualmente e/ou para agregar novas funcionalidades. A questão que fica é como
melhorar o desempenho quando as técnicas que se tem ciência não conseguem atender bem
as necessidades dos sistemas embarcados. O restante desta seção é destinada à explicação
das várias técnicas de aceleração e como elas atrapalham a execução de tarefas de tempo
real que eventualmente sejam executadas em sistemas embarcados.

2.3.1 Pipelines

Um dos primeiros avanços significativos na performance dos processadores foi o em-
prego de pipelines. Esta técnica aumenta a quantidade de instruções executadas por uni-
dade de tempo através da divisão da execução de uma instrução em várias etapas. Essa
divisão permite que unidades de decodificação, execução, acesso à memória, etc executem
em paralelo, com cada uma das unidades trabalhando em cima de uma instrução diferente.
Essa estratégia também permite a existência de estágios menores e intercalados por re-
gistradores, possibilitando frequências de operações maiores. É a combinação da execução
em paralelo de unidades funcionais e as altas frequências de operação que permitem o
alto desempenho obtido num pipeline.

Idealmente, o pipeline é sempre capaz de finalizar uma instrução a cada ciclo de relógio.
Na prática isso quase nunca é alcançado todo o tempo, uma vez que existem conflitos
estruturais, de dados e de controle nos programas e no pipeline em si que impossibilitam
a taxa de uma instrução executada por ciclo de relógio. Os conflitos ou hazards de dados
surgem quando há dependência de dados, ou seja, quando uma instrução A precisa de um
valor gerado por uma outra instrução B, porém B ainda não terminou de ser executada e
portanto não pode fornecer o valor que A necessita para sua execução. Essa dependência
impede que A prossiga na sua execução, perdendo-se, portanto, a capacidade de executar
uma instrução por ciclo de relógio.

Os conflitos de controle por sua vez ocorrem pelo modo como os pipelines geralmente
são constrúıdos. Nesses, os operandos para determinar o endereço de destino bem como
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a determinação se o salto deve de fato ser realizado ou não ocorre em estágios avançados
do pipeline. Isto significa que enquanto ainda está se decidindo se o salto deve ou não ser
tomado, outras instruções já estão preenchendo estágios anteriores do pipeline. A opção
de tomar o salto tem como consequência o descarte das instruções nos estágios anteriores
do pipeline, visto que, pelo salto ter sido realizado, estas instruções não devem ser execu-
tadas. Como elas não são executadas, vários ciclos de relógio são gastos eliminando essas
instruções, diminuindo a taxa efetiva de instruções executadas por ciclo de relógio. Além
do descarte, há também o tempo para preencher o pipeline com novas instruções, o que
diminui ainda mais a taxa efetiva da quantidade de instruções executadas por ciclo.

Por fim, conflitos estruturais acontecem quando a arquitetura não dispõe de unidades
funcionais o suficiente para manter a execução em paralelo das instruções. Um exemplo
clássico são as operações de multiplicação e divisão. Estas operações necessitam de hard-
ware complexo, o que inviabiliza uma grande quantidade destas unidades no pipeline.
Muitas vezes, também, estas unidades requerem vários ciclos de relógio para processar
efetivamente uma operação de multiplicação e divisão. Essas caracteŕısticas geram um
conflito estrutural por a) instruções precisarem compartilhar uma mesma unidade e; b)
a unidade demorar vários ciclos de relógio para terminar o processamento. Para exempli-
ficar melhor, suponha duas instruções de multiplicação em sequência. A primeira delas
ocupa a unidade de multiplicação por vários ciclos de relógio, impedindo que a segunda
prossiga sua execução. Além disso, a primeira deve esperar vários ciclos de relógio até a
unidade de multiplicação entregar o resultado da operação. Esse comportamento reduz
drasticamente a taxa efetiva de instruções executadas por unidade de tempo.

No que diz respeito às dependências de dados, há várias formas de se resolvê-las, onde
as mais comuns são: o emprego de instruções NOPs, o uso de paradas ou stalls ou então o
uso de adiantamentos (bypass ou forwarding). O emprego de NOPs é uma estratégia que
permite um hardware simplificado, onde em troca deve-se ter um compilador inteligente
que conheça os detalhes internos do pipeline como a quantidade de estágios, por exemplo.
Essa estratégia sobrecarrega o compilador e se perde compatibilidade de código entre as
diferentes versões do processador, já que a quantidade NOPs geradas para uma versão do
processador pode não ser o suficiente para uma outra versão.

A estratégia de parada ou stall, a qual é usada no exemplo da figura 1, impede que, uma
vez detectada a dependência, outras instruções prossigam no pipeline. Apenas quando a
dependência é resolvida é que as demais instruções continuam sua passagem pelo pipeline.
Essa estratégia permite a compatibilidade de código, porém tem como desvantagem uma
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Figura 1: Dependências de dados em um pipeline

baixa vazão de instruções. A técnica de bypass é uma melhoria sobre a técnica de stall e
geralmente é empregada quando se tem área dispońıvel. O bypass consiste em circuitos
roteadores adicionais que permitem que o dado seja usado antes de ser efetivamente salvo
no banco de registradores.

As dependências de dados podem fazer com que um programa seja executado com
tempos diferentes de uma execução para a outra, mesmo quando as dependências são tra-
tadas por paradas ou por adiantamentos. Para exemplificar isso, considere as operações
r5 = r3 + r2, r4 = r4 + r6 e r7 = r4 + r0 apresentadas na figura 1. A primeira soma
não possui nenhuma dependência de dados com nenhuma das demais instruções, de tal
forma que essa instrução pode ser executada sem impedimentos no pipeline. A segunda
instrução de soma, entretanto, possui uma dependência de dados com a operação de acesso
à memória. Independentemente da arquitetura fazer uso de paradas ou de adiantamento
para resolver dependência de dados, a segunda instrução de soma já não seria mais exe-
cutada de forma continua no pipeline, já que precisa esperar pela instrução anterior ler
o valor da memória. O acesso à memória está fora dos domı́nios de controle do proces-
sador, ou seja, o processador não tem controle sobre a hierarquia de memória: o dado
pode estar ou não na cache, pode estar ou não na memória principal e assim por diante.
Mais ainda: o dado pode ser um IO mapeado em memória como uma tecla que o usuário
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deve pressionar, por exemplo. Cada um desses cenários apresentará um tempo de resposta
diferente.

A terceira instrução de soma contém uma dependência com a segunda, na qual esta
pode ser resolvida de forma mais rápida com adiantamento. Estes simples exemplos mos-
tram que uma mesma instrução, no caso uma soma, pode ter tempos de execuções dife-
rentes. Este comportamento é indesejável em sistemas embarcados de tempo real porque
complica o cálculo do tempo de execução de um programa. Se cada instrução sempre fosse
executada sem interrupções, bastaria fazer a contabilização da quantidade de instruções
executadas para se obter o tempo total. Por causa das dependências, entretanto, o cálculo
agora deve levar em consideração também as dependências de dados entre as instruções
e não mais apenas as instruções em si. Nestas situações, a ferramenta de estimação do
tempo de execução deve também modelar o funcionamento da hierarquia de memória, o
que geralmente não é algo trivial.

O cálculo do tempo de execução de um programa complica mais ainda quando ocorrem
o emprego de outras técnicas que melhoram a vazão de instruções. Uma técnica bastante
usada é a execução fora de ordem, que permite que instruções sejam executadas numa
ordem diferente da originalmente buscada. A execução fora de ordem é bastante usada
para tratar paradas no pipeline causadas por conflitos estruturais. No exemplo da figura 2,
suponha um pipeline com uma única unidade de multiplicação e quatro unidades lógico-
aritméticas. A execução fora de ordem detecta que a primeira soma e multiplicação não
possuem dependência com nenhuma das demais instruções e as escalona para execução.
Logo em seguida, a segunda instrução de multiplicação se vê impedida de executar pois
a primeira multiplicação ainda está ocupando a unidade. A segunda soma também não
pode ser executada, já que depende do dado gerado pela primeira multiplicação. Por fim,
a terceira soma é executada normalmente por não haver nenhuma dependência sobre ela.

A execução fora de ordem ajuda muito na obtenção de uma alta vazão de instruções,
principalmente em arquiteturas que exploram paralelismo à ńıvel de instruções ou Ins-
truction Level Parallelism (ILP), porém complica demasiadamente a estimativa do tempo
de execução. Agora não só é necessário modelar a hierarquia de memória para identificar
as paradas, como também é necessário ver que instrução termina em que ordem e quais
dependências existem. Isto é claramente muito mais complicado do que o modelo teórico
de pipeline capaz de sempre terminar uma instrução por ciclo de relógio.

Para citar os conflitos de controle também, as técnicas de predição dinâmica de saltos
são bastantes difundidas hoje em dia em arquiteturas de alto desempenho. Elas ajudam
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evitando que instruções sejam descartadas em vão no pipeline. Isto geralmente é feito
com o aux́ılio de tabelas que armazenam o histórico de salto e deduzem se um salto será
ou não tomado. Quando a dedução é correta, evita-se o descarte de instruções. Juntando
a predição de saltos com as técnicas citadas anteriormente, o cálculo da estimativa do
tempo de execução fica ainda mais complicado, uma vez que se torna necessário modelar
também o histórico de saltos e isso também não é feito de forma trivial.

2.3.2 Arquiteturas superescalares

O avanço na tecnologia de fabricação possibilitou o surgimento de arquiteturas capa-
zes de manter vários pipelines operando em paralelo. Uma dessas arquiteturas é conhecida
pelo termo superescalar. Este tipo de arquitetura possui dois ou mais pipelines operando
em paralelo, cada um executando várias instruções em paralelo. Os processadores supe-
rescalares exploram paralelismo à ńıvel de instruções de forma espacial além da temporal,
como é o caso dos pipelines mais simples. Essas arquiteturas buscam várias instruções em
paralelo e determina quantas e quais delas podem ser executadas em paralelo. O escalo-
namento é feito em hardware e em tempo de execução. Essa estratégia possibilita manter
compatibilidade de código e a capacidade de realizar melhorias na microarquitetura man-
tendo a interface já existente.

As arquiteturas superescalares tem várias vantagens e desvantagens, além de contar
com várias técnicas de desempenho auxiliares. Algumas das vantagens já foram menci-
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onadas anteriormente, que é permitir uma maior vazão de instruções devido aos pipeli-
nes trabalhando em paralelo e a capacidade de manter compatibilidade de código com
executáveis já existentes. Porém, para permitir essas vantagens, as arquiteturas superes-
calares precisam de um hardware demasiadamente complexo, o que aumenta a área em
chip, consumo de energia, entre outros. O desempenho pode ser melhorado ainda mais
com o uso de técnicas extras tais como, por exemplo: predição de saltos, execução fora
de ordem e renomeação de registradores, tendo como contraponto um hardware cada vez
mais complexo e dispendioso.

Um pipeline tradicional já apresenta problemas de tempo de execução diferentes e
esse problema é agravado para arquiteturas superescalares. Num simples pipeline só há
conflitos com outras instruções que estejam em estados anteriores do pipeline. Em arqui-
teturas superescalares os conflitos podem ocorrer com instruções que estejam antes ou
depois do mesmo estágio no qual se encontra a instrução atual e podem ocorrer também
no mesmo pipeline ou entre pipelines diferentes. Ou seja, todas as variações de execução
que existem num pipeline convencional também ocorre numa arquitetura superescalar,
além das próprias variações inerentes às arquiteturas superescalares.

Ao buscar as instruções na memória, uma arquitetura superescalar deve verificar quais
instruções podem ser executadas em paralelo e despachá-las para suas respectivas unida-
des funcionais. Esse escalonamento, que é feito em tempo de execução, deve levar em
conta vários fatores tais como: dependência de dados entre instruções, quantidade de uni-
dades funcionais dispońıveis, acesso à memória, etc. Para a execução de uma instrução,
existe muita interferência das demais instruções. Por exemplo, suponha que um proces-
sador superescalar possui apenas duas unidades lógico-aritméticas e duas unidades de
multiplicação. Num dado momento chegam quatro operações de adição para serem exe-
cutadas, porém como a arquitetura só possui duas unidades lógico-aritméticas, apenas
duas instruções de adição poderão ser executadas no instante e as demais deverão esperar
sua vez. Se ao invés de quatro operações de adições, chegassem duas de adição e duas de
multiplicação, todas as quatro operações poderiam ser executadas em paralelo.

Essa influência das demais instruções ao redor faz com que uma instrução apresente
tempos de execução muito diferentes. Num dado instante, uma operação de adição pode
atravessar o pipeline por inteiro sem manter dependência com nenhuma outra instrução.
Num outro instante, a mesma operação de adição pode ter que competir por recursos com
outras instruções, levando um tempo de execução diferente da primeira vez. Obviamente,
esse tipo de comportamento é extremamente indesejável em sistemas de tempo real.



37

2.3.3 Arquiteturas VLIW

Assim como as arquiteturas superescalares, as arquiteturas VLIW (FISHER; FARA-

BOSCHI; YOUNG, 2005) procuram explorar o paralelismo entre instruções que existem nos
programas. A principal diferença entre os dois tipos de arquitetura é que as arquiteturas
VLIW não realizam nenhum escalonamento em hardware, deixando essa tarefa a cargo dos
compiladores. Por não realizar nenhuma verificação de paralelismo em tempo de execução,
processadores VLIW possuem um hardware muito mais simples quando comparado às ar-
quiteturas superescalares.

Arquiteturas VLIW executam o que normalmente é chamado de palavra longa. Uma
palavra longa nada mais é do que um conjunto de instruções que podem ser executadas
em paralelo pelo processador. As palavras longas são geradas pelo compilador que deter-
mina quais operações podem ser executadas em paralelo. Assim, a cada ciclo de relógio
o processador VLIW busca uma palavra longa e executa as instruções ali presentes em
paralelo.

A variação no tempo de execução em arquiteturas VLIW se dá pelo fato de que é
comum elas trabalharem em lockstep, ou seja, se uma operação travar, todas as outras
travam. Trata-se de uma decisão de projeto e da filosofia VLIW, uma vez que é mais
fácil construir um hardware que trave por completo do que um que procure tratar os
conflitos em tempo de execução, ou seja, é um trade-off entre simplicidade e desempenho.
Arquiteturas VLIW que trabalham em lockstep podem apresentar tempos de execução
diferentes para uma instrução simples dependendo das demais instruções presentes na
palavra longa. Para exemplificar, considere uma palavra longa formada por uma instrução
de soma e uma de subtração. Essas duas operações podem ser executadas em um ciclo
de relógio. Todavia, se a mesma operação de soma for executada em paralelo com uma
instrução de acesso à memória e ocorrer um miss na cache, a instrução de acesso à memória
irá travar o pipeline por completo, esperando pelo dado da cache e, por consequência, a
operação de soma também irá travar devido ao funcionamento em lockstep. Ou seja, o
tempo de execução de uma operação depende das outras operações que também compõem
a palavra longa. Mais uma vez pode-se notar os conflitos interferindo no tempo de execução
e o agravo em virtude da execução em paralelo.

Dessa forma, tanto arquiteturas superescalares como arquiteturas VLIW possuem di-
ficuldades no que diz respeito a utilização em sistemas embarcados de tempo real. As
arquiteturas superescalares além de não possúırem um comportamento determińıstico,
possuem um hardware demasiadamente complexo, o que leva à um consumo alto de ener-
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gia. Já o VLIW possui problema de baixa densidade de código, contrariando a restrição
que muitos sistemas embarcados tem de memória. O alto desempenho dessas arquiteturas
muitas vezes não é o suficiente para justificar o uso em sistemas embarcados de tempo
real justamente pela falta de previsibilidade na execução. Arquiteturas VLIWs possuem
hardware mais simples do que as arquiteturas superescalares, porém também possuem pro-
blemas de execução previśıvel e também podem não ser viáveis em sistemas que requerem
temporização precisa. Dessa forma, quando essas arquiteturas são usadas em sistemas
embarcados de tempo real, o projetista obtém estimativas de tempo de execução muito
pessimistas e longe do real tempo de execução.

As arquiteturas VLIW e superescalar exploram o paralelismo existente entre as ins-
truções de uma mesma thread. As seções seguintes citam arquiteturas que exploram o pa-
ralelismo não mais entre as instruções de uma mesma thread, mas sim entre as instruções
de diferentes threads. Mesmo assim, será mostrado que nessas arquiteturas também há
problemas de execução previśıvel.

2.3.4 Arquiteturas multithreads

Uma outra estratégia de exploração de paralelismo é executar diferentes threads em
hardware. Enquanto arquiteturas como VLIW e superescalar buscam paralelismo entre
instruções de uma mesma thread, arquiteturas multithreads buscam explorar o paralelismo
existente entre as instruções de threads diferentes.

Há vários tipos diferentes de arquiteturas multithreads. Todas se baseiam em adicionar
hardware capaz de armazenar o contexto de duas ou mais threads em paralelo, onde essas
threads são chamadas de threads de hardware, uma vez que seu contexto é mantido por
hardware dedicado.

Uma arquitetura multithread pode ser constrúıda a partir de um simples Reduced
Instruction Set Computer (RISC), ou mesmo de um superescalar ou VLIW, por exemplo.
Este tipo de arquitetura explora o fato de que as dependências de dados e de controle
evitam que o pipeline seja usado em sua capacidade máxima e que nem sempre podem ser
evitadas numa mesma thread. Dessa forma, ao ocorrer um conflito de dados, de controle
ou estrutural que deixaria o pipeline ocioso, uma outra thread pode ser escalonada para
a execução enquanto que a thread atual é desativada até que o conflito seja resolvido.

Em arquiteturas capazes de explorar paralelismo à ńıvel de instruções, o uso de mul-
tithread pode levar à arquiteturas Simultaneous Multithreading. Trata-se de arquiteturas
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capazes de explorar, simultaneamente, paralelismo a ńıvel de instrução como a ńıvel de
threads, maximizando o uso do pipeline.

Além de todos os problemas temporais inerentes às arquiteturas citadas em seções an-
teriores, arquiteturas multithreads tem os seus próprios problemas. As anomalias surgem
nesse tipo de arquitetura por causa dos recursos que muitas vezes são compartilhados. Um
exemplo de recurso compartilhado seria a cache: uma thread A pode sobrescrever o dado
de outra thread B sem a permissão de B. Esse comportamento é conhecido como cash
trashing e causa diferentes tempos de execução. Um outro exemplo de recurso comparti-
lhado seria o preditor de saltos, onde uma thread pode sobrescrever o histórico de saltos
de uma outra thread. A própria troca de contexto é algo que leva a tempos de execução
diferente, uma vez que o instante em que uma thread é escalonada para a execução vai
depender das demais threads que estejam executando juntamente. Isso ocorre quando,
por exemplo, uma thread fica bloqueada e o hardware escalona uma substituta.

2.3.5 Arquiteturas multicore

Arquiteturas multicores nada mais são do que o agrupamento de duas ou mais arqui-
teturas citadas anteriormente. Arquiteturas multicores consistem em dois ou mais núcleos
em uma mesma pastilha de siĺıcio (KECKLER; OLUKOTUN; HOFSTEE, 2009). Os núcleos
podem ser heterogêneos ou homogêneos e o fato de estarem na mesma pastilha permite
uma melhor comunicação entres os núcleos. Além das anamolias temporais que cada core
pode apresentar, outras podem surgir devido à comunicação entre os cores.

Suponha, por exemplo, um dado de leitura a ser acessado por dois ou mais cores em pa-
ralelo. Um simples dado de leitura não requer o uso de mutex – primitiva de sincronização
normalmente encontrada para uso em sistemas operacionais (WOODHULL; TANENBAUM,
1997) – ou mecanismos similares. Mesmo assim, a disputa por barramento ainda existe e
inevitavelmente surge uma ordem de acesso. Dessa forma, se uma thread é replicada nos
cores A e B e ocorre das duas tentarem acessar simultaneamente o mesmo dado, a pri-
meira acessa o dado antes da segunda thread (ou vice-versa), ou seja, o mesmo trecho de
código leva tempos diferentes para ser executado dependendo do core em que se encontre.
Um outro exemplo de interferência entre as threads é no uso de caches como explicado
em subseções anteriores. Se há uma cache compartilhada entre dois ou mais cores, pode
ocorrer cache trashing, levando inevitavelmente à tempos de execução diferentes.

Do que foi discutido anteriormente, fica claro que as várias técnicas empregadas atu-
almente possuem uma grande variedade temporal no que diz respeito às execuções. Vários
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pesquisadores tem buscado novas formas de projetar ou de adaptar técnicas existentes para
o projeto de processadores voltados para sistemas embarcados de tempo real. Um desses
trabalhos é conhecido pelo termo Precision Timed Machines (PRET) e que serve como
principal base deste trabalho. As Precision Timed Machines serão explicadas no próximo
caṕıtulo, que mostrará como este tipo de máquina provê uma arquitetura previśıvel para
sistemas de tempo real.
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3 Precision Timed Machines

A ideia das Precision Timed Machines (PRET) (EDWARDS; LEE, 2007) nasceu na
universidade de Berkeley e defende a ideia de que é necessário repensar o uso de técnicas
existentes na construção de processadores. Inspirada pela revolução RISC, na qual o
elemento chave foi o emprego mais eficaz de técnicas já existentes, a filosofia PRET
advoca que é hora de repensar a forma como são projetados processadores para sistemas
de tempo real, uma vez que que atualmente costuma-se usar técnicas de desempenho
voltadas para a execução do caso mais comum de um programa em detrimento de uma
temporização precisa e que é necessária para sistemas de tempo real.

A filosofia PRET defende que a raiz do problema se encontra na ausência de semânticas
temporais nas camadas de abstrações. Quase todas as abstrações atuais em uso falharam
em prover uma semântica temporal: o conjunto de instruções, destinado a esconder os
detalhes da microarquitetura do software, falha porque não dá nenhuma garantia sobre
o tempo de execução, decorrente do emprego de técnicas como execução especulativa e
emprego de caches, por exemplo, que visam a aceleração em detrimento da temporização.
Linguagens de programação de alto ńıvel como C e Java, por exemplo não possuem em
suas semânticas quaisquer construções temporais, apenas lógicas; sistemas operacionais
de tempo real escondem dos programas o escalonamento, provendo apenas estimativas
e assim várias outras camadas de abstração como interfaces de rede, por exemplo, não
possuem uma semântica temporal bem definida. A passagem do tempo é, então, uma
mera consequência e não algo tratado como prioridade.

A falta de uma semântica temporal teve consequências nos sistemas embarcados de
tempo real. A aviônica, por exemplo, necessita de uma certificação extremamente cara:
não só o software, mas todo o hardware também precisam ser verificados e validados. Se
o fabricante espera que um modelo dure por décadas, é necessário manter um estoque dos
componentes que compõe o sistema por décadas também, uma vez que mesmo pequenas
melhorias podem destruir as propriedades temporais e todo o sistema precisaria ser re-
validado e certificado. Para piorar, essas verificações não são exaustivas, não podendo se
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garantir a ausência total de problemas. Fica evidente que essa abordagem tem alto custo
e é de dif́ıcil manutenção.

Mesmo em ambientes desktop, a ausência de semânticas temporais também causa
problemas. A execução concorrente de várias aplicações sem uma semântica temporal de
apoio e bem definida impede uma execução previśıvel e determińıstica, mesmo quando
as condições iniciais são idênticas. Esta é a causa de vários bugs de sincronização em
programas concorrentes e um dos motivos da necessidade de uso de semáforos, mutex e
outras primitivas do gênero.

Atualmente, a ausência de semânticas temporais é mais grave ainda por causa da
tendência de projetar arquiteturas e programas voltados para a execução concorrente.
Sistemas modernos lidam com a concorrência de sistemas f́ısicos com múltiplas tarefas,
componentes e/ou subsistemas integrados. Para poder desenvolver de forma eficiente sis-
temas complexos, é necessário desenvolver e testar as partes do sistema de forma indepen-
dente das demais. Essa modularidade é crucial para lidar com a crescente complexidade
dos sistemas. Entretanto, se durante a integração com os demais componentes se perde
as propriedades que existiam quando isolados, então os módulos não podem ser testados
e projetados individualmente. Um sistema que pode ser projetado por partes e depois
integrado é dito compońıvel.

A componibilidade temporal se refere a habilidade de integrar componentes preser-
vando suas caracteŕısticas e propriedades temporais. A fim de preservar as propriedades
dos componentes e módulos durante a fase da integração, arquiteturas modernas usam
arquiteturas federadas (ou federativas). Uma arquitetura federativa (OBERMAISSER et al.,
2009) contém funcionalidades implementadas em componentes f́ısicos distintos e que são
combinados para compor o sistema final, onde essa combinação se dá através do uso de
interconexões e barramentos. Como a conexão se dá de forma limitada, a interferência
entre os módulos é reduzida, garantindo a preservação de propriedades testadas individu-
almente.

As arquiteturas federadas são bastante usadas atualmente. Em automóveis, por exem-
plo, é bastante comum encontrar vários sistemas embarcados trabalhando em paralelo,
cada um com uma função bem espećıfica. Essa estratégia, entretanto, faz com que vários
módulos fiquem ociosos no decorrer da execução (LUDWIG, 1991). Um exemplo disso é a
ociosidade do mecanismo do freio ABS quando o carro se encontra em movimento acele-
rado. Outras desvantagens da abordagem federada são a grande quantidade de elementos
que precisam ser desenvolvidos, custos energéticos, etc. Por causa disso, há uma tendência
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crescente no uso de arquiteturas integradas, onde várias funcionalidades são integradas
em um único módulo como apresentado em (WATKINS; WALTER, 2007) e (OBERMAISSER

et al., 2009). Existem vários desafios nessa mudança, mas a principal delas é garantir que
as propriedades temporais de uma funcionalidade continuarão a serem respeitadas quando
for alocada junto com outras funcionalidades no mesmo chip. Só então o projeto e design
de funcionalidades poderá ser projetado de forma modular como é feito atualmente.

As máquinas PRET são uma tentativa de uma construção de uma arquitetura in-
tegrada que forneça uma semântica temporal a ńıvel de conjunto de instruções. A fim
de integrar várias tarefas no mesmo processador, as máquinas PRET apostam no uso de
multithreading. Cada thread é executada de forma isolada das demais em um processador
virtualizado, onde o objetivo dessa virtualização é garantir tempos de acessos previśıveis
aos recursos, permitindo que as threads sejam testadas individualmente e depois execu-
tadas em conjunto no mesmp chip sem sofrer interferências.

O restante deste caṕıtulo apresenta os conceitos chaves que compõe uma máquina
PRET.

3.1 Uma máquina PRET

Atualmente, a filosofia PRET defende o uso de uma arquitetura multithread, com o
pipeline capaz de executar threads intercaladas em granularidade fina: a cada ciclo de
relógio uma instrução de uma thread diferente entra no pipeline. Mais especificamente, o
núcleo do processador possui um pipeline de N estágios com capacidade para manter o
contexto de N threads de hardware. Essas threads são escalonadas por uma poĺıtica de
escalonamento round-robin que garante, além da implementação eficiente e simples, uma
fatia de tempo igual e determińıstico para todas as threads.

Como explicado no caṕıtulo 2, arquiteturas multithread podem apresentar diferentes
tempos de execução. Este tipo de comportamento é mais fácil de ser observado em arqui-
teturas multithread de granularidade grossa, cuja troca de threads se dá na ocorrência
de uma instrução de acesso à memória ou de alguma operação multićıclica como multi-
plicações, por exemplo. Máquinas PRET fazem uso agressivo de multithreading de grão
fino ao invés de grão grosso, escalonando uma thread diferente a cada ciclo de relógio ao
invés de esporadicamente.

Juntamente com o escalonamento agressivo, uma máquina PRET possui uma quanti-
dade de threads igual à quantidade de estágios no pipeline. O armazenamento do contexto
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das threads é feito por hardware dedicado a fim de permitir o rápido chaveamento en-
tre as threads. O requisito de se ter uma quantidade de threads igual a quantidade de
estágios do pipeline permite a eliminação de conflitos de dados, de controle e estruturais
que aparecem em arquiteturas convencionais. Por fim, uma máquina PRET possui, em
seu conjunto de instruções, instruções para manipulação da passagem do tempo. Essas
instruções permitem ao programador configurar tempos mı́nimos e máximos de execução
para um dado trecho de código de código.

Uma máquina PRET não é composta apenas pelo núcleo de processamento, mas
também por sua hierarquia de memória, que é de onde o procesador obtém suas instruções
e dados. A hierarquia de memória deve prover tempos de acesso previśıvel e determińıstico
ao processador, caso contrário o processador não é capaz de garantir às camadas mais
abstratas garantias de tempo. A filosofia PRET defende o uso de uma hierarquia de
memória exposta ao programador, dando ao programador a liberdade de escolher em qual
tipo de memória ler ou escrever uma informação e qual será o tempo para realizar a ação.
Essas caracteŕısticas tornam as máquinas PRETs diferentes das arquiteturas tradicionais,
que se não se preocupam em fornecer uma abstração temporal para o programador.

3.1.1 Conjunto de instruções

Além do comportamento previśıvel e repet́ıvel da arquitetura, as máquinas PRET
fornecem semântica temporal à ńıvel de conjunto de instruções. Alguns exemplos de
instruções que são empregadas para fornecer esta semântica são: get time, delay until,
exception on expired e deactivate exception. Essas instruções fazem uso de um relógio
interno ao processador que contabiliza a passagem do tempo na mesma frequência que as
instruções são executadas.

A instrução get time é usada para obter o valor atual do relógio, carregando o va-
lor do relógio para um registrador de propósito geral, permitindo assim a manipulação
posterior pelo programador pelo uso de instruções convencionais como somas, subtrações,
etc. Geralmente ela é usada em conjunto com a instrução delay until para determinar
tempos mı́nimos de execução para um certo trecho de código. A instrução delay until

recebe como argumento um valor de tempo e tem o seguinte funcionamento: quando o
processador encontra essa instrução, ele só prossegue na execução do programa caso o
tempo atual seja maior do que o tempo passado como argumento para delay until. Se o
tempo já for maior ou igual, delay until funciona como um NOP. Porém, se o tempo for
menor, a thread fica bloqueada até se obter o tempo desejado. Dessa forma, essa instrução
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é usada para garantir um tempo mı́nimo de execução.

A instrução exception on expired é usada para especificar um tempo máximo de
execução. Ela também recebe como argumento um timestamp e quando o processador
encontra essa instrução, ele atribui à um contador o valor tempo atual + timestamp. Dáı
em diante, o valor é decrementado automaticamente até chegar em zero. Neste momento,
é disparada uma exceção, o que permite ao programador executar uma ação para reparar
a perda do deadline. Ou seja, essa instrução não garante que certo trecho será executado
no tempo estipulado, mas sim que, caso o deadline não seja respeitado, o programador
terá a chance de tentar reparar o erro, provavelmente usando um código de compensação.
Por fim, deactivate exception serve para desativar o contador inicializado pela instrução
exception on expired, evitando assim o lançamento de uma exceção.

Essas são as quatro instruções atualmente que fornecem uma semântica temporal para
as máquinas PRET. Apesar de serem simples, elas permitem manipulações de deadlines e
de tempos mı́nimos de execução. Em outras palavras, elas apenas fornecem mecanismos ao
programador para monitorar, detectar e interagir com a passagem do tempo via software.
Essas instruções não impõem nenhuma poĺıtica ao programador e nem impedem melhorias
na microarquitetura e nem a adição de novas instruções, desde que as semânticas existentes
atualmente não sejam violadas. Isso permite ao programador refletir sobre a passagem do
tempo sem se preocupar com detalhes da microarquitetura.

3.2 Eliminação de conflitos

A eliminação de conflitos de dados e de controle em máquinas PRET se dá pela
intercalação de uma quantidade de threads maior ou igual que o número de estágios do
pipeline. A ideia é que ao intercalar tal quantidade de threads, cada estágio do pipeline
estará executando uma instrução de uma thread diferente. Isto significa que não há a
possibilidade de qualquer conflito de dados ou de controle no pipeline. Deve-se deixar
claro que as threads aqui citadas não são as threads de software, mas sim threads em
hardware. Por thread em hardware, quer-se dizer o conjunto de registradores, o estado da
thread, valor atual do contador de programa e etc que é salvo por hardware dedicado. No
restante deste texto, será usado o termo thread para designar uma thread em hardware,
usando o termo thread em software explicitamente quando se quiser fazer referência a
esta.

A Figura 3 exemplifica como a intercalação das threads elimina os conflitos. Nessa
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t1 = t1 - 1

t2 = mem[t0]

t2 = t2 + 1

t1 = t1 - 1

if t1 >= 0 goto L1

t0 é escrito no ciclo 4, mas só é lido 
novamente no ciclo 6: sem conflito 
de dados e sem necessidade
de adiantamentos.

Antes do próximo escalonamento, o 
endereço da próxima instrução já é 
conhecido: sem necessidade de 
realizar predição de saltos.

L0:
       if t1 >= 0 goto L1
       t0 = t0 + 4
       t2 = mem[t0]
       t2 = t2 + 1
       t1 = t1 - 1
       mem[t0] = t2
       goto L0

L1:
       ...

Thread 0

Thread 1

Thread 2

Thread 3

Thread 4

Figura 3: Exemplo de execução em um pipeline com execução intercalada de threads

figura é apresentado um pipeline de cinco estágios executando cinco threads diferentes,
onde a cada ciclo de relógio uma nova thread entra no pipeline. Essas threads possuem
hardware dedicado para manter seus contextos e permitir uma troca rápida de contexto
a cada ciclo. As threads são escalonadas sempre na mesma ordem por round-robin, ga-
rantindo uma fatia de tempo igual e previśıvel à todas as threads.

É posśıvel perceber que nunca ocorre uma dependência de dados entre quaisquer ins-
truções que estejam no pipeline, uma vez que estas pertencem à threads diferentes. Essa
estratégia permite aumentar a vazão de instruções e elimina a necessidade de usar adi-
antamentos no pipeline, tornando o hardware mais simples de ser projetado. Entretanto,
essa estratégia também tem desvantagens, já que pelo escalonamento fixo em round-robin,
o pipeline fica subutilizado quando não há threads o suficiente para preencher o pipeline
por completo, resultando em bolhas durante a execução como mostrado na Figura 4.

Os conflitos de controle também são eliminados por essa estratégia. Em arquiteturas
convencionais, os conflitos de controle surgem porque o cálculo e tomada de decisão do
salto se dá por vários estágios do pipeline, ao passo que a busca de novas instruções se
dá a cada ciclo de relógio. Como o cálculo do próximo endereço em uma instrução de
salto não consegue ser realizado tão rápido quanto a busca de instruções, o pipeline deve
ficar ocioso esperando o cálculo ser finalizado. Já no caso de uma máquina PRET, a
intercalação das threads amortiza o tempo do cálculo de endereço da instrução de salto
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L0:
       if t1 >= 0 goto L1
       t0 = t0 + 4
       t2 = mem[t0]
       t2 = t2 + 1
       t1 = t1 - 1
       mem[t0] = t2
       goto L0

L1:
       ...

Thread 0

Thread 1

Thread 2

Figura 4: Execução de NOPs em um pipeline com execução intercalada de threads

executando outras instruções de outras threads nos demais estágios do pipeline. Quando a
thread é escalonada novamente para ser executada, todas as dependências já se encontram
resolvidas e o próximo endereço pronto para ser usado. A intercalação das threads permite,
então, eliminar do processador circuitos como preditores de saltos. Esses preditores, além
de aumentarem a área total do procesador, trabalham de forma estat́ıstica e dinâmica,
impedindo uma execução determińıstica da thread.

A intercalação de várias threads por si só não é o suficiente para prover previsibilidade
e repetibilidade. O pipeline deve ser projetado para que não exista interação entre as
threads e assim garantir isolamento temporal entre elas. Na prática, isso significa que
recursos compartilhados entre as threads não devem existir a fim de evitar disputa entre as
threads pelos recursos. Portanto, juntando intercalação e ausência de compartilhamento de
recursos, obtém-se previsibilidade e repetibilidade. A previsibilidade é adquirida quando
cada thread sempre é escalonada a cada N ciclos pela poĺıtica round-robind, garantindo
uma fatia de tempo fixa para cada thread. Além disso, a ausência de interferência das
demais threads cria a ilusão de que a thread é a única detentora do processador, permitindo
obter também repetibilidade, uma vez que não existem interferências externas que possam
ocasionar variação no tempo de execução.

As Precision Timed Machines certamente também tem desvantagens. A principal delas
é o fato de que cada thread só possui o processador por 1/N do tempo. Aplicações que
não possuem muito paralelismo à ńıvel de thread ou que necessitem de latências muito
baixas não são boas candidatas para serem executadas nesse tipo de arquitetura. Por
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outro lado, aplicações que exibam muito paralelismo a ńıvel de thread e que requeiram
uma alta vazão de instruções e dados como as aplicações gráficas, por exemplo, são ótimas
candidatas para a execução em máquinas PRETs.

A ausência de compartilhamento de recursos também pode ser uma desvantagem em
alguns cenários. Uma tarefa pode precisar de uma quantidade considerável de memória
que não pode ser compartilhada com outras tarefas, levando à necessidade de fornecer
outros módulos de memória para as demais tarefas e assim aumentando a área e consumo
de energia.
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4 Trabalhos relacionados

Neste caṕıtulo é feita uma revisão da literatura sobre arquiteturas projetadas para
a execução de tarefas de tempo real. Mais especificamente, o foco está no projeto de
microarquiteturas dos processadores e na hierarquia de memória subjacente.

Alguns trabalhos incluem toda a arquitetura (processador e hierarquia de memória)
e nesses casos será citado o trabalho como um todo. Outros trabalhos entretanto focam
em apenas um aspecto, motivo pelo qual serão descritos em seções próprias.

4.1 O processador PTARM

O processador Precision Timed ARM (PTARM) (LIU et al., 2012) foi desenvolvido
para ser usado no contexto de sistemas cyber f́ısicos. Trata-se de uma microarquitetura
que implementa o conjunto de instruções do ARM. O PTARM é uma arquitetura concreta
que implementa as ideias das Precision Timed Machines.

4.1.1 Pipeline intercalado

O pipeline do PTARM possui cinco estágios e intercala quatro threads de hardware em
round-robin a cada ciclo de relógio. O pipeline busca uma instrução a cada ciclo de relógio,
executando as instruções em ordem. A intercalação das threads permite a eliminação de
conflitos de dados e de controle como explicado no caṕıtulo sobre as máquinas PRET.
Por causa disso, o PTARM não precisa implementar preditores de salto ou mecanismos de
adiantamento. Em operações de longa latência como um acesso à memória, por exemplo,
a thread não é retirada do pipeline, mas sim continua re-executando o acesso à memória
até que o dado seja de fato entregue. Essa estratégia tem como vantagem a garantia de
que a execução tem um comportamento previśıvel, mas impede que outra thread seja
executada no lugar.
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4.1.2 Hierarquia de memória

A hierarquia de memória do PTARM é constitúıda de memórias scratchpads e de
uma memória DRAM. As memórias scratchpads garantem um tempo de resposta de-
termińıstico, uma vez que são controladas por software e possuem latência fixa. Essas
memórias são usadas tanto para instruções como para dados e são mapeadas em um
espaço de memória diferente da memória DRAM. A divisão do espaço de endereçamento
entre scratchpad e DRAM dá ao programador a possibilidade de escolher explicitamente
em qual tipo de memória ler ou escrever dados, sabendo em quanto tempo se dará o
acesso. Em contrapartida, o programador precisa de um compilador que consiga gerar
código de forma eficiente para os diferentes tipos de memória.

O acesso à memória DRAM é realizado pelo uso de um controlador de memória pro-
jetado para ter comportamento previśıvel. Esse controlador expõe a hierarquia interna de
uma memória DRAM. Isto significa que o PTARM não vê a memória como um módulo só,
mas sim em bancos, alocando cada uma das threads para um banco da memória DRAM.
Essa estratégia evita o compartilhamento de recursos entre as threads e garante que cada
thread acesse o seu respectivo banco sem interferência das demais. A desvantagem nesse
caso é que a memória sofre de fragmentação, já que um banco fica alocado a apenas uma
única thread.

4.2 O processador PATMOS

O processador PATMOS (SCHOEBERL et al., 2011), criado dentro do projeto Time-
Predictable Multicore Architecture for Embedded Systems (T-CREST), é um processador
VLIW projetado para uso em sistemas embarcados de tempo real que demandem alto
desempenho. Seu objetivo é garantir uma arquitetura com previsibilidade na execução e
acesso aos recursos da arquitetura.

O PATMOS busca uma palavra longa de 64 bits a cada ciclo de relógio e é capaz de
executar até duas operações em paralelo. Cada palavra longa pode conter duas operações
de 32 bits ou apenas uma de 64 bits. As operações lógico-aritméticas podem ser executadas
em qualquer das duas vias do pipeline VLIW, enquanto que instruções de salto e de acesso
à memória são executadas em uma via espećıfica. Cada uma dessas operações podem ser
predicadas, ajudando na redução do uso de instruções de salto e permitindo o uso de
single path programming. Por fim, o pipeline possui vários adiantamentos a fim de ajudar
no desempenho da arquitetura.
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Todas as instruções possuem tempos de execução bem determinados. O tempo que
cada instrução leva para ser executada faz parte da semântica da mesma, de tal forma que
outras microarquiteturas que implementem a arquitetura do PATMOS devem respeitar
tais tempos de execução a fim de garantir a execução correta do programa. Esta é uma
decisão de projeto que abre mão de posśıveis otimizações na microarquitetura a fim de
existir uma uniformidade entre diferentes versões do processador. A ideia é, então, garantir
que um mesmo trecho de código possua o mesmo tempo de execução em microarquiteturas
diferentes.

A hierarquia de memória usada em conjunto com o PATMOS consiste de vários tipos
de caches diferentes, refletindo a forma como os programas geralmente são divididos. As
caches em questão são: cache da pilha, cache de funções, cache da heap e cache de dados.
A cache de pilha armazena exclusivamente os dados estáticos normalmente armazenados
na pilha de execução do programa. Já a cache de dados e de heap armazena os demais
tipos de dados gerados durante a execução do programa.

A cache de função, por sua vez, substitui a tradicional cache de instruções. Uma cache
de função trabalha a ńıvel de funções, ou seja, ou a função está por completa na cache,
ou não está. Essa divisão em várias caches permite um maior controle da gerência de
dados. Por exemplo, os dados da pilha possuem um comportamento bem previśıvel: ou
se empilha, ou se desempilha. O fato da cache de pilha armazenar só esse tipo de dado
garante que não haverá a ocorrência de cash trashing com os dados da heap, por exemplo.
De forma analóga, a cache de funções garante que toda a função estará presente na cache
e que não sofrerá interferência nem de dados da pilha e nem da heap. Essas caracteŕısticas
visam facilitar a estimativa do WCET de um dado trecho de código.

Cada uma dessas caches é acessada através de instruções explicitas. Portanto, há um
load e store espećıfico para o acesso à cache de pilha, um outro load e store para o acesso
dos dados da cache de heap e assim por diante. Essa estratégia tem duplo propósito:
impedir que se sobrescreva o dado de uma cache por acidente com o dado de outra e;
facilitar a análise de WCET, uma vez que a ferramenta detecta qual o tipo de instrução
e sabe exatamente qual cache será acessada.

Além dos tradicionais load e store, há também o que os autores denominaram de
split load. Trata-se de um load que não espera o acesso à memória ser completado. O
dado lido da memória é armazenado em um registrador temporário que fica fora do banco
de registradores, evitando assim conflitos estruturais. Este esquema permite a arquitetura
esconder a latência de acessso à memória, funcionando como uma espécie de execução fora
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de ordem, porém planejada pelo compilador de forma estática e, portanto, sem prejudicar
a estimativa de WCET. Apesar dos split loads aumentarem o número de instruções (uma
instrução de load e mais outra para mover o dado do registrador temporário para o banco
de registradores), a possibilidade de executar instruções nesse meio tempo permite uma
maior vazão de instruções executadas.

4.3 O processador MERASA

O processador MERASA (UNGERER et al., 2010) é mais uma arquitetura projetada
para sistemas embarcados de tempo real. A arquitetura é baseada nos processadores Tri-
Core da Infineon Technologies (EYRE; BIER, 1999), que são largamente usados em sistemas
embarcados automotivos. O MERASA é um processador Simultaneous Multithreading com
pipeline de cinco estágios e capaz de executar até duas instruções por ciclo de relógio. A
arquitetura possui suporte para quatro threads em hardware. Dessas quatro threads, uma
delas é dedicada para tarefas de tempo real e as demais para tarefas normais.

A busca e execução das instruções se dá da seguite forma: buscam-se as instruções
da thread de tempo real e verifica-se a possibilidade de executar as duas instruções em
paralelo. Se não for posśıvel, uma instrução de uma thread normal é escalonada para ser
executada junto da instrução da thread de tempo real.

As threads são escalonadas através de um algoritmo de escalonamento baseado em
prioridade. Cada uma das quatro threads possui uma prioridade e a thread que estiver
pronta e com maior prioridade é executada. A thread de tempo real sempre possui a
maior prioridade e portanto pode preemptar qualquer uma das outras threads a qualquer
instante. Isso garante à thread de tempo real a ilusão de que é detentora de todo o pipeline
e portanto a estimativa de WCET pode ser realizada como se fosse um processador single
core convencional.

A hierarquia de memória do MERASA consiste em caches, scratchpads e de memória
SDRAM. As três threads normais não requerem previsibilidade na execução e portanto
usam caches convencionais tanto para instruções como para dados. A thread de tempo
real, por outro lado, usa scratchpads para instruções e scratchpad e cache para dados.
O uso de scratchpads traz a vantagem de um custo energético mais eficiente e provê
ao software um maior controle dos dados que são ou não armazenados na scratchpad,
garantindo assim maior facilidade para estimar o WCET.

As instruções da thread de tempo real são armazenadas na scratchpad de instruções
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e devem ser gerenciadas pelo próprio software. Para facilitar o tratamento em software,
a scratchpad de instruções possui um módulo DMA que é capaz de trazer automatica-
mente as instruções de uma função quando está é chamada. Essa estratégia mantém o
comportamento previśıvel e alivia o fardo de gerenciamento dos dados pelo software.

Os dados da pilha que são usados constantemente são alocados na scratchpad a fim
de se obter um tempo de acesso aos dados previśıvel. Os dados da heap, por outro lado,
são armazenados em uma cache convencional. Essa utilização exclusiva das scratchpads
apenas pela thread de tempo real garante previsibilidade: as threads normais não podem
interferir na memória governada pela thread de tempo real e; a thread de tempo real tem
controle expĺıcito de quando um dado está ou não na scratchpad.

4.4 Outros trabalhos

Nesta seção são descritos alguns trabalhos da área que não se focam na arquitetura
completa, mas sim em pontos espećıficos da mesma. Isto quer dizer que são trabalhos que
ou se focam na construção do processador ou na hierarquia de memória, mas não ambos.

4.4.1 Microarquiteturas de processadores

Os processadores superescalares costumam vir equipados com técnicas como execução
fora de ordem, preditor de saltos, caches, etc. Essas técnicas tem impacto negativo na
estimativa do pior tempo de execução como explicado em seções anteriores. Dessa forma,
alguns atores da literatura tem proposto modificações nessas arquiteturas a fim de prover
um melhor cálculo para WCET.

Em (BURGUIÈRE; ROCHANGE; SAINRAT, 2005), é proposto esquecer o uso de preditores
de saltos e usar uma abordagem estática. Um exemplo seria considerar todos os saltos
sempre como tomados (ou sempre como não tomados). Outra estratégia na mesma linha
de racioćınio é considerar saltos para trás como tomados e saltos para frente como não
tomados a fim de otimizar a performance de laços de repetição. Com o uso de predição
de salto estática, os compiladores podem analisar padrões de código (laços, condicionais,
etc) e inserir instruções especiais a fim de facilitar a tomada de decisão do hardware. A
arquitetura alvo deve, portanto, prover suporte a tais instruções especiais no lugar dos
preditores de saltos convencionais.

Em (ROCHANGE; SAINRAT, 2005), é proposto pré-escalonar as instruções a serem
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executadas numa arquitetura superescalar a fim de facilitar a análise. Trabalhando em
termos de blocos básicos, a ideia é analisar a execução de cada bloco básico como se a
arquitetura tivesse sido ligada (ou resetada) naquele instante. Essa estratégia elimina a
interferência das instruções de blocos anteriores e observa o comportamento apenas das
instruções pertencentes ao bloco básico atual. O pré-escalonamento consiste em organizar
as instruções de tal forma que ao iniciar um bloco básico se garanta que todas as instruções
do bloco básico anterior foram executadas. Isso garante que cada bloco básico inicia
sempre com um estado consistente no pipeline. Entretanto, esse trabalho não levou em
consideração os efeitos que a hierarquia de memória pode causar e nem é viável para
programas que contenham muito fluxo de controle, uma vez que haveria grande quantidade
de esvaziamentos no pipeline a fim de reinicializar o pipeline.

Em (WHITHAM; AUDSLEY, 2008) se combina técnicas de pré-escalonamento e predição
estática de saltos para propor modificações em arquiteturas superescalares com execução
fora de ordem. O objetivo é prover previsibilidade na execução de uma única thread. Ao
invés de analisar blocos básicos, a técnica pré-escalona instruções ao longo de um trace
virtual. Traces virtuais são trechos de execução que contém predições de salto estáticas.
Esses traces virtuais são formados a partir da análise do trecho de execução mais longo
da thread.

A estratégia funciona, então, da seguinte forma: ao processador superescalar é adici-
onado um controlador que armazena as predições de salto de cada trace virtual. Quando
um trace virtual dá lugar a outro trace virtual, o pipeline é esvaziado e o novo trace
virtual entra em execução. No peŕıodo em que o trace virtual está sendo executado, é
posśıvel fazer uma boa estimativa de WCET até o instante que o trace virtual é tro-
cado por outro. Essa troca ocorre quando o controlador de traces erra na predição de
um salto. Essa arquitetura apresentou melhoras de desempenho quando comparada com
arquiteturas superescalares sem suporte à execução fora de ordem.

No que diz respeito às arquiteturas VLIW, em (YAN; ZHANG, 2008) é apresentado em
um estudo a previsibilidade de arquiteturas VLIW, propondo modificações na arquitetura
e nos compiladores a fim de aumentar a previsibilidade. A observação deste trabalho foi a
de que apesar do compilador fazer um bom escalonamento estático, ainda assim existem
informações que são só descobertas em tempo de execução tais como, por exemplo, se a
cache vai gerar um hit ou miss. Outro exemplo de informação em tempo de execução é o
acerto ou erro de uma predição de desvio.

Para tratar tais casos, é proposto técnicas de compilação que façam o programa sempre
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executar em uma mesma direção, ou seja, não existem saltos que façam o contador de
programas voltar para uma posição anterior. A única exceção permitida são os loops.
Os saltos que são eliminados são trocados por instruções predicadas fazendo com que o
programa fique maior. Para resolver isso, é proposto técnicas agressivas de escalonamento
de hiperblocos.

Para arquiteturas que suportem threads, (KREUZINGER et al., 2000) apresenta estudos
a fim de analisar qual seria a melhor estratégia de escalonamento para threads em hard-
ware. Os escalonamentos testados foram Fixed Priority Emptive, Earliest Deadline First,
Least Laxity First e Guaranteed Percentage. Para analisar as estratégias de escalonamento,
cada thread antes de ser executada informa à arquitetura qual o seu deadline de execução.
O critério de avaliação era a vazão de instruções que cada estratégia de escalonamento
era capaz de fornecer. A conclusão do trabalho foi a de que o escalonamento Guaranteed
Percentage fornece a melhor vazão, conseguindo deixar as threads ocuparem o pipeline o
máximo de tempo posśıvel.

Em (BARRE; ROCHANGE; SAINRAT, 2008) é proposto selecionar uma thread em hard-
ware para ter a maior prioridade de execução em uma arquitetura com suporte à Simul-
taneous Multithreading. Assim, quando esta thread precisar ser executada, qualquer outra
que esteja em execução no momento sofre preempção. Dessa forma é posśıvel dar à thread
de maior prioridade a ilusão que só ela está sendo executada no processador, facilitando
assim a estimativa de WCET. Este trabalho não considerou uma hierarquia de memória
nos estudos.

4.4.2 Hierarquia de memória

Para prover um sistema previśıvel não basta apenas pensar nos processadores em si.
É necessário pensar nos demais elementos como memórias, barramentos, etc. Esta seção
apresenta alguns trabalhos relacionados à hierarquia de memória.

O comportamento dinâmico das caches dificulta a estimativa de tempos de respostas
em sistemas embarcados de tempo real. (REINEKE et al., 2007) investiga a previsibilidade
das seguintes poĺıticas de substituição: Least Recently Used, First In First Out, Pseudo
LRU e Most Recently Used. A investigação chegou a conclusão de que a poĺıtica Least
Recently Used é a que oferece a latência de resposta mais previśıvel, de tal forma que é
recomendado o uso dessa poĺıtica em caches usadas em sistemas embarcados de tempo
real.
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Em (PUAUT; DECOTIGNY, 2002) é proposto o uso de caches particionadas, onde as
linhas da cache podem ser bloqueadas. Nessa estratégia, o software pode pedir para ser
o único detentor de uma ou mais linhas da cache, evitando assim problemas de inter-
ferência entre tarefas. A alocação exclusiva de linhas da cache às tarefas pode ocorrer
tanto estáticamente (em tempo de boot) ou dinamicamente, ficando a cargo do sistema
operacional qual estratégia de alocação usar. Ao atribuir uma linha da cache exclusiva-
mente à uma tarefa, a ferramenta de estimativa de WCET tem uma maior certeza de
quando o dado está ou não presente na cache.

Além de não oferecerem previsibilidade de forma natural aos sistemas embarcados de
tempo real, as caches também são responsáveis por consumo de energia considerável no
sistema. Dessa forma, alguns autores propõem o uso de memórias scratchpads que possuem
acesso mais previśıvel (WEHMEYER; MARWEDEL, 2005), hardware simplificado e menor
consumo de energia (BANAKAR et al., 2002a). O acesso mais previśıvel ocorre porque a
scratchpad nada mais é do que uma memória de acesso rápida e que pode ser endereçada
pelo software ao acessar determinada região do mapa de memória. Todo o gerenciamento
dos dados e instruções contidos na scratchpad é realizado pelo software. Portanto, não há
hardware para substituir linhas da scratchpad, bem como não há necessidade de hardware
para detectar se uma linha está suja ou não. Essa simplificação do hardware permite um
menor consumo de energia e uma menor área em chip. Todavia, a responsabilidade do
controle dos dados da scratchpad passa a ser responsabilidade do programador.

Em (PUAU; PAIS, 2007) é realizado um estudo comparando caches com alocação e
scratchpads e os resultados obtidos mostram pequena diferença de performance entre as
duas, com estimativas de WCET obtidas também bastante parecidas. As principais di-
ferenças surgem no tamanho do bloco selecionado: na cache cuja unidade básica é uma
linha, esta pode ser sobrescrita por uma outra operação sem permissão do software, preju-
dicando a previsibilidade. As scratchpads não possuem esse problema, mas podem sofrer
de fragmentação enquanto que caches podem armazenar partes de um bloco.

Já em (WHITHAM; AUDSLEY, 2009) é apresentado o conceito de scratchpad gerenciada
por hardware. Trata-se de uma Scratchpad Memory Management Unit (SPMMU) que fica
responsável por transferir dados entre a memória principal e a scratchpad. A SPMMU
permite separar endereços lógicos e f́ısicos e para isso faz uso de tabelas mapeando um
endereço lógico em f́ısico. Apesar da SPMMU ser um hardware, o seu controle é feito
através do software. O programador pode especificar um endereço base e a quantidade de
dados a serem transferidos e a SPMMU faz o trabalho de traduzir entre endereços lógicos
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e f́ısicos.

Os trabalhos anteriores focam em memórias localizadas próximas ao processador.
Todavia, também se faz necessário garantir previsibilidade no acesso à memória principal
e que hoje em dia é quase sempre implementada usando memórias do tipo SDRAM.
Memórias deste tipo possuem células implementadas com o uso de capacitores. Estes
capacitores perdem carga com o tempo, de tal forma que precisam ser recarregados de
tempos em tempos. Essas recargas interrompem eventuais acessos de escrita ou leitura
que estejam ocorrendo no momento, levando a um comportamento impreviśıvel desse tipo
de memória para sistemas embarcados de tempo real. Esse problema é agravado ainda
mais pelo fato das recargas serem controladas pelo hardware e não pelo software.

Dessa forma, (BHAT; MUELLER, 2011) propõem o escalonamento de recargas e que as
recargas sejam realizadas em rajadas. A ideia é que o software monitore a passagem do
tempo e contabilize quantas recargas são necessárias. Quando o software não for mais aces-
sar a memória principal, ele pode instruir ao hardware para realizar a rajada de recargas.
Essa estratégia reduz a quantidade máxima de dados que podem ser transferidos entre a
memória principal e o processador, porém fornece um comportamento mais prev́ısivel, já
que o software é responsável por ordenar ao hardware a realização de uma recarga.

Em (AKESSON; GOOSSENS; RINGHOFER, 2007) é apresentado o controlador de memória
Predator : um controlador SDRAM previśıvel. Ele garante uma máxima latência de acesso,
bem como um quantidade mı́nima de banda de dados para cada um dos clientes conecta-
dos à ele, independentemente do comportamento dos demais clientes. Os controladores de
memória DDR2 SDRAM convencionais escalonam os acessos de forma dinâmica, tornando
dif́ıcil obter um comportamento previśıvel por causa das interferências entre os clientes.
O Predator, por outro lado, é um controlador h́ıbrido, possuindo uma parte estática e ou-
tra dinâmica. Ele pré-computa um conjunto de operações de leitura e escrita, permitindo
então o calculo de latências. Uma vez com as latências a disposição, o escalonamento se
dá de forma dinâmica. Para atender a vários clientes, o árbitro do Predator usa como
escalonamento o Credit Controlled Static Priority (CCSP). Esse escalonamento permite
obter a máxima latência e banda para os clientes baseado nas garantias fornecidas pelo
backend.

Por fim, em (PAOLIERI et al., 2009) é apresentado o controlador SDRAM Analyzable
Memory Controller (AMC), que funciona de forma simliar ao Predator. A diferença entre
eles é que o AMC usa como poĺıtica de escalonamento o Round Robin ao invés de CCSP.
Enquanto que Round Robin garante bandas e latências iguais para todos os clientes, o
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CCSP é capaz de fornecer melhores valores de banda e latência para acessos de maior
prioridade.
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5 Arquitetura proposta

Neste caṕıtulo apresenta-se a arquitetura proposta, de nome Hivek-RT. Seguindo os
prinćıpios apresentados no caṕıtulo três sobre as Precision Timed Machines, Hivek-RT
emprega um pipeline que executa threads de forma intercalada e expõe a hierarquia de
memória com memórias de acesso previśıvel. A arquitetura proposta é uma adaptação
da arquitetura Hivek (SIQUEIRA et al., 2014), que foi projetada para o uso em sistemas
embarcados com restrições de memória. Hivek é um VLIW single-thread capaz de executar
até duas instruções em paralelo e que faz uso de um conjunto de instruções de tamanho
variado a fim de obter uma alta densidade de código, ajudando a reduzir o consumo de
memória. A arquitetura também suporta a predicação de instruções, técnica que além de
reduzir a quantidade de saltos e o tamanho do executável, também ajuda na programação
de programas com caminho único de execução. Programas com caminho único de execução
(PUSCHNER, 2005) auxiliam na computação do tempo de execução do programa, portanto
são desejáveis em sistemas de tempo real. Ela também possui suporte à predição estática
de saltos, obtendo bom desempenho na predição de saltos sem no entanto precisar de um
hardware complexo.

A arquitetura Hivek original foi projetada para a execução de uma única thread por
vez e, apesar do foco em sistemas embarcados, ela não foi projetada para a execução
de tarefas de tempo real. O que o presente trabalho faz é melhorar uma arquitetura já
voltada para sistemas embarcados, permitindo que a mesma possa executar de forma
eficiente tarefas de tempo real. As caracteŕısticas originais da arquitetura Hivek aliadas à
execução de tarefas de tempo real permitirão à presente arquitetura um largo escopo de
uso em sistemas embarcados, sejam eles de tempo real ou não.

O restante deste caṕıtulo se encontra dividido da seguinte maneira: primeiro, é feita
uma rápida introdução sobre a arquitetura Hivek. Em seguida são apresentadas as modi-
ficações propostas à arquitetura Hivek, bem como à hierarquia de memória seguindo os
preceitos estabelecidos pela filosofia PRET.
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5.1 A arquitetura Hivek

O processador Hivek foi projetado para o uso em sistemas embarcados que precisam
de alto desempenho e que possuam restrições de memória como celulares e tablets, por
exemplo. A arquitetura foi projetada como um VLIW capaz de executar até duas ins-
truções em paralelo. Processadores VLIW são relativamente simples quando comparados
a outros tipos de processadores como os superescalares, por exemplo, permitindo obter
bom desempenho com um hardware simplificado. Entretanto, processadores VLIW tra-
dicionais costumam apresentar uma baixa densidade de código por geralmente não haver
paralelismo o suficiente para ser explorado, o que resulta na inserção de NOPs no código.
Essa carateŕıstica é indesejável em sistemas embarcados, uma vez que estes costumam
apresentar restrições de memória.

Para resolver o problema de uso ineficiente da memória, o Hivek não é um VLIW
tradicional. Nas arquiteturas VLIW tradicionais, as instruções possuem tamanho fixo a
fim de manter o hardware simples. No Hivek, entretanto, é empregado um conjunto de
insruções de tamanho variado a fim de obter um código mais denso. É nesse aspecto
que a arquitetura Hivek original se foca, procurando fornecer alta densidade de código e
permitir o uso de uma arquitetura VLIW em sistemas embarcados.

5.1.1 Conjunto de instruções

O conjunto de instruções é uma das principais caracteŕısticas da arquitetura Hivek.
Diferentemente das arquiteturas VLIWs tradicionais que fazem uso de instruções de ta-
manho fixo, a arquitetura Hivek faz uso de instruções de tamanho variável e de operandos
impĺıcitos a fim de obter um código mais compacto e, consequentemente, reduzir o con-
sumo de memória.

Em processadores VLIWs, as instruções (ou operações) são agrupadas em contai-
ners geralmente chamados de palavra longa ou MultiOp (Multiple Operations). Várias
operações podem ser agrupadas numa mesma palavra longa, desde que possam ser exe-
cutadas em paralelo com as demais. É desta ideia que surge a nomenclatura Very Long
Instruction Word ou VLIW. Em uma palavra longa, cada uma das instruções contidas
nela são codificadas seguindo os conceitos da filosofia RISC: operandos e opcodes bem
definidos e com poucas variações.

Em arquiteturas VLIWs tradicionais, as palavras longas sempre possuem o mesmo
tamanho. Essa estratégia permite um hardware que não precisa realizar nenhum esca-
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lonamento em tempo de execução, mas tem como desvantagem uma baixa densidade de
código em certos cenários, uma vez que nem sempre é posśıvel achar paralelismo suficiente
nas aplicações para preencher por completo uma palavra longa. A ausência de paralelismo
acarreta no preenchimento de NOPs nas palavras longas a fim de manter o tamanho fixo
da palavra longa.

O que a arquitetura Hivek faz é trocar um hardware extremamente simples por um
pouco mais complexo, a fim de ganhar em termos de memória. As instruções no Hivek
possuem tamanho variado e, por consequência, as palavras longas também possuem tama-
nho variado. Um módulo em hardware é responsável por tratar, em tempo de execução,
as instruções de tamanhos variáveis. No Hivek, cada instrução pode ter um tamanho de
14 ou de 30 bits, o que resulta em palavras longas de tamanhos variáveis também. Cada
palavra longa pode possuir as seguintes combinações de operações simples como apre-
sentado na figura 5. Um cabeçalho de dois bits indica quais os tipos e quantidades de
operações simples que a MultiOp está carregando. Ocasionalmente, também pode existir
um padding de dois bits a fim de deixar a MultiOp com tamanhos múltiplos de potências
de dois: 16, 32 e 64 bits.

Figura 5: Formato das palavras longas do Hivek

Os tamanhos variados das instruções são obtidos através da redução na quantidade
de bits usados para codificar as operações e seus operandos, podendo chegar ao extremo
de eliminar um operando completamente, deixando-o impĺıcito. No Hivek, o grupo de
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instruções de 30 bits possui um grupo derivado contendo as instruções de 14 bits. Essas
instruções nada mais são do que as instruções de 30 bits com alguns operandos e opcodes
reduzidos. A ideia é que algumas operações e seus respectivos operandos são muito mais
usados que outros, de tal forma que codificar essas operações mais usadas usando menos
bits se obtém uma densidade de código maior.

Um exemplo de operação compacta é a instrução de load relativo à pilha. É comum
nos programas gerados por compiladores emitirem eṕılogos e prólogos contendo instruções
de salvamento e de carga de registradores na pilha. O acesso à pilha é realizado em função
do registrador de ponteiro da pilha. Isso possibilita a criação de uma nova instrução load
especificamente para o acesso a pilha e que permite evitar a codificação expĺıcita do regis-
trador de ponteiro da pilha. Mais ainda: reduzindo o conjunto de registradores que podem
ser armazenados, é posśıvel reduzir ainda mais a quantidade de bits e eventualmente che-
gar nos 14 bits de codificação de uma instrução compacta. A figura 6 exemplifica algumas
operações compactas, mostrando quais operandos foram reduzidos ou omitidos.

immd12 RB RAopcode

load r3, 8(sp) 0000 0000 10001001 00011 11101

1100 01000 0011

1 00

load_sp r3, 8

cond

immd5opcode RB

Uma operação compacta de load em 
relação à pilha: a constante é reduzida 
de 12 bits para 5. O registrador 
destino RB de 5 bits para 4 bits. O 
teste de predicado é ignorado e o 
registrador sp fica implícito no opcode.

RCopcode

add r1, r2, r4

add r1, r2, r4

Uma operação compacta de soma: os 
registradores são reduzidos de 5 bits 
para três bits. O opcode também sofre 
diminuição e o teste de predicado é 
ignorado.

0000 001 010100

000100010000001000000011100 1 00

RB RA condheader

Figura 6: Mapeamento entre uma operação normal e compacta

A codificação das intruções também foi projetada para dar suporte à predições estáticas
de saltos, onde instruções de salto possuem um bit que indica se o salto deve ser conside-
rado como tomado ou não. Além da predição de saltos, também há suporte para predicação
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de instruções. A predicação de instruções permite que uma instrução seja executada con-
dicionalmente sem a necessidade de uma instrução auxiliar de salto. Em outras palavras,
esta técnica transforma uma dependência de controle em uma dependência de dados, aju-
dando a obter melhor desempenho e na codificação de programas com caminho único de
execução.

5.1.2 Pipeline

O pipeline da arquitetura Hivek foi projetado tão simples quanto posśıvel, a fim de
não complicar demasiadamente o hardware. Trata-se de um pipeline de 7 estágios, onde
os principais estágios são os seguintes:

• Busca de operação, que é o responsável por buscar 64 bits da hierarquia de memória
subjacente, onde esses 64 bits representam a maior MultiOp posśıvel de ser execu-
tada pela arquitetura.

• Expansão, onde é realizada a verificação dos 64 bits. É nesse estágio que se analisa
os cabeçalhos de dois bits da MultiOp a fim de identificar quantas e quais operações
simples estão comportadas na MultiOp.

• Decodificação, no qual é realizado a busca de operandos e interpretação do opcode
a fim de saber qual operação deve ser realizada

• Execução e acesso à memória

• Escrita de resultado

Exceto pelo estágio de expansão, o restante do pipeline é fortemente baseado em
pipeline RISC tradicional, com simples estágios adicionais a fim de aumentar a frequência
de operação. A Figura 7 apresenta o pipeline da arquitetura.

O estágio de busca é responsável por carregar MultiOps (uma por ciclo de relógio)
para o pipeline. O barramento é de 64 bits a fim de comportar MultiOps contendo duas
operações de 30 bits. O estágio de busca não realiza nenhuma inspeção nos bits da Mul-
tiOp, delegando esse tipo de tarefa ao estágio de expansão. Em outras palavras, o estágio
de busca sempre recebe da memória 64 bits, mesmo que nem todos sejam usados em
estágios posteriores do pipeline.

O estágio de expansão é um estágio importante da arquitetura Hivek. Ele foi projetado
para isolar as operações de tamanho variável dos demais estágios do pipeline, sendo isso
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Figura 7: Estágios do pipeline do processador Hivek

posśıvel graças ao fato de que o pipeline e o conjunto de instruções foram projetados para
dar apoio mútuo um ao outro. Ao receber os 64 bits provenientes do estágio de busca, o
estágio de expansão verifica os dois bits de cabeçalho da MultiOp para determinar quais
operações estão contidas na palavra longa. Os seguintes casos são os posśıveis:

• A MultiOp contém apenas uma operação de 14 bits, ou seja, uma operação com-
pacta. Nesse caso, os bits restantes são descartados e os bits referentes à operação
compacta passa por um circuito expansor para transformar a operação de 14 bits
em sua respectiva de 30 bits. Essa operação de expansão consiste simplesmente em
uma série de concatenação de bits e simples consultas à tabelas, portanto não se
trata de uma operação custosa.

• A MultiOp contém apenas uma operação de 30 bits. Nesse caso os demais bits são
descartados e a operação é repassada diretamente para o estágio seguinte

• A MultiOp contém duas operações de 14 bits. Ambas as operações passam por
expansão e são enviadas para o estágio seguinte do pipeline. Os bits restantes são
descartados

• Por fim, a MultiOp pode conter duas operações de 30 bits. Nesse caso nenhum bit
é descartado e as operações são ambas repassadas para o estágio seguinte.
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Dessa forma, o estágio de expansão realiza a tarefa de isolar a variação de bits dos
demais estágios. Não mencionado nos itens acima, mas quando uma MultiOp contém
apenas uma operação, seja ela compacta ou normal, o estágio de expansão preenche a
segunda via do VLIW com uma operação de NOP. Isso é necessário para evitar que os
demais estágios realizem escalonamentos. Em outras palavras, o estágio de busca sempre
busca 64 bits da memória, o estágio de expansão interpreta as operações de tamanho
variável e sempre entrega aos estágios seguintes duas operações de 32 bits para serem
executadas, mesmo que uma delas seja um NOP.

Os demais estágios são muito similares aos estágios que aparecem em arquiteturas
RISC tradicionais, exceto pelo óbvio fato de que, por ser um VLIW, há mais de uma via
no pipeline a fim de suportar a execução de mais de uma operação em paralelo. Alguns
desses estágios são subdividos em etapas apenas para aumentar a frequência de operação.

Um último detalhe referente ao pipeline é que o mesmo implementa todos os adian-
tamentos posśıveis entre as duas vias e entre as próprias vias. A decisão de implementar
todos os adiantamentos posśıveis foi tomada pelos seguintes motivos: o pipeline é de duas
vias e o custo não fica muito oneroso e; duas vias não oferece muito paralelismo e assim o
adiantamento ajuda a acelerar a execução dos programas ao evitar paradas desnecessárias
no pipeline.

A hierarquia de memória do Hivek segue a mesma abordagem de outras arquiteturas
convencionais, fazendo uso de caches e de uma memória principal subjacente, geralmente
uma SDRAM. Por fim, o trabalho de origem do processador Hivek não possui nenhum
suporte à execução de sistemas operacionais.

Dada essa breve introdução ao processador Hivek, as próximas seções explicam quais
foram as modificações realizadas para se obter uma Precision Timed Machine a partir do
Hivek.

5.2 Modificações propostas

A arquitetura Hivek original consiste em um VLIW de duas vias e single-thread.
Seguindo a filosofia PRET, são propostas as seguintes modificações na arquitetura Hivek

• Modificar de single-thread para multithread, possibilitando aumento de desempenho
para aplicações concorrentes ao eliminar os vários conflitos de dados, de controle e
estruturais presentes na arquitetura Hivek original. A arquitetura é implementada
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como uma Simultaneous Multithreading, capaz de executar tanto threads de tempo
real como threads normais. O paralelismo continua expĺıcito devido ao paradigma
VLIW, com o SMT agindo para escalonar uma segunda thread quando a primeira
não exibir paralelismo suficiente.

• Na arquitetura Hivek, o acesso à memória era mascarado pela cache e o software
não tinha opção de escolha. A hierarquia de memória deve ser modificada a fim
de expor o acesso à memória, permitindo acessos explicitos às várias memórias que
compõem a hierarquia.

• Dar suporte à sistemas operacionais, uma vez que a arquitetura Hivek original não
provê suporte algum. Este tipo de suporte é importante para realizar experimentos
mais robustos, uma vez que é tendência o uso de sistemas operacionais de tempo
real em sistemas embarcados (FERRARI; SANGIOVANNI-VINCENTELLI, 1999). A im-
plementação aqui realizada é simples, dando apenas o suporte mais básico, deixando
um suporte mais robusto para futuros trabalhos. Exemplos de mecanismos que não
existem no trabalho original e que foram implementados agora são: o suporte à
interrupções, modo supervisor e usuário e palavra de status do processador.

Para a implementar as modificações propostas, é necessário modificar o conjunto de
instruções, o pipeline e a hierarquia de memória do processador Hivek. As próximas seções
apresentam como foram realizadas essas modificações.

5.3 Implementação do pipeline

A arquitetura Hivek original possui um pipeline de sete estágios e foi projetado para
a execução de uma única thread por vez. O pipeline possui duas vias, o que permite a
execução de até duas instruções em paralelo. Visando a adaptação da arquitetura Hivek
para ser uma Precision Timed Machine, o pipeline foi reestruturado para executar várias
threads de forma intercalada a cada ciclo de relógio. O novo pipeline, apresentado na
Figura 8 emprega Simultaneous Multithreading com suporte para 16 threads em hardware.
Essas 16 threads são divididas em dois grupos de 8 threads cada. O primeiro grupo contém
threads de tempo real enquanto que o segundo grupo contém threads normais. As threads
são executadas aos pares, sendo o par composto por uma thread normal e outra de tempo
real. A cada ciclo de relógio são buscadas as instruções de uma thread de tempo real e de
uma thread normal em round-robin. Essa divisão permite a execução tanto de tarefas de
tempo real como tarefas normais.
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Figura 8: Novo pipeline

A opção pela implementação de uma arquitetura SMT teve como objetivo a exploração
do paralelismo a ńıvel de thread. Sabe-se que em arquiteturas que exploram apenas ILP,
como é o caso do Hivek original, muitas vezes a thread não possui paralelismo o suficiente
para ocupar todas as unidades funcionais. O uso de SMT permite usar essas unidades
funcionais que outrora ficariam ociosas ao explorar simultaneamente o paralelismo entre
as instruções de uma mesma thread e entre instruções de threads diferentes. Quando um
SMT detecta que uma thread não possui instruções o suficiente para preencher todas as
unidades funcionais, ele escalona instruções de threads diferentes para ocupar as demais
unidades funcionais. Essa estratégia permite aumentar a eficiência do processador como
um todo, permitindo que mais instruções sejam executadas por ciclo de relógio.

As próximas subseções destinam-se a explicar cada um dos estágios que compõe o
novo pipeline. Muitos deles se parecem muito com estágios tradicionais encontrados em
arquiteturas RISC. Outros estão presentes apenas para realizar sincronização de dados e
não realizam nenhum trabalho em si. Ao todo, o pipeline possui um total de nove estágios.

5.3.1 Estágio de busca de instrução

O estágio de busca de instrução consiste, na verdade, de dois subestágios. O primeiro
subestágio envia os endereços para a memória enquanto que o segundo fica responsável
por obter as instruções retornadas pela memória.

A cada ciclo de relógio, dois Program Counters (PCs) alimentam as entradas de en-
dereço da memória de instruções, onde o primeiro PC é sempre de uma thread de tempo
real e o segundo sempre de uma thread normal. Esta etapa é realizada no primeiro su-
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bestágio do estágio de busca. Já no segundo subestágio, a hierarquia de memória sempre
retorna um total de 128 bits, onde os primeiros 64 bits pertencem à thread de tempo real
enquanto que os 64 bits restantes pertence à thread normal. Caso não exista paralelismo o
suficiente entre as instruções de uma mesma thread ou entre instruções das duas threads,
NOPs são inseridos conforme necessário.

Diferentemente de pipelines single thread, o cálculo do próximo PC não é feito nesse
estágio, mas apenas em estágios posteriores. Isso é posśıvel porque enquanto que em
pipelines single thread é necessário saber a cada ciclo o endereço da próxima instrução,
em uma máquina PRET, como é o caso do Hivek-RT, a próxima instrução da thread atual
só será escalonada novamente depois que todas as outras threads tiverem executado suas
respectivas instruções atuais. Essa caracteŕıstica permite reduzir área em chip, uma vez
que pode-se concentrar o cálculo do próximo PC juntamente no estágio onde também se
cálcula endereços de instruções de salto.

A Figura 9 exemplifica o funcionamento do estágio de busca. Um simples contador
binário de 0 à 7 funciona em loop infinito voltando a contagem para 0 quando chega em 7.
Esse contador alimenta um multiplexador que seleciona dois PCs: um de uma thread de
tempo real e outro de uma thread normal. Esses PCs são então enviados para a memória
de instruções que, neste trabalho, é constitúıda pelas memórias cache e scratchpad. As
instruções retornadas, num total de 128 bits, são capturadas no segundo subestágio do
estágio de busca e então repassadas para o estágio seguinte, que é o estágio de expansão
e escalonamento.

5.3.2 Estágio de expansão e escalonamento

Este é um dos estágios mais importantes de toda a arquitetura. Ele é responsável
por isolar dos demais estágios todo o tratamento das instruções de tamanho variado bem
como o escalonamento das mesmas. Apesar dessas funcionalidades, a lógica desse estado
é apenas um circuito combinacional puro constitúıdo de alguns multiplexadores e uma
pequena lógica de decodificação. Isso é posśıvel porque o conjunto de instruções foi criado
desde o prinćıpio tendo como objetivo a facilidade em ser decodificado.

Como explicado anteriormente, cada palavra longa pode conter até duas operações
de tamanhos variáveis. Essa análise é feita de forma trivial analisando-se bits no ińıcio
de cada operação. Já uma transformação de uma operação compacta em uma operação
completa é alcançada apenas por simples concatenação de bits. Dessa forma, o estágio de
busca entrega ao estágio de expansão e escalonamento um total de 128 bits divididos em
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Figura 9: Seleção dos PC

duas partes de 64 bits como explicado anteriormente. Dois módulos de expansão realizam
a análise dos bits de tamanho e paralelismo das operações, realizando concatenação de bits
quando necessário para formar uma operação completa. As operações completas passam
então por um escalonador, que nada mais é do que uma lógica combinacional que verifica
os bits de paralelismo e roteia as instruções conforme o necessário.

A Figura 10 mostra todas as combinações posśıveis que podem ser escalonadas na ar-
quitetura. O escalonamento sempre prioriza as instruções da thread de tempo real. Se uma
thread de tempo real não tem instruções o suficiente para ocupar todas as unidades funci-
onais, só então é que se busca uma instrução de uma thread normal. Essa estratégia pode
causar starvation na thread normal, mas isso não é um problema porque: a) a prioridade
é da thread de tempo real; b) o hardware está sendo totalmente utilizado ao executar as
duas instruções da thread de tempo real, portanto não há hardware ocioso e; c) o sistema
operacional pode auxiliar para evitar o starvation, por exemplo, aumentando a prioridade
da thread normal. Apesar da possibilidade de starvartion, na prática é quase imposśıvel
uma thread manter um máximo de ILP a todo instante, o que resulta na execução da
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As duas instruções da thread RT podem ser 
executadas em paralelo. Neste caso, o estágio 
de expansão descarta as instruções da thread 
NRT e essas terão a oportunidade de serem 
executadas novamente no próximo ciclo de 
thread. O máximo de IPC é obtido neste caso.

Duas instruções da thread RT são buscadas, 
mas não podem ser executadas em paralelo. O 
escalonador preenche, então, a segunda via 
com a primeira instrução da thread NRT. 
Aqui também se obtém o máximo de IPC.

A thread RT só possui uma operação que 
pode ser executada e a thread NRT está 
bloqueada por uma operação de alta latência 
como um acesso à memória, por exemplo. 
Neste caso, são escalonadas a primeira 
instrução da thread RT e uma No Operation.

A thread RT está bloqueada em alguma 
operação de alta latência. O escalonador 
detecta que as duas instruções da thread NRT 
podem ser executadas em paralelo. Aqui mais 
uma vez se obtém o IPC máximo que a 
arquitetura é capaz de prover.

A thread RT está bloqueada em alguma 
operação de alta latência e a thread NRT só 
possui uma operação para ser executada. 
Novamente é realizado o escalonamento de 
uma operação com um NOP. 

As duas threads estão bloqueadas por 
operações de longa latência. Este é o pior 
caso, no qual dois NOPs precisam ser 
escalonados e o processador não realiza 
trabalho útil no ciclo de relógio em questão.

64 bits da thread de tempo real

64 bits da thread normal

Onde X e Y podem ser

Figura 10: Escalonamento de instruções no pipeline

thread normal. Apenas no caso das duas threads estarem bloqueadas por alguma operação
de alta latência (um acesso à memória, por exemplo), é que será produzido um NOP em
ambas vias do pipeline. Caso contrário, sempre será posśıvel a execução de pelo menos
uma das threads no ciclo de relógio em questão e, na maioria das vezes, duas instruções
por ciclo de relógio. É, portanto, nesse estágio que se encontra toda a lógica principal
responsável pela implementação de Simultaneous Multithreading no Hivek-RT.

Uma vez realizado o escalonamento, tudo o que os demais estágios vêem são duas
instruções de tamanho fixo que precisam ser executadas. Assim, todo o tratamento de ve-
rificação de paralelismo, escalonamento e tratamento de instruções de tamanhos variados
fica sob a responsabilidade de um único estágio: o de expansão e escalonamento.
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5.3.3 Estágio de decodificação e leitura de operandos

O estágio de decodificação é dividido em três subestágios. É nesse estágio que se realiza
a decodificação e geração de sinais de controle para uma dada operação e sua respectiva
thread, bem como a leitura dos operandos do banco de registradores. Esse estágio teve
papel decisivo na escolha da quantidade de threads em hardware a ser suportada pela
arquitetura.

Um dos principais problemas enfrentados por arquiteturas VLIW é o projeto efici-
ente do banco de registradores. O banco de registradores deve possuir uma quantidade
considerável de portas de escrita e leitura a fim de não causar conflitos estruturais, ou
seja, o banco de registradores deve possuir quantidades de portas suficientes para prover
a leitura e escrita de todos os dados num dado ciclo de relógio. Esse paralelismo se faz
necessário uma vez que a cada ciclo de relógio o banco de registradores deve fornecer os
valores dos operandos requisitados por todas as operações que estejam sendo executadas.
O projeto ineficiente do banco de registradores pode diminuir drasticamente a frequência
de operação. No que diz respeito a arquitetura proposta, essa preocupação é maior ainda
por causa da necessidade de prover portas de acesso o suficiente para as 16 threads em
questão.

Em processadores softcore implementados em FPGA, como é o caso do Hivek e Hivek-
RT, existem algumas estratégias de implementação do banco de registradores, com duas
soluções gerais bastante usadas: o uso de registradores contidos na lógica reconfigurável ou
o uso de memórias dedicadas, conhecidas pelo nome de Blocks RAMs. O uso de registrado-
res da lógica reconfigurável permite uma construção simples de um banco de registradores,
porém devido a grande quantidade de portas de escritas e leituras em um VLIW, essa es-
tratégia consome rapidamente a lógica reconfigurável, não sendo viável para a construção
de um banco de registradores que vá armazenar os registradores de dezesseis threads.

Ao invés de usar lógica reconfigurável, geralmente se faz uso das block RAMs para im-
plementar o banco de registradores. Estas memórias são abundantes quando comparadas
aos registradores da lógica reconfigurável para a implementação de memória. Atualmente,
as block RAMs costumam ser implementadas numa configuração dual, possuindo duas
portas de endereço, duas portas de dados de entrada e duas portas de dados de sáıda.
Essa quantidade não é suficiente para prover a quantidade de portas necessárias para
uma arquitetura VLIW, sendo necessário combinar essas memórias a fim de prover a
quantidade de portas necessárias. Essa estratégia troca a redução do uso de lógica recon-
figurável, deixando-a livre para implementar circuitos mais importantes, por um maior
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uso de memória block RAM.

O banco de registradores da arquitetura Hivek poderia ser usado ingenuamente na
presente arquitetura, replicando as memórias a fim de prover o suficiente para as 16
threads. Todavia, isso representaria um gasto excessivo, uma vez que haveria um grande
desperd́ıcio de memória. Para entender o porquê disso, é necessário entender como é o
banco de registradores do processador Hivek original, que pode ser visto na figura 11.

Figura 11: Banco de registradores do processador Hivek original

O banco de registradores do processador Hivek é implementado replicando várias block
RAMs até se obter a quantidade necessárias de portas de acesso. Nessa estratégia, cada
block RAM representa 32 registradores, cada um de 4 bytes (32 bits) e como há 8 block
RAMs, isso representa um total de 1 KiB de memória. Isto significa que teoricamente
deveria se ter um banco de registradores com 128 bytes (32 registradores de 4 bytes cada
um), mas na prática o banco ao todo usa 1 KiB. Se o banco de registradores do proces-
sador Hivek fosse adaptado para o presente trabalho, ele necessitaria ter a capacidade de
armazenar as dezesseis threads, sendo necessário então um total de 16 KiB, um valor que
já não se pode mais ignorar diante da memória interna total de um FPGA. É necessário
buscar uma solução mais eficiente.

A solução é obtida explorando o fato de que a presente arquitetura é multithread. Um
dos motivos pelo qual o banco de registradores da arquitetura Hivek original demanda um
alto consumo de memória, é porque a cada ciclo de relógio é necessário prover 4 leituras e
2 escritas em paralelo para uma mesma thread. Todavia esse comportamento não ocorre
em uma arquitetura intercalada como a proposta aqui, pois uma vez que uma thread é
escalonada num instante de tempo T, essa mesma thread só será escalonada no futuro no
instante T +N , onde N é o número total de threads em hardware. Isso indica que o acesso
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ao banco de registradores não precisa acontecer de forma paralela, mas sim que pode
acontecer de forma sequencial, desde que todos os acessos terminem antes do próximo
escalonamento da thread em questão.

O novo banco de registradores implementado usa apenas quatro elementos de memória,
diferentemente do banco de registradores do processador Hivek que usa oito. Essa redução
é posśıvel porque as threads acessam, agora, o banco de forma sequencial e não mais de
forma paralela, como é o caso da arquitetura Hivek. Cada elemento de memória armazena
os registradores referentes à quatro threads. Essa configuração permite o uso eficiente da
memória, visto que não ocorre nenhum desperd́ıcio de memória, diferentemente do que
ocorre no processador Hivek.

Em outras palavras, enquanto que no processador Hivek se gasta 1KiB para implemen-
tar apenas 32 registradores, na abordagem atual, usa-se exatamente os 2KiB necessários
para implementar os 512 registradores necessários das 16 threads. A alocação das threads
se dá em função da organização interna do banco de registradores. A Figura 12 apresenta
a partição das threads, onde as threads de 0 à 7 são as threads de tempo real enquanto
que as threads de 8 à 15 são threads normais.

Durante a execução, são buscadas duas palavras longas em paralelo, uma pertencente
à thread de tempo real e outra à uma thread normal, num total de 128 bits. Esses 128
bits são processados pelo estágio de expansão, que gera sempre duas instruções de 32 bits
para os demais estágios do pipeline. Ao chegar no estágio de decodificação, este é dividido
em três subestágios que configuram o acesso sequencial ao banco de registradores. No
primeiro subestágio são buscados os dois operandos referentes à primeira operação e no
segundo subestágio são buscados os operandos restantes. O terceiro subestágio é apenas
um estágio de sincronização de dados. A forma como se dá o acesso está apresentado na
Figura 12.

5.3.4 Estágio de execução e acesso à memória

O estágio de execução e acesso à memória é dividido em dois subestágios. No primeiro
estágio são realizadas as operações lógico-aritméticas bem como cálculos de endereço de
acesso à memória ou de salto, incluindo o cálculo do próximo contador de programa. O
segundo estágio, por sua vez, serve para capturar o valor retornado pela hierarquia de
memória no caso de uma operação de leitura.
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5.3.5 Estágio de escrita de resultados

O estágio de writeback é o mais simples dos estágios. Sua única função é atualizar o
estado do processador com os resultados gerados nos estágios anteriores.

5.4 Hierarquia de memória

Só projeto da arquitetura Hivek-RT, ou seja, do núcleo de processamento, não é o
suficiente para garantir uma execução prev́ısivel. A hieraquia de memória também deve
ser projetada a fim de atender os requisitos temporais, uma vez que é dela que que o
processador obtém os dados e instruções. Se o processador é projetado para uma execução
previśıvel mas a memória não consegue fornecer os dados no tempo certo, o processador
já não consegue mais ter um comportamento previśıvel.

Baseado na filosofia das Precision Timed Machines, a hierarquia de memória imple-
mentada é exposta ao programador. A hierarquia implementada é composta por caches,
scratchpads e uma memória principal SDRAM, cada uma com um tempo de acesso dife-
rente das demais e expostas ao programador.

5.4.1 Memórias caches

As caches são uma camada intermediária entre o processador e a memória principal.
Seu principal objetivo é acelerar a execução de programas, uma vez que a mesma explora
as caracteŕısticas de localidade espacial e temporal. A aceleração também se deve ao menor
congestionamento de acesso à memória principal, já que se uma cópia dos dados encontra-
se na cache, o processador não precisa disputar o barramento com outros circuitos tais
como outros processadores, no caso de arquiteturas multicore, ou com periféricos, por
exemplo.

Apesar de auxiliar na aceleração da execução de um programa, as caches tradicionais
foram projetadas para aceleração do caso mais comum de execução e não possuem ne-
nhuma preocupação com tempos de acesso determińısticos. Como a cache trabalha com
cópia de dados e instruções em tempo de execução, os dados e instruções que estarão
presentes num determinado acesso dependerão dos acessos anteriores, de tal forma que
não há garantia alguma para o software de quanto tempo levará para acessar o dado
requisitado. No melhor caso, o dado já está presente na cache, configurando um hit. No
pior caso, ocorre um miss e o tempo para acessar o dado já não será mais determińıstico,
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uma vez que a cache terá que disputar o barramento principal com outros circuitos a fim
de poder acessar a memória principal. Mesmo quando não há outros circuitos disputando
o barramento com a cache, pode acontecer da cache tentar um acesso no exato instante
de uma operação de refresh na memória principal.

Além do acesso não determińıstico, a cache também apresenta um outro inconveniente
ao uso em sistemas embarcados, que é o de consumo de energia. Memórias caches mantém
tabelas de correspondência entre os endereços vindos do processador e os endereços de
memória. Também mantém um circuito com a lógica necessária para implementar a trans-
ferência de substituição de blocos em caso de um miss. Todos esses circuitos são essenciais
para o funcionamento correto da cache, porém aumentam a área em chip e o consumo
energético.

Apesar dessas caracteŕısticas indesejáveis, optou-se por usar caches nesse trabalho,
uma vez que nem todas as threads do Hivek-RT exibem comportamento de tempo real
por decisão de projeto. As caches auxiliam na programação das threads normais, tirando
do programador a responsabilidade pela gerência dos dados presentes na cache. Nada
impede, entretanto, que o programador use apenas a memória scratchpad exclusivamente
se assim desejar.

Também por decisão de projeto, as memórias caches são de uso exclusivo das threads
normais. Por apresentarem comportamento não previśıvel, optou-se por limitar as threads
de tempo real a acessarem apenas as memórias scratchpads. Por fim, há uma cache para
instruções e outra para dados.

5.4.2 Memórias scratchpad

As memórias scratchpads (BANAKAR et al., 2002b) são memórias mais simples do que
as memórias caches e são bastante usadas em sistemas embarcados por sua simplicidade
e menor consumo de energia quando comparadas com as memórias caches. Este tipo de
memória pode ser pensado como uma memória cache que teve seus circuitos de manun-
tenção de tradução eliminados, sobrando apenas o bloco de memória em si. Isto quer dizer
que, enquanto que na cache o hardware é o responsável por fazer a manutenção dos dados,
na scratchpad essa responsabilidade passa a ser do software.

A principal dificuldade no uso de memórias caches para sistemas de tempo real é
que essas são controladas pelo hardware. Não existe um conjunto de comandos que o
software possa ordenar à cache a inserção e substituição de dados em instantes precisos e
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é essa ausência de comandos que prejudica o uso das caches em sistemas de tempo real.
As memórias scratchpads não precisam desse conjunto de comandos porque são simples
memórias de acesso rápido, nas quais o processador pode escrever e ler onde quiser, no
instante que quiser, ou seja, enquanto que nas caches o software precisa esperar pelo
hardware, nas scratchpads não há hardware algum para se esperar. Esse total controle
que o software possui sobre a scratchpad é desejável para sistemas de tempo real porque
garante tempos de acesso previśıveis.

Além do tempo de acesso determińıstico, as scratchpads também possuem algumas
outras vantagens sobre as caches convencionais dependendo do contexto. A primeira van-
tagem é o menor consumo de energia, uma vez que não existe hardware de manutenção
de tradução de endereços e a segunda vantagem é que, para certos tipos de tarefas, as
memórias scratchpads possuem uma alocação de memória mais eficiente que as caches,
visto que o programa pode usar alguma heuŕıstica de alocação e/ou conhecer melhor o
comportamento dos dados.

Neste trabalho, memórias scratchpads também compõem a hierarquia de memória.
Há duas memórias scratchpads, sendo uma para dados e outra para instruções. Ambas as
memórias são compartilhadas pelas threads de tempo real como pelas threads normais.
Entretanto, enquanto que as threads normais possuem acesso tanto às caches como às
scratchpads, as threads de tempo real possuem acesso somente às memórias scratchpads.
Esta é uma decisão de projeto a fim de privar das threads de tempo real as caracteŕısticas
indesejáveis das caches. No que diz respeito as threads normais, estas possuem acesso a
ambos os tipos de memória com o objetivo de poder compartilhar dados de forma rápida
com as threads de tempo real.

5.4.3 Memória SDRAM

As memórias SDRAM são as precursoras das memórias DDR, DDR2 e DDR3. Este
tipo de memória é comumente encontrado em FPGAs, o que motivou o uso da mesma
como memória principal do presente trabalho. Sua desvantagem em relação as suas su-
cessoras diz respeito apenas a quantidade máxima de dados que podem ser transferidos
por unidade de tempo, porém o funcionamento é muito semelhante. Isto significa que o
funcionamento proposto aqui pode ser facilmente adaptado para memórias mais modernas
como a DDR3, por exemplo.

A memória SDRAM usada neste trabalho é dividida em quatro bancos. Cada banco
pode ser visto como uma matriz de capacitores que armazenam os bits. A matriz, por sua
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vez, é particionada em linhas e cada linha é particionada em colunas. Uma linha arma-
zena vários bytes, geralmente na ordem dos kilobytes. Os quatros bancos compartilham
os barramentos de controles e de dados e o acesso à memória SDRAM deve levar em
consideração essa interface.

Resumidamente falando, o funcionamento de uma memória SDRAM é da seguinte
forma: no barramento de controle deve ser enviada uma operação chamada ACTIVE, que
indica qual banco será acessado. Juntamente com o banco, também é informada qual linha
do banco será ativada para leitura ou escrita. A ativação de uma linha consiste em carre-
gar os bits dos capacitores da linha em questão para um registrador temporário, sobre o
qual são realizadas as operações de leitura e escrita. Uma vez que a linha esteja ativada,
pode-se efetuar operações de escrita ou leitura com os comandos WRITE e READ, res-
pectivamente, onde cada um desses comandos tem como argumento a coluna na qual será
realizada a operação. Ao fim de uma operação de leitura ou escrita, deve-se realizar uma
operação de PRECHARGE. Esta operação consiste em transferir a linha do registrador
temporário de volta para a matriz de capacitores, efetivando assim eventuais operações
de escrita que tenham sido realizadas sobre a linha e liberando o registrador temporário
para receber uma nova linha. Por fim, operações de REFRESH devem ser realizadas peri-
odicamente a fim de evitar descarga completa dos capacitores e, consequentemente, perda
de dados. Uma operação de REFRESH nada mais é do que trazer uma linha da matriz
de capacitores para o registrador temporário e retorna-lá rapidamente de volta à matriz.
Cada banco pode ser operado de forma independente dos demais, com a única restrição
de que eles devem compartilhar o mesmo barramento.

Geralmente, arquiteturas convencionais visualizam a memória SDRAM como um
único bloco, ou seja, com todos os quatro bancos constituindo um único espaço de en-
dereçamento. Neste trabalho é explorado o paralelismo inerente dos quatro bancos que
constituem a SDRAM. Esses quatro bancos são acessados de forma paralela, cada um
constituindo um espaço de endereçamento diferente. O controlador de memória partici-
ona a memória SDRAM nos seus quatro bancos, com o acesso aos bancos também através
de round-robin. Em um dado instante de tempo, quatro threads podem estar acessando
a memória principal de forma concorrente, com cada thread acessando um, e apenas um,
banco de memória.

A memória SDRAM possui restrições no seu funcionamento que dificultam o seu
acesso. As mais importantes de serem tratadas são referentes às ativações e desativações
dos bancos. Por exemplo, não é posśıvel ativar dois ou mais bancos em sequência, sendo
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necessário haver alguns nanossegundos de diferença entre uma ativação e outra. Compor-
tamento similar ocorre entre a desativação de um banco e a ativação de um outro. Essas
são as restrições que diminuem a taxa de banda efetiva das memórias SDRAM, impe-
dindo que as mesmas alcancem o valor teórico máximo. Para resolver essas restrições, foi
analisado o maior tempo de diferença entre dois comandos que podem ser realizados e
descobriu-se que quatro ciclos de relógio é um intervalo de tempo o suficiente para eliminar
qualquer interferência entre comandos realizados a bancos diferentes e entre os próprios
bancos. Isso significa que uma thread terá acesso à memória principal por quatro ciclos
de relógio, em seguida a próxima thread acessa por mais quatro ciclos e assim por diante.

P R A D
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Figura 13: Acesso à memória principal

A resolução das restrições temporais de uma SDRAM não é o suficiente para garantir
um acesso previśıvel. Pode acontecer de no mesmo instante de tempo acontecer uma
solicitação de acesso por uma cache, por uma scratchpad e uma operação de REFRESH.
O controlador deve então escalonar essas operações a fim de não violar a temporização
de cada thread. O escalonamento escolhido considera sempre o pior caso, ou seja, quando
todas as operações ocorrem no mesmo instante. Isso vai garantir um comportamento
previśıvel e repet́ıvel, porém vai diminuir a taxa de banda efetiva que a memória será
capaz de fornecer.

A Figura 13 exemplifica o que ocorre em um acesso. Nela, considere que uma requisição
de acesso de uma thread de tempo real deve ter atendimento prioritário. Para piorar,
já está acontecendo uma transferência entre a memória principal e a cache e também
está pendente uma operação de REFRESH. A primeira coisa que acontece, então, é a
desativação da operação da cache com um comando de PRECHARGE. Por causa da
limitação de tempo entre um comando de PRECHARGE e uma operação de REFRESH,
essa última fica escalonada para o próximo ciclo de thread.

Depois que os acessos das outras threads ocorrem, a operação de REFRESH finalmente
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é escalonada. Ela nada mais é do que a ativação de uma linha seguida de uma operação
de PRECHARGE no próximo ciclo de thread. Nos ciclos de thread seguinte, ocorre a
ativação da linha com um comando ACTIVATE seguido de uma operação de READ (ou
WRITE) que por fim fornece o dado requisitado pela thread de tempo real. Dessa forma,
considerando que todo acesso seja um de pior caso, obtemos o mesmo comportamento
com a mesma latência. Ou seja, toda vez que uma thread de tempo real solicitar um dado
em seu respectivo banco, ela deverá esperar cinco ciclos de thread de latência e no sexto
ciclo já poderá consumir os dados retornados pela memória SDRAM.

Uma vez que a thread de tempo real tem acesso ao banco, este fica sob total controle da
thread. Isto significa que qualquer operação de REFRESH ou de acesso de cache que tente
ocorrer nesse peŕıodo será ignorado pelo controlador SDRAM, garantindo assim prioridade
para a thread de tempo real. Apesar de funcionar, essa estratégia tem como inconveniente
uma taxa menor de banda de memória. Para exemplificar, considere que uma thread de
tempo real deseje ler 160 bytes da memória principal. Os cinco ciclos de thread de latência
na ativação da linha corresponderá a 16×5 = 80 ciclos de relógio (à 100MHz) de latência.
Como o barramento da SDRAM usada nesse trabalho é de 16 bytes, isto significa que a
cada ciclo de relógio é posśıvel transferir 2 bytes. Cada thread acessa por 4 ciclos, o que
dá um total de 8 bytes por ciclo de thread. Assim, para transferir os 160 bytes, serão
necessários 160/8 = 20 ciclos de thread ou 320 ciclos de relógio (à 100MHz). Juntando
com a latência de acesso incial, temos um total de 400 ciclos de relógio para transferir 160
bytes, ou 0,4 bytes transferido por ciclo de relógio (à 100MHz). Uma simples regra de três
nos fornece a taxa em MB/s, que é de aproximadamente 38MB/s. Agora, supondo que
as demais threads estejam realizando o mesmo acesso, um total de quatro threads daria
38 × 4 = 152 MB/s aproximadamente. Para uma memória com as configurações dada, ou
seja, frequência de operação de 100MHz e barramento de 16 bits, o limite máximo teórico
de banda é de 200MB/s, ao passo que nosso exemplo alcança, no máximo 152MB/s, com
cada thread limitada a no máximo 38MB/s.

O exemplo mostra que uma thread tem um limite máximo de banda que pode ser
fornecido a ela. Se ela precisar de valores altos como, por exemplo, 100MB/s, muito pro-
vavelmente ela não alcançará diretamente, sendo necessário a construção de um software
cujas threads trabalhem de forma cooperativa a fim de alcaçar a banda desejada. Mais
ainda: os dados também deveriam estar alocados de forma segmentada pelos bancos da
memória SDRAM. Ou seja, essa estratégia fornece um comportamento previśıvel e re-
pet́ıvel: um acesso sempre tem cinco ciclos de thread de latência e depois o banco fica
livre para qualquer operação, mas em compensação pode não ser capaz de fornecer a
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banda de dados necessária para certos tipos de aplicação.

5.5 Suporte à sistemas operacionais

O suporte à sistemas operacionais implementado é simples. Não há, por exemplo,
suporte para memória virtual. Os mecanismos implementados foram:

• Registrador de estado: cada thread possui um registrador de estado que armazena
em qual modo se encontra (supervisor ou usuário), aceitação de interrupções, estado
das flags de predicados, se tem permissão para executar ou não, etc.

• Interrupções: foi adicionado suporte à interrupções gerados por dispositivos ex-
ternos tais como relógios e dispostivos de entrada e sáıda, bem como chamadas de
sistemas. Uma interrupção pode explicitar que deseja que uma thread em particular
a trate ou que pode ser aceita por qualquer thread através do uso de um identificador
gerado juntamente com a interrupção. Por exemplo, se a thread 7 e 8 necessitarem
de um dado em disco, o disco retorna o dado, gerando uma interrupção e indicando
de qual thread é a solicitação. Cada thread por sua vez pode, através da palavra
de status, indicar se está recebendo ou não interrupções. Esta é uma forma da th-
read evitar ser interrompida por interrupções quanto estiver executando seções com
deadlines cŕıticos.

• Modo supervisor e usuário: Cada thread pode operar em modo supervisor ou
usuário independentemente das demais. O kernel, portanto, deve estar preparado
para ser multithread. É posśıvel também deixar apenas uma thread capaz de exe-
cutar em modo supervisor, tendo como desvantagem de desempenho reduzido.

• Test-and-set: uma instrução de test-and-set foi implementada para permitir im-
plementação de primitivas de acesso à regiões cŕıticas. No momento essa instrução
só funciona na scratchpad, o que garante uma execução determińıstica da mesma.

Estes mecanismos já fornecem uma base para a execução de sistemas operacionais
de tempo real, por exemplo. A ideia não era implementar um suporte robusto, visto que
este não é o objetivo do trabalho, mas sim deixar uma base pronta para futuros trabalhos
como, por exemplo, verificar como um sistema operacional de tempo real pode explorar
as caracteŕısticas da arquitetura.
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5.6 Conjunto de instruções

O conjunto de instruções originais do processador Hivek só possuia dois tipos de
operações: as de 14 bits e as de 30 bits, cada uma dessas com um cabeçalho de dois bits,
com um total de 16 e 32 bits, respectivamente, por operação. Neste trabalho é usado um
novo conjunto de instruções a fim de se obter um código mais denso do que o do Hivek
original.

O novo formato das instruções é apresentado na figura FIG. O primeiro bit indica se
a próxima operação pode ser executada em paralelo com a atual. Esse bit é usado pelo
escalonamento SMT para identificar se será necessário buscar uma instrução de uma outra
thread para preencher o restante do pipeline. Logo em seguida, os dois bits indicam qual
o tipo de operação. As combinações 00 e 01 indicam operações de 16 bits, permitindo o
dobro de instruções de 16 bits quando comparado com o processador Hivek original. Já
a combinação 10 é referente às instruções de 24 bits. Essas instruções são aquelas que
as operações são realizadas entre registradores e que não necessitem de predicação para
serem executadas. Por fim, a combinação 11 representa todas as instruções de 32 bits
normais.

Esse novo conjunto de instruções segue a mesma ideia do conjunto original: reduzir
ou eliminar por completo alguns operandos das operações mais utilizadas. A opção por
um novo conjunto foi porque, depois de se avaliar a arquitetura Hivek, percebeu-se que
o processo de expansão de uma instrução compacta em uma normal não constituia o
caminho cŕıtico do pipeline e nem ocupava muita área no processador. A nova classe de
instruções inseridas, a de 24 bits, é tão simples de se extender que consiste em uma simples
concatenação de bits.

Além das instruções lógico-aritméticas, de acesso à memória e de salto, também foram
implementadas as instruções referentes à passagem do tempo, manipulação da scratchpad
e as de suporte à execução do sistema operacinal. As instruções de passagem do tempo
são aquelas explicadas no caṕıtulo das Precision Timed Machines. São elas: get time,
delay until, exception on expired e deactivate exception. A instrução get time lê o con-
tador de 64 bits e transfere o valor lido para um par de regitradores no banco de registra-
dores. A instrução delay until bloqueia a thread de tempo real, o que permite que mais
instruções de uma thread normal possam ser escalonadas para a execução no pipeline.

A instrução exception on expired inicializa um contador alarme decrescente. Como
explicado, esse alarme permite a detecção de um deadline perdido e emite uma exceção
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caso ocorra a perda do deadline, permitindo ao programa tomar alguma ação a respeito
da perda. Já a instrução deactivate exception desativa a contagem do alarme.

Também foram implementadas instruções de manipulação da scratchpad a fim de au-
xiliar na transferência de dados entre a scratchpad e a memória principal. Essas instruções
basicamente transferem dados entre a memória principal e as scratchpads de dados e de
instruções, evitando que a aplicação tenha que fazer a operação de transferência através
de laços de repetição. De fato, essas operações podem ser vistas como operações de DMA
entre as memórias. Por fim, as instruções referentes ao sistema operacional, que permite
manipulação da palavra de status de cada thread e instruções similare como explicado na
seção de suporte ao sistema operacional.

5.7 Implementação em FPGA

O Hivek-RT foi descrito em VHDL, simulado nas ferramentas GHDL e ModelSim e
prototipado em FPGA usando o programa Altera Quartus versão 11.0. A plataforma de
alvo de prototipagem foi uma placa DE0, que contém um FPGA Cyclone III EP3C16F484C6
da Altera. O projeto consiste na implementação do pipeline, banco de registradores, scrat-
chpads, caches e do controlador de memória.

A tabela 1 apresenta os resultados de śıntese obtidos para área (usado / dispońıvel),
frequência e a quantidade de memória (usado / dispońıvel) utilizada na implementação
dos bancos de registradores para os processadores Hivek e Hivek-RT. Os dados referentes
à hierarquia de memória não são apresentados uma vez que estes não possuem valor fixo
como é o caso do banco de registradores.

Tabela 1: Resultados de śıntese

Processador Área ocupada Frequência Memória utilizada
Hivek 4701 / 15,408 EL (30%) 74 MHz 8192 / 504K bits (1%)
Hivek-RT 4398 / 15,408 EL (28%) 81 MHz 16384 / 504K bits (2%)

É posśıvel perceber que o Hivek-RT mesmo implementando mais funcionalidades do
que o Hivek como, por exemplo: maior quantidade de instruções de tamanho variado e
suporte à SMT, gasta menos lógica reconfigurável e possui uma frequência de operação
maior quando comparada com o Hivek. Isto se deve principalmente a ausência da lógica
de adiantamento que foi eliminada pelo uso das threads intercaladas.

A única desvantagem é o maior consumo de memória para implementar o banco de
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registradores. Entretanto, esta não chega a ser uma desvantagem de fato pois o custo
para implementar dezesseis threads apenas dobrou. Mais uma vez a razão para isso é a
exploração do funcionamento intercalado das threads que permitiu amortizar o número de
replicações necessárias para prover a quantidade de portas de escrita e leitura em paralelo.
Isso mostra como essa estratégia é interessante do ponto de vista arquitetural.
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No tempo T0 podem ser lidos os operandos da
thread 0 ou da thread 8, dependendo de qual 
thread foi escalonada para a execução no estágio
de expansão.

De forma análoga, no tempo T1 podem ser acessados
os operandos das threads 1 e 9, mais uma vez escalonados
também pelo estágio de expansão. Essa forma de acesso
intercalado continua até o instante T4, onde ocorre o acesso 
das thread 4 e 12.

No instante T4, ocorre simultaneamente a leitura
dos operandos das threads 4 ou 12 e a escrita do 
resultado da thread 0. Percebe-se a ausência de 
conflito estrutural entre leitura e escrita nas 
threads mencionadas.

De forma análoga, ocorre o acesso intercalado
entre leitura dos operandos das threads 5 e 13
e escrita de resultado da thread 1. Este processo
se repete em laço infinito enquanto a arquitetura
está em operação.

Figura 12: Acesso ao banco de dados
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6 Experimentos realizados

Este caṕıtulo apresenta os resultados obtidos em alguns experimentos que foram re-
alizados. Primeiramente são mostrados alguns resultados de execução de benchmarks,
avaliando e comparando a arquitetura proposta com o estado da arte. Em seguida é
apresentada a implementação de algumas funcionalidades de tempo real geralmente en-
contradas em sistemas embarcados.

6.1 Avaliação de desempenho

Prover um bom desempenho é tão importante quanto prover previsibilidade e repi-
tabilidade, a fim de suprir as demandas por poder de processamento requeridos pelas
aplicações. Para comparar a performance do Hivek-RT diante do estado da arte, foram
utilizados os benchmarks da súıte Malardalen (GUSTAFSSON et al., 2010). Trata-se de uma
série de programas que modelam procedimentos e funções normalmente encontrados em
sistemas de tempo real, ou seja, é um benchmark voltado para aplicações de tempo real.

Apesar de ser um benchmark para tempo real, os testes aqui realizados não leva-
ram em consideração nenhuma caracteŕıstica de tempo real. Primeiro porque para tal
seria necessário ferramentas de apoio como as que estimam o Worst Case Execution Time
(WCET) – o tempo máximo que uma tarefa pode levar para ser executada – de uma
tarefa, por exemplo. As ferramentas atuais geralmente se focam em um único processador
ou em um grupo de processadores, de tal forma que no presente momento não existem as
ferramentas necessárias para fazer uma estimativa eficiente de WCET para o Hivek-RT a
partir de um código escrito em alto ńıvel, como é o caso dos benchmarks da súıte Malar-
dalen. Além disso, como será mostrado adiante, a comparação será feita com arquiteturas
reais e que não foram projetadas para trabalharem com tarefas de tempo real.

Mesmo não sendo posśıvel trabalhar com as caracteŕısticas temporais dos bench-
marks, os testes realizados permitem comparar valores brutos de performance obtidos
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pelo Hivek-RT em relação as demais arquiteturas. Além disso, apesar de não ser levado
em consideração as caracteŕısticas temporais dos benchmarks, o Hivek-RT, por ser uma
arquitetura projetada desde a concepção para ter previsibilidade e repitabilidade, garante
que os resultados obtidos nos testes aqui apresentados serão reproduźıveis em cenários
similares.

As arquiteturas que participaram da avaliação foram: o PTARM, que também é uma
máquina PRET assim como o Hivek-RT; a arquitetura Hivek original e um processador
StrongARM SA-1100 (Intel Corporation, 1999). Enquanto que o Hivek-RT e o PTARM são
máquinas PRET, os processadores Hivek e SA-1100 são processadores convencionais usa-
dos em sistemas embarcados. Optou-se por comparar com o PTARM porque este é uma
implementação direta de uma máquina PRET e, portanto, bastante interessante de ser
comparada com a Hivek-RT. O SA-1100, por sua vez, está sendo avaliado porque este foi
comparado com o PTARM em (LIU et al., 2012), possibilitando assim a comparação das
arquiteturas PRET com uma arquitetura real. Por fim, o Hivek é a arquitetura precur-
sora do Hivek-RT, sendo posśıvel avaliar se houve alguma melhora de desempenho. Mais
especificamente, quer se verificar se a estratégia de intercalação de threads traz melhorias
frente ao Hivek.

A avaliação se deu em ńıvel de simulação com precisão de ciclo de relógio. Há dispońıvel
simuladores tanto para o PTARM (http://chess.eecs.berkeley.edu/pret/release/ptarm)
como para o SA-1100 (http://simit-arm.sourceforge.net). Com relação ao Hivek e Hivek-
RT, também existem simuladores em alto ńıvel além dos códigos RTL originais, permitindo
a realização de simulações e comparações entre as arquiteturas de forma mais rápida e
eficaz.

Apesar da existência de simuladores para todas as arquiteturas alvo, existem algumas
diferenças significantes entre as arquiteturas que impedem uma comparação direta entre
as mesmas. O PTARM e o Hivek-RT são ambas máquinas PRET, entretanto possuem
conjunto de instruções diferentes e o mesmo ocorre para as arquiteturas Hivek e Strong
ARM 1100. Além das diferenças nos conjuntos de instruções, questões como quantidade
de registradores, números de instruções executadas por ciclo de relógio e afins também
devem ser levadas em consideração e devidamente tratadas. A tabela 2 exibe as principais
diferenças entre as arquiteturas.

Além das diferenças entre as arquiteturas citadas, também é necessário levar em conta
as ferramentas de desenvolvimento para as arquiteturas. No momento existem compila-
dores dispońıveis para todas as arquiteturas. Como os benchmarks estão escritos em C e
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Tabela 2: Caracteŕısticas dos processadores avaliados
Processador Qtd. Regs ISA IPC Comentário
Hivek-RT 32 conjunto próprio 2 SMT + VLIW
PTARM 16 ARMv4 1 Multithread
Hivek 32 conjunto próprio 2 VLIW single thread
Strong ARM 1100 16 ARMv4 1 RISC

as arquiteturas possuem conjunto de instruções diferentes, é muito provável que mesmo
usando o mesmo compilador para todas as arquiteturas, os binários gerados usem ins-
truções bastantes diferentes para as arquiteturas. Para tratar essas diferenças, optou-se
por compilar os benchmarks usando o gcc tendo como alvo uma arquitetura com o con-
junto de instruções ARMv4 (como é o caso do PTARM e do Strong ARM 1100) e traduzir
o código gerado manualmente para os processadores Hivek e Hivek-RT. Essa estratégia,
apesar de trabalhosa, elimina os problemas causados por diferentes conjuntos de instruções
e tecnologias de compilações diferentes.

O gcc (STALLMAN et al., 1998) foi escolhido como compilador por gerar código eficiente
para processadores ARM e por ser bastante usado em vários projetos de sistemas embar-
cados na indústria. O gcc é, então, capaz de gerar código para os processadores PTARM e
Strong ARM 1100 que utilizam o mesmo conjunto de instruções, que é o ARMv4. Todavia,
este não é o caso dos processadores Hivek e Hivek-RT que possuem conjunto de instruções
próprios. No Hivek é posśıvel ter operações de tamanho variado nos tamanhos de 16 e
32 bits, enquanto que no Hivek-RT é posśıvel ter instruções de tamanho variado nos ta-
manhos 16, 24 e 32 bits. No ARM existem as extensões Thumb e Thumb2 que fornecem
instruções de tamanho variável, entretanto o PTARM não implementa essas extensões da
ISA do ARM.

Mesmo com as diferenças entre os conjuntos de instruções, ainda assim é posśıvel
comparar as arquiteturas porque é posśıvel realizar uma tradução eficiente entre as ins-
truções dos diferentes conjuntos. Todos os conjuntos de instruções em questão possuem
codificações parecidas tais como um operando de destino e dois operandos fontes, por
exemplo. O que varia basicamente de um conjunto para o outro é a forma como as ins-
truções agrupam os bits e a quantidade e tipos de registradores dispońıveis. Apesar das
similaridades, não é posśıvel realizar um mapeamento de um para um entre os conjuntos
de instruções. O ARMv4, por exemplo, possui instruções de acesso à memória com incre-
mento automático de ponteiro e instruções de saltos podem ser predicadas através dos bits
de status gerados pela ULA. Nos processadores Hivek e Hivek-RT não existem instruções
de acesso à memória com incremento automático de ponteiro e, apesar de também usar
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instruções de saltos predicadas, estas não usam os bits de status gerados pela ULA. Estas
pequenas diferenças obrigam que algumas instruções sejam sintetizadas enquanto outras
possam ser mapeadas diretamente.

Exceto pelo esforço de traduzir manualmente instrução por instrução, essa estratégia
elimina completamente qualquer interferência de alocações de registradores, escalonamen-
tos diferentes de instruções ou qualquer outro tipo de otimização. Como desvantagem, as
arquiteturas Hivek-RT e Hivek não tem suas caracteŕısticas exploradas como, por exem-
plo, quantidade de registradores maiores que o PTARM e SA 1100 e a capacidade de
explorar ILP.

Apesar das arquiteturas possúırem conjuntos de instruções distintos e quantidade de
registradores diferentes, todas estarão executando praticamente o mesmo código, o que
permite uma comparação efetiva em termos de tempos de execução baseados na contagem
de ciclos de relógio. Existe, porém, uma última diferença entre as arquiteturas que deve
ser tratada: Hivek-RT e PTARM são multithread enquanto que Hivek e StrongARM 1100
são single-thread. Para resolver isso, as arquiteturas single-thread executam o mesmo
benchmark várias vezes, enquanto que nas arquiteturas multithread, cada thread fica
responsável por um turno de execução do benchmark.
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1 Execução da primeira instrução da primeira thread

2 Execução da segunda instrução da primeira thread

3 Execução da primeira instrução da sétima thread

Hivek-RT

Hivek

PTARM

SA 1100

Figura 14: Execução dos benchmarks

A figura 14 exemplifica como os benchmarks foram executados. Dado um benchmark,
o Hivek-RT aloca o mesmo benchmark em oito de suas threads enquanto que o PTARM
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aloca em suas quatro threads dispońıveis. No Hivek e SA-1100 ocorre a execução do mesmo
benchmark oito vezes em sequência, no PTARM cada thread executa o benchmark duas
vezes e no Hivek-RT cada thread executa o benchmark uma única vez. Isso no total
garante que todas as arquiteturas executaram, aproximadamente, a mesma quantidade
de instruções, permitindo uma contabilização e comparação na quantidade de ciclos de
relógios. É importante notar na figura 14 que, tanto no Hivek-RT como no Hivek, a
segunda via do pipeline está desativada, ou seja, todas as arquiteturas estão executando
apenas, no máximo, uma instrução por ciclo de relógio. Por fim, está se supondo que todas
os acessos à memória resultam em um hit com latência de um ciclo de relógio. Isto é feito
para evitar a modelagem da cache do SA-1100 e do Hivek que degradaria ainda mais o
desempenho dessas arquiteturas por causa de eventuais misses.
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Figura 15: Vazão de cada benchmark

A figura 15 apresenta as Instruções por Ciclo (IPC) de cada arquitetura. Nela é
posśıvel observar que as máquinas PRET mantém uma vazão sempre próxima de uma
instrução por ciclo, enquanto que os demais processadores mal ultrapassam a faixa dos
80%. Esse resultado é esperado, uma vez que o pipeline com as threads intercaladas remove
as dependências de dados e de controle que outrora causariam paradas no pipeline. No
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SA-1100 e Hivek, pode-se notar a queda no IPC ocasionado pelas diversas dependências
que surgem no decorrer da execução dos algoritmos, sendo que o SA-1100 apresenta um
IPC levemente maior que o Hivek por executar nativamente instruções ARMv4, ao passo
que o Hivek executa algumas instruções sintetizadas e estas, por sua vez, acarretam em
um número maior de dependências. O Hivek-RT também executa o mesmo código que o
Hivek, porém não sofre do problema dos conflitos de dados e de controle em virtude do
uso do pipeline intercalado. O impacto que as instruções sintetizadas tem pode ser melhor
observado na figura 16.
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Figura 16: Latência por arquitetura para cada um dos benchmarks

Na Figura 16, é posśıvel perceber que todos os benchmarks seguem um padrão: o
PTARM possui a menor latência, seguido do Hivek-RT, seguido do SA-1100 e por fim,
o Hivek. Este é um resultado também esperado em função das instruções sintetizadas
e da ausência de exploração de ILP nos processadores VLIW. O PTARM além de ter
uma vazão alta, foi projetado para executar efetivamente a ISA ARMv4. O Hivek-RT e
Hivek, por outro lado, não estão usando o máximo de registradores dispońıveis e executam
instruções sintetizadas. Isso signifca que com um conjunto de ferramentas adequadas que
explorem todas as caracteŕısticas do Hivek-RT, este pode, teoricamente, ter desempenho
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melhor que o PTARM. Já a vantagem que o Hivek-RT tem sobre o SA-1100 se dá em
virtude do IPC maior quando comparado com o SA-1100.

Devido ao IPC próximo de 1, o Hivek-RT e o PTARM possuem quase 100% de
eficiência no sentido de que não há unidades funcionais ociosas. Esse é um resultado
significativo, uma vez que tem relação direta com o consumo de energia, que é uma res-
trição importante em sistemas embarcados. Como não há paradas no pipeline, sempre se
está gerando algum resultado útil e a conversão de energia em trabalho fica próximo do
limite teórico.

6.1.1 Tamanho dos executáveis

Uma das principais motivações do processador Hivek foi prover uma arquitetura VLIW
com baixo consumo de memória. Apesar dos avanços na tecnologia, a quantidade de
memória nos sistemas embarcados ainda continua sendo uma restrição importante. Dessa
forma, o novo Hivek-RT procura aumentar ainda mais a eficiência no uso de memória
em relação ao Hivek usando instruções de tamanho de 16, 24 e 32 bits. Para verificar a
melhora ao usar as novas instruções, os tamanhos dos executáveis gerados também foram
analisados a fim de verificar a economia gerada em termos de memória pela utilização das
instruções de tamanho variado pelas arquiteturas Hivek-RT e Hivek. Apesar do PTARM
não implementar o conjunto de instruções Thumb, pode-se imaginar que o mesmo é ca-
paz de executá-las apenas para poder haver uma comparação direta entre conjuntos de
instruções de tamanhos variados. Na comparação, o compilador gera código para ARMv4
e Thumb. Para o executável dos processadores Hivek-RT e Hivek são usados apenas as
traduções realizadas dos benchmarks apresentados anteriormente.

Tabela 3: Tamanho dos binários (em bytes)

ISA Benchmark Totaladpcm binsearch bubsort compress crc fibcall insertsort
Hivek-RT 3542 154 248 1532 418 134 210 6238
Hivek 4174 198 312 1744 414 148 210 7200
ARMv4 4196 180 288 1852 428 120 208 7272
Thumb 3214 110 196 1262 398 74 132 5386

A última coluna da tabela 3 apresenta o tamanho (em bytes) total dos benchmarks.
Pode-se ver que o Hivek-RT é a segunda arquitetura, atrás de uma arquitetura Thumb,
em termos de tamanho de código. Tomando o ARMv4 como referência, o modo Thumb
conseguiu obter uma redução de aproximadamente 26% no tamanho do executável. O
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Hivek-RT, por sua vez, conseguiu uma taxa de redução de aproximadamente 15% en-
quanto que o Hivek chega apenas à 1%. Comparando esses dois resultados, pode-se per-
ceber que o uso de instruções de 24 bits no Hivek-RT teve um grande impacto na redução
de código, ainda mais considerando que essa redução foi obtida por tradução manual a
partir de um código cujo conjunto de instruções pertence a uma outra arquitetura.

6.2 Programando para tempo real

A fim de verificar e validar a arquitetura proposta em FPGA, bem como as ferramentas
de desenvolvimento, um simples tocador de arquivos PCM foi implementado. Este sim-
ples experimento permite verificar o código gerado pelas ferramentas de desenvolvimento,
bem como avaliar se o projeto RTL está executando corretamente o código gerado. Esse
experimento também serve para demonstrar como uma máquina PRET consegue fornecer
previsibilidade para a aplicação.

Nesse teste, o player é executado concorrentemente com outras threads executando
aplicações sintéticas a fim de fazer o processador trabalhar sob pressão e assim verificar
se o mesmo consegue atender as demandas de tempo real que a aplicação necessita. O
player deve tocar um arquivo no formato PCM, que basicamente consiste em um vetor
de inteiros representando intensidade de sinais elétricos que por sua vez representam a
frequência sonora naquele instante. Esses dados devem ser fornecidos para um Digital to
Analog Converter (DAC) para conversão em sinal analógico, gerando assim o som. Essa
alimentação deve ser dada na frequência de sampling da música, que geralmente é de
44100Hz.

6.2.1 Código da aplicação

O código do player é bastante simples e é apresentado na Figura 17. Basicamente con-
siste de um laço que transfere amostra por amostra para um conversor digital analógico,
que por sua vez alimenta o alto falante. Após a inicialização do registradores r20, que
contém o tempo, em nanossegundos, do peŕıodo referente à frequência de 44100 Hz; do
registrador r2 que aponta para ińıcio dos valores PCM e r3 que aponta para um DAC
mapeado em memória, tem-se o ińıcio do loop propriamente dito.

No instante de tempo 0, é obtido o valor do tempo atual, que é armazenado como um
valor de 64 bit nos registradores r10 e r11. Logo em seguida é realizada uma soma de 64
bits com as instruções add e adc. O resultado dessa operação será usada pela instrução
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delay until mais a frente. A operação lwp indica que uma leitura da memória deve ser
realizada. O sufixo p na instrução indica que a memória deve ser desativada logo após o fim
da leitura. Realizando essa finalização, o programador sabe que a memória se encontrará
num estado consistente no próximo acesso à mesma. O tempo dessa leitura é igual à 5
ciclos de thread de latência para ativar a SDRAM mais um ciclo de transferência de dados.
Uma vez com o dado em mãos, esse é salvo no DAC com a instrução sw e, uma vez salvo,
avança-se o ponteiro PCM para o próximo valor. Em seguida, a instrução delay until, que
é executada no tempo 1760 ns, bloqueia a thread até o instante de tempo igual à 22560
ns e por fim volta para o ińıcio do laço novamente com a instrução jmp.

Esses valores foram obtidos considerando que o processador está executando com uma
frequência de operação de 50 MHz. Isto signfica que cada uma das oito threads de tempo
real tem um peŕıodo de 1/(50MHz/8) = 160ns. Já a frequência de 44100 Hz possui
peŕıodo igual 22675.73 ns, cujo múltiplo de 160 mais próximo é 22720 ns. Dessa forma,
até o ińıcio da instrução delay until, já se passsaram 1760 ns dos 22720 ns. O valor 22560
é obtido fazendo 22720 - tempo da instrução jmp, ou seja, 22720 - 160. Assim, a instrução
delay until bloqueia o pipeline até o instante 22560 ns, em seguida é executada a instrução
de jmp completando os 22720 ns necessários para se alcançar uma frequência de 44100
Hz e assim reproduzir a música corretamente.

                      li r20, 22560
                      li r2, PCM_DATA_ADDR
                      li r3, DAC_ADDR
                 LOOP:
        (0 ns)      get_time r10, r11      // r10,r11 = tempo atual T1
     (160 ns)      add r11, r11, r20      // soma de 64 bits r10,r11 = r10,r11 + r0,r20
     (320 ns)      adc r10, r10, r0  
     (480 ns)      lwp r1, 0(r2)            // carrega o dado PCM
    (1440 ns)      sw r1, 0(r3)             // salva o valor PCM no DAC
    (1600 ns)      addi r2, r2, 4           // avança para o próximo PCM
    (1760 ns)      delay_until r10, r11  // verifica se tempo atual >= T1 + 22560 ns
   (22560 ns)      jmp loop

Figura 17: Código da aplicação player PCM

6.2.2 Análise da execução da aplicação rodando sozinha

Neste cenário, a aplicação é a única thread rodando no processador. É fácil perceber
que nesse caso a thread não precisa disputar por recursos com outras threads, já que ela é a
única sendo executada como apresentado na Figura 18. Entretanto, há uma subutilização
do processador, uma vez que ocorre o seguinte ciclo: uma instrução do player é executada,
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depois 7 NOPs são executados até que a próxima instrução do player volta a ser executado.
Uma maneira mais eficiente seria executar o código, hibernar o processador e esperar por
uma interrupção externa para continuar a execução. Essa abordagem, entretanto, não é
posśıvel no processador Hivek-RT em seu estado atual, uma vez que a hibernação iria
destruir a temporização do escalonamento em round-robin.
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NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

add r11, r11, r20

adc r10, r10, r0

Figura 18: Player PCM executando sozinho no processador

6.2.3 Análise da execução da aplicação rodando com outras th-
reads de tempo real

Este cenário é próximo do ideal, sendo caracterizado pela execução de threads de
tempo real apenas. Nesse cenário, a utilização do processador pode chegar à 100% depen-
dendo da quantidade de ILP presente nas threads de tempo real. O mais provável é que
a taxa de instruções por ciclo de relógio fique entre 1 e 2, uma vez que é dif́ıcil para uma
aplicação explorar o máximo de ILP a todo instante.

A análise da interferência entre as threads é fácil de ser realizada se for lembrado o
prinćıpio do funcionamento de uma máquina PRET. Nelas, as threads são executadas
de forma intercalada e não há dependência ou disputa por recursos entre as mesmas. O
player PCM tem o seu tempo de execução garantido pela arquitetura do processador,
independentemente de quais sejam as instruções das demais threads. A Figura 19 ilustra
esse comportamento mostrando que o player sempre consegue executar suas instruções
independente do comportamento das demais threads. Portanto, não há risco de perdas de
deadline na execução do player PCM.



95

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T0

add r11, r11, r20

adc r10, r10, r0

instrução A

instrução B

instrução C

instrução D

instrução E

instrução F
instrução G

Figura 19: Player PCM executando com outras threads de tempo real

6.2.4 Análise da execução concorrente da aplicação com threads
de tempo real e normais

Este cenário é o mais indicado para o uso da arquitetura Hivek-RT. Nele existe um
alto grau de paralelismo à ńıvel de threads e de instruções, podendo explorar ao máximo
o conceito de VLIW e de SMT. Observando a Figura 20, nota-se que, como no exemplo da
seção anterior, as threads de tempo real não interferem umas com as outras. Já com relação
as threads normais, as instruções destas só são executadas quando não há paralelismo à
ńıvel de instrução para ser explorado na thread de tempo real. Assim, as threads normais
nunca interferem no funcionamento das threads de tempo real. Um problema que pode
decorrer disso é o fenomeno de starvation de threads normais, uma vez que as threads de
tempo real nunca darão a oportunidade da thread normal executar em virtude de existir
ILP na thread de tempo real. Este cenário, entretanto, não é um problema, uma vez que
a arquitetura está com uma boa taxa de utilização (todas as vias do pipeline estão sendo
utilizadas) e a thread normal pode ser escalonada no futuro como uma thread de tempo
real pelo sistema operacional para garantir um mı́nimo de tempo de execução.



96

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T0

add r11, r11, r20; instrução X

adc r10, r10, r0; instrução Y

instrução A

instrução B

instrução C

instrução D

instrução E

instrução F
instrução G

Busca de uma instrução de
da thread tempo real e outra 
da thread normal

se há ILP nas instruções da thread de tempo real então
        escalonar as duas instruções da thread RT
senão
        escalonar uma instrução RT e uma normal

Figura 20: Player PCM executando com outras threads RT e normais
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7 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação de um processador VLIW SMT
voltado para o uso em sistemas embarcados de tempo real cujas tarefas possam ser mo-
deladas através de várias threads. A arquitetura tem como vantagem o comportamento
previśıvel e repet́ıvel, facilitando a estimação do tempo de execução de uma dada tarefa.
Essa caracteŕıstica permite obter de forma mais eficiente o WCET da tarefa, com limites
mais precisos.

Para obter esse comportamento, a arquitetura usa o intercalamento de várias threads
de hardware em round-robin, eliminando dependências que poderiam causar tempos de
execução diferentes. Cada thread tem a ilusão de que é a única executando no pipeline
e é dáı que surge a facilidade de se obter estimativas de tempo de execução. Não só a
arquitetura, mas também sua hierarquia de memória possui comportamento previśıvel e
repet́ıvel.

Como funcionalidades secundárias, mas também importantes, a arquitetura provê
suporte básico à execução de sistemas operacionais e possui uma boa densidade de código.
Usando um conjunto de instruções de tamanho variado, pode-se obter um código que é
tanto eficiente como compacto. Essas caracteŕısticas fazem a arquitetura implementada
uma ótima candidata para o uso em sistemas embarcados.

Quando comparado com o estado da arte, a arquitetura proposta foi capaz de obter o
dobro de desempenho sem necessitar abrir mão de alguma funcionalidade. Este trabalho,
entretanto, está longe de ser conclúıdo. Como trabalhos relevantes a serem feitos, pode-se
citar:

• Avaliar se é mais interessante usar um multicore com cores simples ou um multith-
reading como a aqui proposta. Apesar das Precision Timed Machines possúırem um
comportamento previśıvel e repet́ıvel, a alta latência de execução por thread pode
ser um ponto negativo. Dessa forma, é interessante estudar qual o tipo de aplicação
mais comum em sistemas embarcados de tempo real: aqueles que precisem de uma
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resposta rápida ou aqueles que precisem de uma alta taxa de banda de dados proces-
sados. Se acontecer de um multicore ser mais vantajoso, como seria esse multicore?
Homogêneo ou heterogêneo?

• As máquinas PRET estão bastante presas à frequência de operação. Técnicas como
Frequency Scaling (SEMERARO et al., 2002) são vitais hoje em dia para se obter um
consumo eficiente de energia. Como manter as caracteŕısticas de uma PRET diante
de uma variação da frequência de operação?

• Que outras instruções de temporização seriam interessantes de serem implementa-
das em uma máquina PRET? Esse é um estudo que precisa levar em consideração
as caracteŕısticas das tarefas de tempo real que são executadas em sistemas embar-
cados.

• Dado uma máquina PRET, que ferramentas podem ser desenvolvidas para automa-
tizar o processo de desenvolvimento de software para sistemas embarcados de tempo
real?

• O esquema de alocação de memória implementado neste trabalho é muito restrito.
Na prática, como se dá o acesso à memória em aplicações embarcadas? Como me-
lhorar a hierarquia como um todo?
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