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Resumo 

Aposta-se na próxima geração de computadores como sendo de arquitetura com múltiplos 

processadores e/ou processadores com vários núcleos. Neste sentido há desafios relacionados aos 

mecanismos de interconexão, frequência de operação, área ocupada em chip, potência dissipada, 

programabilidade e desempenho. O mecanismo de interconexão e comunicação considerado ideal 

para esse tipo de arquitetura são as redes em chip, pela escalabilidade, paralelismo intrínseco e 

reusabilidade. A comunicação nas redes em chip é realizada através da transmissão de pacotes que 

carregam dados e instruções que representam requisições e respostas entre os elementos 

processadores interligados pela rede. A transmissão desses pacotes acontece como em um pipeline 

entre os roteadores da rede, da origem até o destino da comunicação, permitindo inclusive 

comunicações simultâneas entre pares de origem e destinos diferentes. Partindo desse fato, propõe-

se transformar toda a infraestrutura de comunicação de uma rede em chip, aproveitando os 

mecanismos de roteamento, arbitragem e memorização em um sistema de processamento paralelo 

de alto desempenho. Nessa proposta os pacotes são formados por instruções e dados que 

representam as aplicações, os quais são executados nos roteadores enquanto são transmitidos, 

aproveitando o pipeline das transmissões e a comunicação paralela. Em contrapartida, não são 

utilizados processadores tradicionais, mas apenas núcleos simples que controlam o acesso a 

memória. Uma implementação dessa ideia é a arquitetura intitulada IPNoSys (Integrated Processing 

NoC System), que conta com um modelo de programação próprio e um algoritmo de roteamento que 

garante a execução de todas as instruções presentes nos pacotes, prevenindo situações de deadlock, 

livelock e starvation. Essa arquitetura apresenta mecanismos de entrada e saída, interrupção e 

suporte ao sistema operacional. Como prova de conceito foi desenvolvido um ambiente de 

programação e simulação para esta arquitetura em SystemC, o qual permite a configuração de vários 

parâmetros da arquitetura e obtenção dos resultados para avaliação da mesma. 

 

Palavras-chave: multiprocessador em chip, MPSoC, redes em chip, NoC, algoritmo spiral 

complement, sistema IPNoSys 
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Abstract 

It bet on the next generation of computers as architecture with multiple processors and/or 

multicore processors. In this sense there are challenges related to features’ interconnection, operating 

frequency, the area on chip, power dissipation, performance and programmability. The mechanism of 

interconnection and communication it was considered ideal for this type of architecture are the 

networks-on-chip, due its scalability, reusability and intrinsic parallelism. The networks-on-chip 

communication is accomplished by transmitting packets that carry data and instructions that 

represent requests and responses between the processing elements interconnected by the network. 

The transmission of packets is accomplished as in a pipeline between the routers in the network, from 

source to destination of the communication, even allowing simultaneous communications between 

pairs of different sources and destinations. From this fact, it is proposed to transform the entire 

infrastructure communication of network-on-chip, using the routing mechanisms, arbitration and 

storage, in a parallel processing system for high performance. In this proposal, the packages are 

formed by instructions and data that represent the applications, which are executed on routers as 

well as they are transmitted, using the pipeline and parallel communication transmissions. In 

contrast, traditional processors are not used, but only single cores that control the access to memory. 

An implementation of this idea is called IPNoSys (Integrated Processing NoC System), which has an 

own programming model and a routing algorithm that guarantees the execution of all instructions in 

the packets, preventing situations of deadlock, livelock and starvation. This architecture provides 

mechanisms for input and output, interruption and operating system support. As proof of concept 

was developed a programming environment and a simulator for this architecture in SystemC, which 

allows configuration of various parameters and to obtain several results to evaluate it. 

 

Keywords: Multiprocessor on chip, MPSoC, network-on-chip, NoC, spiral complement algorithm, 

IPNoSys system. 
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Capí tulo 1 

INTRODUÇÃO 
As arquiteturas de computadores evoluíram a partir de modelos com uma única unidade 

central de processamento, onde era concentrada a execução sequencial de todas as instruções que 

formavam o programa, inclusive a comunicação com a memória e com os dispositivos de entrada e 

saída. Em seguida, as operações de entrada e saída passaram a ser realizadas por uma unidade ou 

circuito, enquanto a execução das instruções continuava em uma unidade dedicada a execução de 

instruções, permitindo o primeiro passo em direção ao paralelismo. O paralelismo na execução de 

instruções surgiu com a adoção da execução em pipeline (PATTERSON e HENNESSY, 2005), onde uma 

sequência de instruções é executada simultaneamente, cada uma em um estágio diferente de seu 

ciclo de execução (tipicamente busca, decodificação, operação e salvar resultado). Posteriormente o 

modelo superescalar (HWANG, 1992) permitiu a execução simultânea de mais de uma instrução no 

mesmo ciclo de relógio. Diferentemente do modelo de execução em pipeline, no modelo 

superescalar múltiplas unidades de execução permitem a execução paralela de várias instruções.  

As limitações imposta pela exploração do paralelismo no nível das instruções fez surgir 

técnicas tais como multiprocessamento(PATTERSON e HENNESSY, 2005) e multithreading(HWANG, 

1992), que visavam explorar níveis de paralelismo mais elevados. Multiprocessamento é 

basicamente o uso de múltiplas unidades centrais de processamento para a execução simultânea de 

mais de uma tarefa em paralelo. Multithreading refere-se ao uso de uma única unidade central de 

processamento para a execução, aparentemente paralela, de múltiplas threads ou fluxos de 

execução. 

Antes, máquinas de processamento paralelo ocupavam salas inteiras, consumiam energia 

equivalente a dezenas de computadores pessoais e eram exclusividade de governos, centros de 

pesquisa e grandes empresas. Na era dos bilhões de transistores, computadores pessoais já são 

equipados com processadores com dois ou mais núcleos em um único chip, permitindo o paralelismo 

não só de instruções, mas de tarefas também.  

Isso foi possível graças ao contínuo aumento da capacidade de integração de transistores em 

uma única pastilha de silício, permitindo o desenvolvimento de chips mais densos e arquiteturas mais 

complexas. Toda essa capacidade de integração alavancou o desenvolvimento de sistemas inteiros 

dentro de um chip, os chamados SoCs (Systems-on-Chip). Sistemas desse tipo podem ser formados 

por microcontroladores, DSPs (Digital Signal Processor), ASICs (Application Specific Integrated 

Circuit), processadores, memória e etc. Um tipo especial de SoC são os sistemas multiprocessadores 
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em chip ou MPSoC (Multiprocessors SoC), formados por múltiplos processadores ou núcleos de 

processamento interligados por intermédio de um subsistema de comunicação. Estes MPSoCs 

também são conhecidos por processadores multi-core ou many-core. O desempenho dos MPSoC está 

vinculado tanto ao subsistema de comunicação quanto à capacidade computacional dos núcleos de 

processamento.  

Diversas soluções já foram propostas para interconexão e comunicação em MPSoCs, desde 

os barramentos e sistemas de barramentos, passando pelos canais ponto-a-ponto, até as redes em 

chip. A solução baseada em canais ponto-a-ponto é vista como a solução que oferece o melhor 

desempenho, pois permite a comunicação direta e exclusiva entre qualquer par de elementos 

comunicantes dentro do MPSoC. No entanto, uma solução baseada em canais ponto-a-ponto não é 

reutilizável, além disto, o aumento no número de núcleos do sistema pode elevar os custos com 

interconexão e comunicação ao ponto de inviabilizar a utilização dessa solução. No sentido oposto 

estão os barramentos, que são uma solução reutilizável, mas são extremamente limitados em 

desempenho e apresentam baixa escalabilidade, pois compartilham os canais de transmissão entre 

todos os elementos do MPSoC (TANENBAUM, 2006). Os barramentos ainda são bastante utilizados, 

apesar de serem uma solução antiga e constantemente identificada como o elemento central do 

chamado “Gargalo de Von Neumann”, (BACKUS, 1978). Para contornar o problema da escalabilidade 

foram propostos modelos de hierarquia de barramentos, essa solução permite certo paralelismo e 

aumento da largura de banda, mas um barramento muito largo não é eficiente para transferência de 

palavras de dado menores (ZEFERINO, 2003). A solução que hoje é considerada ideal são as redes em 

chip (BENINI e MICHELI, 2002), pois apresentam alta escalabilidade, comunicação paralela, estrutura 

reutilizável e interconexão ponto-a-ponto entre elementos adjacentes. Entretanto, a utilização de 

redes em chip pode conduzir a aumento da área do chip e aumento da potência dissipada.  

Outra vantagem atribuída às redes em chip é a separação entre computação e comunicação. 

A rede em chip é responsável única e exclusivamente por realizar a comunicação entre os elementos 

de processamento responsáveis pela computação. Esta tese apresenta uma solução de sistema 

multiprocessado que rompe com o paradigma da separabilidade entre computação e comunicação, 

aproveitando os elementos da estrutura das redes em chip para a realização da computação durante 

a comunicação. 

1.1.  Motivação 

O surgimento dos chamados sistemas com vários núcleos de processamento (do inglês many-

cores) (BORKAR, 2005) se deve à grande capacidade de integração da tecnologia atual e a dificuldade 

de resfriamento dos processadores com frequências de relógio cada vez mais elevadas. Dessa forma, 

para ganhar desempenho, ao invés de aumentar a frequência de operação dos processadores, é mais 
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vantajoso desenvolver processadores com mais núcleos de processamento, os quais podem ser 

usados de forma paralela, mesmo que compartilhem alguns recursos. 

Assim, multiprocessadores ou processadores multinúcleo (do inglês multicore) passam a 

depender de subsistemas de interconexão eficientes como as redes em chip, que fornecem a 

infraestrutura e o desempenho desejados. Arquiteturas desse tipo possuem capacidade de 

processamento paralelo e alto desempenho, apresentando-se como alternativa para aplicações que 

requerem de alto poder computacional ou tolerância à falha. 

No que diz respeito ao projeto das redes em chip, em particular, a funcionalidade está 

relativamente consolidada. Entretanto, área e potência, além de alguns aspectos funcionais, tais 

como, qualidade de serviço (QoS – Quality of Service) e roteamento adaptativo, ainda necessitam de 

algum desenvolvimento. Com relação ao projeto das unidades ou núcleos de processamento, 

discutem-se aspectos relacionados à complexidade do caminho de dados, reconfiguração e 

heterogeneidade. Programabilidade de arquiteturas multiprocessadas, modelos de computação e 

hierarquia de memória também são assuntos que merecem muita atenção e esforço de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Nos sistemas atuais baseados em redes em chip, a comunicação entre os núcleos é realizada 

através de pacotes, os quais são roteados independente do seu conteúdo. Em geral esse conteúdo é 

formado por dados e/ou instruções, trocados entre os processadores e a memória ou outros núcleos. 

No trajeto dos pacotes da origem ao destino, certo número de roteadores “interessam-se” apenas 

pelo cabeçalho do pacote, dando vazão a todo o restante de seu conteúdo sem que nenhum 

processamento útil, do ponto de vista da execução da aplicação, seja realizado. Adicionalmente, a 

latência da transmissão dos pacotes pode ser responsável pelo aumento no tempo de execução, 

principalmente se houver congestionamentos na rede. 

O uso de redes em chip muitas vezes também é associado ao aumento da área em chip e da 

potência dissipada. Entretanto, os maiores responsáveis pela área em sistemas multiprocessadores 

baseados em redes em chip são os elementos de processamento e não os roteadores. Em (ARAÚJO, 

2008) foi realizada uma comparação utilizando um roteador e um processador conhecidos na 

literatura, por suas simplicidades e eficiências, exemplificando o quanto a área em chip ocupada pelo 

processador pode ser superior a área em chip ocupada pelo roteador. Da comparação concluiu-se 

que se houver redução ou simplificação desses elementos, mesmo que a complexidade dos 

roteadores seja aumentada, pode-se obter redução de área em chip e desempenho e, 

provavelmente, ganhos em termos de potência dissipada. 
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1.2.  Objetivos 

Este texto apresenta e defende a tese de que uma rede em chip que: (i) oferece certo 

numero de canais curtos de transmissão ponto-a-ponto entre elementos adjacentes; (ii) permite 

comunicação paralela; (iii) suporta memorização de pacotes durante seu trajeto e (iv) transmite estes 

pacotes de roteador em roteador, como em um pipeline, pode funcionar não só como arquitetura de 

subsistema de interconexão, mas também como uma arquitetura de processamento paralelo, onde 

os pacotes carregam instruções e dados. Tal tese é fundamentada na simplificação ou mesmo na 

eliminação dos processadores tradicionais e consequentemente, na adaptação dos roteadores da 

rede para execução das instruções de máquina. 

A viabilidade do desenvolvimento de uma arquitetura desse tipo de arquitetura foi estudada 

em (ARAÚJO, 2008). Este trabalho tem, portanto, como objetivo, a construção de um modelo 

simulável a ser utilizado como prova de conceito da tese apresentada, mostrando inclusive que tal 

modelo arquitetural pode apresentar ganhos de desempenho, com relação a tempo de execução, 

quando aplicações são executadas na arquitetura proposta e em um MPSoC tradicional baseado em 

NoC. É também objetivo deste trabalho: apresentar e discutir as modificações que são necessárias à   

transformação dos roteadores em elementos de processamento; apresentar e discutir as adaptações 

necessárias aos pacotes e ao modelo de roteamento, para que seja possível realizar o processamento 

das aplicações enquanto os pacotes são transmitidos; avaliar o espaço em memória necessário às 

aplicações; avaliar o consumo de energia da nova arquitetura; avaliar as adaptações necessárias à 

realização de operações de entrada/saída; e, avaliar o impacto nos canais de comunicação, bem 

como a viabilidade e impacto do uso de canais virtuais. A partir de uma estrutura de rede em chip o 

objetivo é a transformação dessa rede em uma arquitetura de propósito geral com capacidade de 

processamento. 

Considerando o aspecto de propósito geral, a arquitetura deve oferecer algum suporte a 

sistemas operacionais. De modo que seja possível o uso da memória de forma compartilhada, onde 

são acessados códigos e dados; os elementos de processamento também possam ser compartilhados 

entre os programas carregados a partir da memória; comunicações com elementos externos a 

arquitetura possam realizar entrada/saída e que exista pelo menos interfaces para implementação 

de interrupções e timers.   

Além disso, associado ao modelo arquitetural de propósito geral também deve-se 

desenvolver um modelo de programação que suporte o desenvolvimento de aplicações, mesmo que 

seja necessário realizar adaptações aos modelos tradicionais ou que se proponha mecanismos 

específicos. Sendo uma arquitetura paralela, tal modelo de programação também deve possibilitar a 
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exploração do paralelismo das aplicações de forma implícita ou explícita, através de mecanismos de 

separação e sincronismo das partes executadas em paralelo. 

1.3. Resumo das Principais Contribuições 

O trabalho desenvolvido nesta tese foi fundamentado no estudo realizado em (ARAÚJO, 

2008), que teve o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da arquitetura usada como 

prova de conceito apresentada nesta tese. Esse estudo foi iniciado com o levantamento das 

características das redes em chip, principalmente com topologia em grelha 2D. Tais estudos 

conduziram à proposição de um modelo de computação, a qual exigiu adaptações na rede-em-chip, 

bem como no formato de pacote e algoritmo de roteamento. 

A partir desse estudo de viabilidade foi desenvolvido um modelo arquitetural inédito, 

durante o doutorado, que apresenta as seguintes características: arquitetura de processamento de 

propósito geral; arquitetura intrinsecamente multiprocessada; processamento baseado em 

comunicação de pacotes; arquitetura sem processadores tradicionais do tipo Von Neumann; 

arquitetura baseada na infraestrutura de redes em chip. Para a elaboração do modelo proposto foi 

necessário realizar diversas modificações nos roteadores das redes em chip, principalmente nos 

árbitros que controlam as portas de saída, bem como a inclusão de elementos responsáveis pela 

execução propriamente dita das instruções. Adicionalmente, um formato de pacote adequado para 

transmissão e execução de aplicações foi proposto, juntamente com um algoritmo de roteamento 

que garante a execução de todas as instruções independente do comprimento do pacote e das 

dimensões da rede, e ainda prevenindo situações de deadlocks. Também foi proposto um subsistema 

de entrada/saída que implementa um protocolo de acesso direto à memória (do inglês, DMA – Direct 

Memory Access), permitindo a comunicação da arquitetura com meios externos. Também foram 

incluídas interfaces para implementação de interrupções e timers. O suporte a sistema operacional 

foi implementado através de recursos de hardware e software. Um conjunto de instruções foi 

elaborado e adaptado para o formato de pacotes e as características da arquitetura, disponibilizando 

as principais operações lógico-aritméticas, de E/S, sincronização, chamadas de procedimento e 

interface com o sistema operacional. Adicionalmente, foi elaborada uma linguagem simbólica para 

descrição de aplicações por programadores e foi desenvolvido um montador para verificação de 

erros léxicos, sintáticos e semânticos, o qual realiza a geração automática do código objeto da 

arquitetura. Finalmente, utilizando SystemC (OSCI, 2005), um simulador da arquitetura, com precisão 

de ciclos, foi desenvolvido para permitir a execução dos códigos objetos das aplicações e obtenção 

de diversos resultados para análise. 
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1.4.  Organização do Texto 

O texto é iniciado com o referencial teórico (Capítulo 2), que apresenta uma discussão sobre 

as arquiteturas de processamento paralelo, seguida pelos multiprocessadores e processadores 

multicore, juntamente com as arquiteturas de comunicação utilizadas nesses sistemas, destacando as 

redes em chip que são a base de conceitos da arquitetura proposta. Em seguida são apresentados os 

processadores baseados em fila, que apresentam um modelo de computação com alguma 

semelhança ao proposto nesse texto, bem como as arquiteturas dataflow. Por fim, são discutidos 

aspectos relacionados a suporte a sistema operacional e modelos de programação paralela. O 

Capítulo 3 apresenta os conceitos da arquitetura proposta, bem como algoritmo de roteamento, 

formato de pacote utilizado, o modelo de computação adotado e os detalhes dos elementos de 

processamento. O Capítulo 4 apresenta o modelo de programação paralela juntamente com o 

conjunto de instruções e os recursos disponíveis para o programador. O Capítulo 5 apresenta e 

discuti o suporte ao sistema operacional. Os resultados de simulação dos estudos de casos são 

apresentados no Capítulo 6. No Capítulo 7 são apresentadas as considerações finais e trabalhos 

futuros. Por fim, são listados todos os trabalhos referenciados nesse texto, seguidos pelos apêndices 

que apresentam um guia de programação e o ambiente de programação e simulação da arquitetura 

proposta. 
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Capí tulo 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesse capítulo são apresentados assuntos que servem de base teórica para o 

desenvolvimento desta tese de doutorado. Foram considerados os modelos de programação, o 

suporte a sistema operacional, os aspectos arquiteturais e o contexto do estado da arte no 

desenvolvimento de sistemas multiprocessados. O capítulo se inicia com uma discussão a respeito 

das arquiteturas de processamento paralelo, com o seu modelo evolutivo, exemplos de arquiteturas 

propostas e suas diversas classificações. Em seguida, são apresentados os multiprocessadores em 

chip e os processadores multinúcleo (do inglês multicore), desde seu surgimento até os dias atuais, 

com suas aplicações em sistemas em chip ou SoC (do inglês System-on-Chip). Ainda no âmbito dos 

SoCs, são apresentadas as principais soluções de arquiteturas de comunicação (conexões ponto-a-

ponto, barramentos e redes em chip), com destaque para a última solução, visto que seus conceitos 

são a base para a arquitetura proposta no capítulo seguinte. Em seguida, os computadores baseados 

em fila são brevemente descritos, visto a identificação de algumas semelhanças no seu modelo de 

computação com o modelo usado pela arquitetura proposta. As arquiteturas dataflow também são 

brevemente apresentadas pelo mesmo motivo. Também discute-se o suporte a sistema operacional 

das arquiteturas de multiprocessadores/multicore com a apresentação de algumas soluções 

encontradas na literatura. Por fim, é feita uma revisão dos modelos de programação paralela através 

da classificação baseada na abstração oferecida para os programadores. 

2.1.  Arquitetura de Processamento Paralelo 

O processamento paralelo é definido por (HWANG, 1992) como sendo “uma forma eficiente 

de processamento da informação com ênfase na exploração de eventos concorrentes no processo 

computacional”. Dessa forma, é necessário um conjunto de hardware/software que disponha de 

meios para a exploração desses eventos de forma implícita ou explícita pelo programador, 

compilador e pela própria máquina. Entretanto, a atuação na área de processamento paralelo é uma 

tarefa complexa, uma vez que requer profundo conhecimento tanto das aplicações quanto dos 

modelos de programação e comunicação e das próprias arquiteturas. As condições em que eventos 

computacionais podem ser considerados concorrentes combinam-se de forma impar com 

características que podem ser específicas de uma dada arquitetura. Não obstante, alguns fatores 

motivam a atuação e pesquisa em sistemas de processamento paralelo como: o aumento de 
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desempenho; a proposição de alternativas para os limites físicos das arquiteturas tradicionais; e a 

proposição de alternativas arquiteturais para aplicações que demandam alto desempenho, como 

previsão do tempo, simulações complexas, controle aéreo e tolerância a falhas (FEITOSA, 2009). 

Assim, de forma natural as arquiteturas paralelas evoluíram a partir do modelo de Von 

Neumann, dotada de uma única unidade de processamento (CPU - Central Processing Unit), 

responsável inclusive pela comunicação entre a memória e os dispositivos de entrada/saída (E/S). Em 

seguida, a execução das instruções, na CPU única, passou a ser realizada por estágios sequenciais, os 

quais são realizados por unidades funcionais distintas, de modo que a saída de uma unidade 

alimenta a entrada de outra. Assim, o tempo de executar uma instrução completamente não foi 

reduzido, mas o número de instruções que tem a execução iniciada foi aumentado. Isso se dá, pois 

para iniciar um estágio de uma instrução é necessário apenas que a unidade funcional responsável 

por ele esteja disponível, e não haja dependência de dados de instruções anteriores, mesmo que a 

execução da instrução anterior não tenha sido completada, funcionando como uma linha de 

montagem, daí o nome pipeline. Esse já é um tipo de paralelismo de instruções (do inglês ILP – 

Instruction Level Paralelism). 

Quando há replicação das mesmas unidades funcionais na mesma CPU, permite-se executar 

mais que uma instrução paralelamente em todos os estágios do pipeline. Processadores desse tipo 

são chamados de superescalares. Considera-se o CDC 6600 como o primeiro projeto de processador 

superescalar (PATTERSON e HENNESSY, 2005) e de acordo com (VOLPATO, 2011) os processadores 

Intel i960CA e AMD 29000-series 29050 foram os primeiros processadores superescalares 

comerciais. Apesar de proporcionar ganho em desempenho, os superescalares são limitados pelo: 

grau de paralelismo, isto é, a quantidade limitada de instruções executadas em paralelo; o custo, 

complexidade e tempo para despachar e verificar a dependência lógica das instruções paralelas; e o 

processamento de instruções de desvio. 

Como alternativa as limitações dos processadores superescalares, existem mudanças 

arquiteturais como VLIW (Very Long Instruction Word), computação de instruções paralelas explícitas 

(EPIC - Explicitly Parallel Instruction Computing), multithreading simultâneo (SMT - Simultaneous 

Multithreading), e processadores multinúcleo. Com o VLIW a tarefa de verificação da dependência 

lógica é movida do processador para o compilador, assim como no EPIC que possui cache extra com 

instruções pré-buscadas. O mutithreading (SMT) é uma técnica para melhorar a eficiência global de 

processadores superescalares. SMT permite múltiplos fluxos de execução independentes (threads) 

para melhor utilizar os recursos disponíveis nas arquiteturas de processadores modernos. 

Processadores multinúcleo diferem de superescalares por processarem simultaneamente instruções 

de vários threads, um thread por núcleo. 
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Essas várias técnicas não são mutuamente exclusivas, e na verdade elas são frequentemente 

combinadas no projeto de um único processador. Assim, em um processador multinúcleo é possível 

que cada núcleo seja um processador independente, contendo múltiplos pipelines paralelos, 

eventualmente superescalares.  

Existem diferentes classificações para as arquiteturas paralelas: a classificação de (FENG, 

1972) que considera o processamento paralelo ou em série; (HÄNDLER, 1977) determina o grau de 

paralelismo e pipeline em vários níveis; a classificação quanto ao compartilhamento de memória; e a 

classificação de (FLYNN, 1972) que leva em conta a quantidade de fluxos de instruções e de dados. 

Até hoje, a classificação de Flynn é a mais aceita, devido à sua simplicidade, por combinar fluxos 

únicos e fluxos múltiplos em quatro categorias: SISD (Single Instruction Single Data), SIMD (Single 

Instruction Multiple Data), MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) e MISD (Multiple Instruction 

Single Data).  

Máquinas SISD executam um fluxo único de instrução e um fluxo único de dados (Figura 

1(a)). Baseadas nos princípios de Von Neumann, essas máquinas executam instruções 

sequencialmente, podendo ou não utilizar pipeline de instruções. Nesse modelo, o fluxo de instrução 

alimenta a unidade de controle que ativa a CPU para executá-lo fazendo uso do fluxo único de dados 

que são lidos da memória, onde também são armazenados os resultados. Arquiteturas SISD são 

encontradas nos computadores pessoais e estações de trabalho. 

Figura 1 - Classificação de Flynn: (a) SISD; (b) SIMD; (c) MISD; (d) MIMD 

 

Fonte: (HWANG, 1992) 

Máquinas SIMD utilizam uma única instrução, distribuída por uma unidade de controle, que é 

executada de forma síncrona sobre um conjunto de dados diferentes, distribuídos ao longo de 
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processadores elementares, como representado na Figura 1(b). Encontradas em computadores 

vetoriais como o CM-2 (CUCCARO e REESE, 1993) e MasPar (NICKOLLS, 1990). 

Arquiteturas MISD, teoricamente, executam diferentes instruções (múltiplos fluxos de 

instrução) atuando sobre a mesma posição da memória (fluxo único de dados) ao mesmo tempo 

(Figura 1(c)). Essa arquitetura é impraticável e, portanto, não há nenhum exemplo implementação. 

Finalmente, as arquiteturas com múltiplos fluxos de instruções atuando sobre múltiplos 

fluxos de dados são chamadas de MIMD, como mostrado na Figura 1(d). Exemplos desse modelo são: 

nCUBE (HORD, 1993), Intel paragon (CRPC, 1993) e Cray T3D (PSC). 

A classificação considerando o compartilhamento da memória denomina as arquiteturas 

como multicomputadores ou multiprocessadores. Quando utilizam memória distribuída são 

denominadas multicomputadores, nesse caso o espaço de endereçamento é privado para cada 

processador, sendo a comunicação entre eles feita explicitamente por troca de mensagens. Neste 

modelo de comunicação, primitivas de comunicação tipo SEND e RECEIVE, são utilizadas para, 

explicitamente, permitir a troca de dados entre processos comunicantes que executam em unidades 

de processamento distintas. Já os multiprocessadores utilizam memória compartilhada, ou seja, 

possuem um espaço único de endereçamento, usando comunicação implícita (TANENBAUM, 1995), 

ou seja, o compartilhamento de variáveis armazenadas na memória. Neste modelo de comunicação, 

é comum se denominar “produtor” o processo que gera ou produz o dado (escreve na memória), do 

mesmo modo é comum se denominar “consumidor” o processo que consome os dados (lê da 

memória). A Figura 2(a) e a Figura 2(b) exemplificam multiprocessadores e multicomputadores, 

respectivamente. 

Figura 2 - Classificação quanto ao compartilhamento de memória: (a) multiprocessadores; (b) multicomputadores 

 

Fonte: Próprio autor 
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Os multiprocessadores também podem ser classificados quanto ao tempo de acesso à 

memória. Neste caso, as classificações usuais são: acesso uniforme (UMA - Uniform Memory Access) 

que acontece quando todos os acessos à memória, por parte de qualquer unidade de 

processamento, se dão sempre com o mesmo custo em termos de tempo de acesso; acesso não 

uniforme (NUMA - (Non-Uniform Memory Access), que acontece quando os acessos à memória 

podem se dar em tempos de acesso diferentes. Também existe uma classificação especial para 

arquitetura dotadas unicamente de memória cache (COMA - cache-Only Memory Architecture). 

Enquanto os multicomputadores são classificados como “sem acesso a variáveis remotas” (NORMA - 

NOn-Remote Memory Access). 

Arquiteturas paralelas ainda são classificadas como: processadores vetoriais (PVP - Parallel 

Vector Processor); multiprocessadores simétricos (SMP – Symmetric Multiprocessor); Máquinas 

Maciçamente Paralelas (MPP - Massively Parallel Processor); Memória Compartilhada Distribuída 

(DSM – Distributed Shared Memory); rede de estações de trabalho NOW (Network of Workstations); 

e clusters. 

Estas classificações existem para fornecer, sob certa ótica, uma visão unificada do que é a 

arquitetura, não representando amarras às quais devem se ater os usuários/desenvolvedores.  

2.2.  Multiprocessadores em Chip e Processadores Multinúcleo 

Como visto anteriormente, os multiprocessadores são máquinas paralelas MIMD que fazem 

uso de memória compartilhada, e por memória compartilhada entenda-se um espaço de 

endereçamento único, seja este espaço distribuído em várias unidades de memória ou centralizado 

em uma única unidade. 

Segundo (BOUKNIGHT, DENENBERG et al., 1972) um dos primeiros multiprocessadores foi o 

Illiac IV, também considerado um supercomputador. Dotado de 4 unidades de controle e 64 ULAs 

(Unidade Lógica e Aritmética) que podiam executar operações escalares em paralelo. Em seguida, 

surgiu o C.mmp, um multiprocessador que conectava 16 processadores com a memória através de 

um crossbar (WULF e HARBISON, 2000). Segundo (CULLER, 1998), os multiprocessadores tem 

convergido para um modelo genérico com uma coleção de computadores. Cada um potencialmente 

incluindo CPU e memória, comunicando-se através de uma rede de interconexão, direcionando para 

um modelo de memória compartilhada e comunicação através de passagem de mensagens. 

O direcionamento apontado por (CULLER, 1998) concretizou-se com o advento dos SoCs 

(System-on-Chip), que também impulsionaram o desenvolvimento de sistemas de 

multiprocessadores em Chip ou MPSoC (Multiprocessor SoC). MPSoC é uma importante classe de 

VLSI (Very Large Scale Integration) que incorpora a maioria, ou todos, os componentes necessários 

para uma aplicação que usa múltiplos processadores programáveis. MPSoCs são usados em redes, 
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comunicação, processamento de sinais e multimídia entre outras aplicações (WOLF, JERRAYA et al., 

2008). 

(ACKLAND, ANESKO et al., 2000) aponta o Lucent Daytona como um dos primeiros MPSoC, 

projetado para bases de estações de redes sem fio. A arquitetura é formada por 4 processadores 

SPARC V8 ligados por um barramento de alta velocidade, compartilhando o espaço de 

endereçamento da memória. O SPARC V8 sofreu algumas melhorias, como modificação nas 

instruções de multiplicações, passo de divisão, e uso de um vetor de coprocessadores. Cada CPU 

possui sua cache que pode ser configurada como cache de instrução, de dados ou scracthpad. A 

consistência das caches é mantida usando um protocolo de Snoop no barramento.  

Depois surgiram várias outras propostas de MPSoC aplicados a diferentes classes de 

aplicações, como o Philips Viper Nexperia (DUTTA, JENSEN et al., 2001), OMAP (OMAP5912, 2004), 

Nomadik (ARTIERI, D'ALTO et al., 2003), Intel IXP2855 (INTEL, 2002), e a impressora Seiko-Epson 

inkjet printer Realoid SoC (OTSUKA, 2006). Também são encontrados vários trabalhos acadêmicos de 

propostas de MPSoCs (MELLO, MOLLER et al., 2005), (REGO, 2006), (WOSZEZENKI, 2007). Mais 

recentemente passou-se a discutir também a utilização de frameworks para desenvolvimento de 

MPSoCs (PISCITELLI e PIMENTEL, 2011) e (WACHTER, BIAZI et al., 2011). 

Diferentemente dos multiprocessadores, as arquiteturas de processadores multinúcleo ou 

multicore são formadas por dois ou mais núcleos dentro de um mesmo chip. Os núcleos são tratados 

como processadores diferentes pelo Sistema Operacional e podem ter suas próprias caches, de 

modo que possam executar instruções diferentes simultaneamente, podendo também compartilhar 

algum outro nível da cache. Entretanto, algumas características desse tipo de arquitetura são 

semelhantes aos multiprocessadores: ambas arquiteturas precisam de um modelo para consistência 

de dados, coerência entre as caches e a forma de conexão entre elas. Esses mecanismos determinam 

como os núcleos se comunicam, impactando no modelo de programação, no desempenho das 

aplicações paralelas e na quantidade de núcleos suportadas pelo sistema (CHIACHIA, 2010).  

O surgimento de processadores multicore se dá pela grande capacidade de integração de 

transistores em uma única pastilha de silício e pela dificuldade de resfriamento dos processadores 

com frequências de relógio tão elevadas. Assim, processadores multicore não somam suas 

frequências de execução, mas sim dividem tarefas na mesma frequência, aumentando o paralelismo 

da execução. 

De acordo com (HAMMOND, NAYFEH et al., 1997) o CMP foi um processador multicore 

projetado com 8 núcleos de CPU, os quais tinham o primeiro nível de cache independente e um 

segundo nível compartilhado. Depois vieram os primeiros modelos comerciais de processador 

multicore de propósito geral, como o Intel Core Duo (GOCHMAN, MENDELSON et al., 2006), que 

combinava dois Pentium M independentes em um único chip, compartilhando uma cache L2 e um 
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gerenciador de lógica de potência (WOLF, JERRAYA et al., 2008). O AMD Opteron (QUINN, YANG et 

al., 2005) também possui dois núcleos, com cache L2 individuais, mas com interface para requisição à 

memória compartilhada. Enquanto as arquiteturas anteriores ficaram conhecidas como dual-core, 

por usarem dois núcleos, o processador Niagra SPARC (LEON, TAM et al., 2007) propôs o uso de oito 

núcleos multithreads compartilhando cache L2. Os modelos de processadores mais recentes da Intel 

e da AMD já contam com pelo menos 4 núcleos (INTEL, 2011), (AMD, 2011). 

Alguns autores apostam na tendência dos multicores integrados nos chamados tile 

computing. Esse tipo de arquitetura compreende o uso de múltiplos elementos de processamento, 

memória, componentes de entrada/saída e vários tipos de redes de interconexão. Esse conceito foi 

introduzido por (WAINGOLD, TAYLOR et al., 1997) para arquiteturas usando modelo computação 

dirigido por controle, algumas delas com VLIW (Very Long Instruction Word) e modelo de 

computação dirigida a dados. Um exemplo desse tipo de arquitetura é a Tile64 (WENTZLAFF, GRIFFIN 

et al., 2007) que possui 64 núcleos de propósito geral, integrados com suas próprias caches de nível 

L1 e L2, sendo chamados de tile. Os tiles são arranjados em uma rede bidimensional de tamanho 8x8, 

usando a rede de interconexão com 31 Tbps (Tera bits por segundo) de vazão de dados, ver Figura 3. 

Cada tile é capaz de executar um sistema operacional independentemente, ou múltiplos tiles podem 

executar um sistema operacional multiprocessado.  

Figura 3 - Processador Tile64 com os dispositivos de E/S 

 

Fonte: (WENTZLAFF, GRIFFIN et al., 2007) 
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Outro exemplo é o Intel microprocessor TeraScale Processor projetado pelo Tera-Scale 

Computing Research Program (MATTSON, VAN DER WIJNGAART et al., 2008), o qual possui 80 

núcleos organizados em uma rede bidimensional 8x10. Com tecnologia de 65nm, o chip integra 100 

milhões de transistores em uma lâmina de 275mm2. O processador executa 4 FLOPS por ciclo por 

núcleo, e com 4,27 GHz proporciona o desempenho teórico de 1,37 TFLOPS em precisão simples. O 

conjunto de instruções é formado por apenas 16 instruções em 96 bits VLIW. Cada núcleo executa 

seu próprio programa e a interconexão de rede é usada para transferência de dados e instruções de 

coordenação para execução de programas entre os núcleos por meio de passagem de mensagem. 

2.3.  Arquitetura de Interconexão 

A evolução da microeletrônica tem permitido o desenvolvimento de sistemas completos 

dentro de uma única pastilha de silício. Tais sistemas são conhecidos como sistemas em chip (do 

inglês System-on-Chip – SoC). De acordo com (RAJSUMAN, 2000), um SoC é circuito integrado 

projetado por vários VLSI independentes que juntos provêm completa funcionalidade para uma 

aplicação.  Um SoC geralmente é formado por um conjunto de módulos de hardware como 

microprocessadores, microcontroladores, DSP (Digital Signal Processor), ASIC (Application Specific 

Integrated Circuit), memórias e periféricos, desenvolvidos no projeto do SoC ou por terceiros. Esses 

módulos que formam o SoC são denominados blocos de propriedade intelectual (do inglês 

Intellectual Property – IP) ou núcleos (do inglês Cores) e são interligados por um subsistema de 

interconexão. Os SoC são aplicados em celulares GSM, câmeras de vídeo, controladores GPS, smart 

pagers, ASIC (ALI, WELZL et al., 2008) entre outros.  

Existem várias opções de estruturas utilizadas no subsistema de interconexão, classificados 

principalmente em: canais ponto-a-ponto, canais multiponto e as redes em chip. 

Canais ponto-a-ponto (do inglês per to per – P2P) é a solução mais simples do ponto de vista 

da comunicação propriamente dita, uma vez que os núcleos do sistema possuem uma conexão 

dedicada para cada um dos outros núcleos com os quais se comunica, veja Figura 4(a). Em 

consequência disso, a espera é mínima para envio e recebimento dos dados transmitidos na 

comunicação, visto que não há intermediários entre os núcleos envolvidos. Além disso, o canal de 

comunicação é exclusivo, estando este, portanto, disponível a todo e qualquer momento para o par 

de núcleos conectados, permitindo também que vários núcleos possam se comunicar 

simultaneamente. No entanto, na medida que for necessário incluir novos núcleos no sistema o 

aumento das conexões entre os núcleos pode se tornar impraticável e demasiadamente complexo. 
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Figura 4 - Arquiteturas de comunicação: (a) ponto-a-ponto; (b) barramento 

 

Fonte: Próprio autor 

Alternativamente, a estrutura física de comunicação pode ser compartilhada através dos 

canais multiponto ou barramentos, como representado na Figura 4(b). Nesse modelo, novos núcleos 

são incluídos facilmente no sistema, bastando utilizar a interface de conexão e o protocolo de 

comunicação adotados. Em contrapartida, à medida que novos núcleos são incluídos, é provável que 

também aumente a espera de cada núcleo para transmitir algum dado, em outras palavras , é 

provável que a largura de banda oferecida a cada núcleo diminua. Além disso, o aumento do número 

de núcleos interligados por barramento aumenta a energia consumida e o tempo de propagação dos 

sinais nos fios, devido ao aumento da carga capacitiva desses canais (ZEFERINO, 2003). Um meio de 

contornar esses percalços dos barramentos é adotar uma hierarquia de barramentos, que é formada 

por barramentos menores interligados por pontes, como mostrado na Figura 5.  

Figura 5 - Hierarquia de Barramentos 

 

Fonte: Próprio autor 

Com isso, pode-se diminuir a carga capacitiva de cada barramento e aumentar o número de 

transações simultâneas e a largura de banda (ZEFERINO, 2003). Os barramentos de uma hierarquia 

de barramentos podem inclusive ter desempenhos diferentes, dependendo dos núcleos que estão 

ligados a ele, como as arquiteturas Core Connect e AMBA, como exemplificado em (HAHANOV, 

YEGOROV et al., 2007), que propõe o uso de barramentos de alta velocidade para os núcleos de 

processamento e barramentos de baixa velocidade para os periféricos. As hierarquias de 

barramentos tentam contornar a principal desvantagem dos barramentos simples: a baixa 

escalabilidade. No entanto, a hierarquia de barramentos é uma solução ad-hoc, ou seja, é específica 

para um determinado projeto. Assim, com essa solução perde-se uma grande vantagem dos 

barramentos simples, a reusabilidade, um requisito indispensável para o desenvolvimento dos 
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sistemas no menor intervalo de tempo possível, para garantir um maior tempo de mercado (do 

inglês time-to-market). 

Arquiteturas baseadas em barramentos ou hierarquia de barramentos utilizam protocolos 

simples para reduzir a complexidade do projeto, mas possuem baixa escalabilidade em termos de 

desempenho e eficiência em energia, causando grande atraso e consumo de energia (DU, ZHANG et 

al., 2008). Desse modo, as redes em chip são consideradas a solução ideal de arquitetura de 

comunicação dos SoCs (ALI, WELZL et al., 2008), (DU, ZHANG et al., 2008), (LEE, CHANG et al., 2007). 

Segundo (YANG, DU et al., 2008) o aumento da complexidade dos SoCs trouxe problemas em relação 

ao consumo de energia, vazão de comunicação, latência e sincronização de relógio, o que motivou o 

uso de redes em chip (Figura 6) para facilitar a separação entre comunicação e computação com alta 

largura de banda. 

Figura 6 - Arquitetura de comunicação de uma rede em chip 

 

Fonte: Próprio autor 

Entretanto, também há argumentos a favor da quebra do paradigma de execução de 

aplicações onde os dados são separados das operações, uma vez que há penalizações em buscar os 

dados na memória para realizar as operações. O novo paradigma é chamado de modelo backpacker, 

por Steve Teig em sua palestra virtual (TEIG, 2010), onde os dados estão sempre presentes quando 

necessários à execução de uma operação, fazendo analogia aos “mochileiros” que carregam tudo 

que precisam nas costas. Steve Teig é o presidente da empresa Tabula, responsável pela arquitetura 

Spacetime 3D Architecture (TABULA, 2012) a qual lhe deu o prêmio World Technology Award em 

2011 (TABULA, 2011). 

Na literatura podem ser encontradas outras denominações para redes em chip: redes 

intrachip, micronetworks, On-Chip Networks (OCNs) e Networks-on-Chip (NoC) (ZEFERINO, 2003). As 

NoCs são redes de interconexão chaveadas baseadas naquelas usadas em redes de computadores ou 

computadores paralelos. A principal diferença entre as NoCs e as redes de computadores indicada 

por (YANG, DU et al., 2008) é a limitação de área, potência dissipada e os efeitos físicos na tecnologia 

submicrônica. O primeiro trabalho desse tipo de arquitetura que se tem conhecimento foi proposto 



17 
 

por (TEWKSBURY, UPPULURI et al., 1992), em seguida vieram os trabalhos de (GUERRIER e GREINER, 

2000), (DALLY e TOWLES, 2001), (KARIM e DEY, 2001) e (BENINI e MICHELI, 2002) até os dias atuais. 

As NoCs são definidas em (CONCER, IAMUNDO et al., 2009) como um conjunto de três 

componentes: interfaces de rede, roteadores e enlaces (ou links). Esses componentes juntos são 

responsáveis por uma arquitetura de comunicação de chaveamento de pacotes, os quais encapsulam 

as mensagens ou as informações a serem transmitidas de um núcleo fonte até um destino através da 

infraestrutura oferecida pela rede. Dessa forma, as interfaces de rede escondem os detalhes e 

provêm um padrão para a conexão para qualquer núcleo, o que permite seu reuso nos projetos de 

SoCs. As interfaces de rede ainda podem empacotar ou desempacotar as mensagens transmitidas 

(CONCER, IAMUNDO et al., 2009). Os roteadores são responsáveis por encaminhar os pacotes do 

núcleo fonte até o núcleo destino, utilizando informações adicionais do pacote e obedecendo a um 

algoritmo de roteamento. Enquanto que os links são os canais físicos (unidirecionais ou bidirecionais) 

que interligam os roteadores e os núcleos, definindo a largura de banda disponível para transmissão 

dos pacotes. Na Figura 7 é representa uma comunicação unidirecional e outra bidirecional entre 

pares de núcleos, simultaneamente. 

Figura 7 - Modelo de comunicação de uma rede em chip 

 

Fonte: Próprio autor 

Um pacote é normalmente formado por um conjunto de palavras de determinada largura, 

onde uma ou mais palavras iniciais formam o cabeçalho e as palavras seguintes, a mensagem 

propriamente dita, ou carga útil. O cabeçalho da mensagem contém informações que permitem aos 

roteadores encaminharem o pacote através de todos os intermediários do núcleo origem até o 

roteador apto a entregar o pacote para o núcleo destino. No cabeçalho, também pode haver outras 

informações, como comprimento e informações específicas para o núcleo que receberá a mensagem 

contida no pacote. 
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As principais razões que motivam o uso de NoC como arquitetura de comunicação para SoCs 

são: largura de banda escalável, uso de conexões ponto-a-ponto curtas, paralelismo na comunicação 

e reusabilidade (ZEFERINO, 2003), (LEE, CHANG et al., 2007).  

Assim como as redes de computadores, existem diversas características que diferenciam os 

tipos de NoCs, tais como topologia, roteamento, chaveamento, controle de fluxo, arbitragem e 

memorização. 

A topologia de uma NoC está relacionada aos canais ponto-a-ponto entre os roteadores, isto 

é, como os roteadores estão ligados entre si. As topologias podem ser classificadas em diretas e 

indiretas (CARARA, 2004). A topologia direta é aquela onde cada roteador está ligado a um núcleo do 

sistema. Nas topologias indiretas isso não acontece com todos os roteadores, alguns são usados 

como pontes entre roteadores ligados a núcleos. Dentre as topologias diretas estão: Grelha 2D (ou 

mesh 2D); Torus 2D; Cubo 3D; Cubo 4D ou Hipercubo; e Totalmente Conectada, que são 

representadas na Figura 8. Nessa figura cada círculo representa um nodo do sistema, ou seja, um par 

formado por um roteador e um núcleo.  

Figura 8 - Topologias diretas: (a) Grelha 2D; (b) Torus 2D; (c) Cubo 3D; (d) Cubo 4D ou Hipercubo; (e) Totalmente 
Conectada 

 

Fonte: (REGO, 2006) 

Exemplos de topologias indiretas são crossbar e rede multiestágio Ômega, apresentadas na 

Figura 9. (CONCER, IAMUNDO et al., 2009) ainda classifica as topologias em regulares, como os 

exemplos anteriormente citados, e as topologias projetadas para um tráfego específico como 

(BONONI, CONCER et al., 2007), (MURALI, MELONI et al., 2006) e (SRINIVASAN, CHATHA et al., 2007). 
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Figura 9 - Topologias indiretas: (a) Crossbar; (b) rede multiestágio Ômega 

 

Fonte: (REGO, 2006) 

O roteamento determina o caminho, ou rota, que os pacotes seguem de um núcleo fonte até 

um núcleo destino, eventualmente atravessando roteadores intermediários. Um roteador escolhe, 

segundo um algoritmo de roteamento, por qual de seus canais de saída, interligados a outros 

roteadores ou a um núcleo, um pacote será encaminhado. Os algoritmos de roteamento podem ser 

classificados de acordo com número de destinos (unicast ou multicast), decisão de roteamento 

(centralizado ou distribuído), adaptabilidade (determinístico ou adaptativo), minimalidade 

(progressivo ou regressivo) e o momento da realização do roteamento (dinâmico ou estático) 

(MELLO, MOLLER et al., 2005), (ZEFERINO, 2003). Além disso, os algoritmos de roteamento devem 

prever e/ou evitar situações de deadlock, livelock e starvation. 

Deadlock pode ser definido como uma dependência cíclica dos recursos entre núcleos, de 

forma que nenhum deles possa obter progresso algum, independente da sequência de eventos que 

ocorra. As estratégias adotadas para contornar esse problema são: prevenir, evitar ou recuperar. 

Livelock refere-se a pacotes circulando na rede sem fazer nenhum progresso em direção ao seu 

destino, pois os canais que o levam até o destino nunca se tornam disponíveis. Estratégias para evitar 

livelock são: permitir apenas caminhos mínimos ou utilizar caminhos não-mínimos com limitação no 

número de desvios. A situação de starvation ocorre quando um canal de saída está sempre ocupado 

e, portanto, nunca é alocado para outro pacote de uma fila de requisição do canal. A solução para 

esse problema é adotar uma política adequada de escolha dos pacotes que disputam a mesma saída. 

(ZEFERINO, 2003), (MELLO, MOLLER et al., 2005). 

Inúmeros algoritmos de roteamento já foram propostos para evitar essas situações 

(BERMAN, GRAVANO et al., 1992), (FELPERIN, GRAVANO et al., 1991), (GLASS e NI, 1992), 

(ABDERAZEK, KAWATA et al., 2006). Uma forma muito comum de evitá-las, principalmente em 

topologias mesh 2D, é usar algoritmos de roteamento sem nenhuma adaptatividade, ou seja, 

completamente determinísticos. Os algoritmos de roteamento mais simples são determinísticos e, 
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portanto, definem um único caminho entre origem e destino, como o algoritmo XY. Nesse algoritmo 

um pacote deve percorrer totalmente uma linha na direção X até chegar à coluna na qual se situa o 

destinatário, em seguida ele deve percorrer essa coluna até atingir o roteador ao qual o núcleo 

destinatário está conectado, quando então ele é entregue a esse núcleo. Uma vez que um pacote 

toma a direção Y, ele não pode mais tomar a direção X (ZEFERINO, 2003). Há também, os algoritmos 

parcialmente adaptativos, como West-First, North-Last e Negative-First, que não permitem que os 

pacotes sejam roteados por qualquer caminho curto (SCHWIEBERT e JAYASIMHA, 1993). Enquanto 

que os algoritmos completamente adaptativos, como (GLASS e NI, 1992) e (ABDERAZEK, KAWATA et 

al., 2006), são definidos em função do tráfego da rede (DUATO, YALAMANCHILI et al., 2002) ou com 

o objetivo de encontrar caminhos mais curtos. Os algoritmos adaptativos são mais propícios ao 

surgimento dos problemas de deadlock e livelock. Segundo (CONCER, IAMUNDO et al., 2009) as 

soluções para esses problemas estão associados a restrições de roteamento ou adoção de canais 

virtuais. 

 Canais virtuais são canais lógicos que compartilham o mesmo canal físico (canal ponto-a-

ponto) em modo de multiplexação no tempo (SARBAZI-AZAD, MACKENZIE et al., 2000). Os canais 

virtuais são implementados a partir de múltiplos buffers de entrada e saída, como ilustrado na Figura 

10, onde dois pacotes são transmitidos entre dois roteadores utilizando canais virtuais diferentes. 

Nesse processo, o canal físico é alocado de forma alternada (multiplexação no tempo) para a 

transmissão das palavras de cada pacote. No roteador receptor o processo inverso (demultiplexação) 

permite recebê-los mantendo sua integridade. 

Figura 10 - Comunicação usando canais virtuais 

 

Fonte: Próprio autor 

O modo como a transmissão dos pacotes entre os roteadores é realizado corresponde ao 

chaveamento. As técnicas existentes são baseadas no estabelecimento do caminho completo ou na 

alocação dinâmica de recursos nos roteadores intermediários entre a origem e o destino a medida 

que os pacotes são transmitidos. Os principais mecanismos de chaveamento são: chaveamento por 

circuito, store-and-forward, virtual-cut-through (VCT) e wormhole (RIJPKEMA, GOOSSENS et al., 

2001). O chaveamento por circuito é realizado através do envio de dois tipos de pacotes: o primeiro 
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reserva os recursos e estabelece o caminho entre a origem e o destino, na medida em que avança;  e 

o segundo é a mensagem propriamente dita, a qual é transmitida pelo caminho estabelecido pela 

primeira. No chaveamento store-and-forward cada pacote que chega a um roteador é inteiramente 

armazenado antes de ser encaminhado para o próximo roteador, no caminho determinado pelo 

algoritmo de roteamento até o destino. O virtual-cut-through é um aperfeiçoamento do anterior, 

visto que nesse mecanismo o pacote é armazenado apenas quando o roteador seguinte estiver 

ocupado, caso contrário o pacote é prontamente transmitido. Finalmente, o chaveamento wormhole 

particiona o pacote em pequenas unidades chamadas FLITs (FLow control unIT) e as transmite como 

em um pipeline. No wormhole, os flits são transmitidos tão rapidamente quanto possível de um 

roteador para outro, ou seja, assim que o roteador seguinte está apto a recebê-lo. O primeiro flit 

contém o cabeçalho que serve de guia para o roteamento de todos os flits seguintes do mesmo 

pacote. 

Para um pacote ser encaminhado de um roteador para outro, cada roteador fonte deve 

cuidar para que a transmissão se faça a uma taxa aceitável para o roteador receptor. Esse 

mecanismo é conhecido como controle de fluxo. O controle de fluxo é um protocolo de sincronização 

para transmissão e recepção de informação (DUATO, YALAMANCHILI et al., 2002). Sua função é 

gerenciar a utilização dos buffers e canais de comunicação durante a transmissão de um pacote. A 

política adotada pelo controle de fluxo decide o que fazer quando acontece uma colisão de pacotes, 

isto é, quando um pacote é impossibilitado de ser transmitido devido à utilização dos recursos 

necessários para a transmissão por outro pacote. A decisão a ser tomada pode ser descartá-lo, 

bloquear onde o pacote está, armazená-lo temporariamente ou desviar para outro caminho.  Os 

tipos de controle de fluxo mais utilizados, segundo (DALLY e TOWLES, 2003), são: baseado em 

crédito, on/off e ack/nack. No mecanismo baseado em crédito, antes de fazer a transmissão, o 

roteador consulta o espaço disponível no buffer do roteador que receberá o pacote e o transmite 

caso haja espaço suficiente. No controle de fluxo do tipo on/off cada roteador habilita o sinal “on” 

quando a ocupação do buffer estiver abaixo de certo limite e habilita o sinal “off” quando a ocupação 

do buffer ultrapassar o limite superior. Assim, antes da transmissão do pacote o roteador verifica os 

sinais “on” e “off” dos buffers do roteador que receberá o pacote. No controle de fluxo Ack/Nack 

(também chamado de Handshake) o roteador transmite o pacote sem consultar o espaço disponível 

do receptor. Se houver espaço disponível o receptor envia um sinal de acknowledge (ack), caso 

contrário envia um acknowledge negado (nack), para que o emissor retransmita o pacote. 

Quando acontece uma colisão de pacotes, devido às decisões do algoritmo de roteamento 

que encaminhou dois ou mais pacotes para uma mesma saída do roteador, mesmo havendo uma 

política de controle de fluxo, é necessário um mecanismo de arbitragem para transmissão desses 

pacotes que colidiram. A política de arbitragem deve ainda evitar o problema de starvation, para que 
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nenhum pacote fique em espera infinita para ser transmitido.  A arbitragem pode ser centralizada ou 

distribuída. A primeira é realizada por um módulo central do roteador que controla todas as portas 

de saída. Na arbitragem distribuída, cada porta de saída possui um árbitro próprio para resolver as 

disputas. Cada árbitro utiliza um algoritmo que determina a prioridade de envio dos buffers que 

disputam o canal de saída, como os algoritmos round robin, prioridade estática, escalonamento por 

idade, FCFS (First Come First Served). 

Dependendo do tipo de chaveamento usado, há possibilidade de existir disputa pelo acesso a 

um canal de transmissão ou porta de saída de um roteador ou para implementar um controle de 

fluxo sem perda dos pacotes. Muitas vezes é necessário armazená-lo completamente ou parte dele 

no roteador. A memorização é o mecanismo que realiza essa tarefa, e pode ser feita na entrada ou 

na saída do roteador. A estratégia de memorização mais comum e mais simples é o uso de um 

simples buffer FIFO (First in First out). No entanto, existem estratégias mais complexas como SAFC 

(Statically Allocated Fully Connected), SAMQ (Statically Allocated Multi-Queue) e DAMQ (Dinamically 

Allocated Multi-Queue) usada para evitar o problema de bloqueio de cabeça de linha do pacote HOL 

(Head of Line) que pode acontecer no esquema de FIFO (ZEFERINO, 2003), (REGO, 2006). 

Como pôde ser visto, as NoCs apresentam vários parâmetros e muitas alternativas para cada 

um deles. Elas representam a melhor solução de arquitetura de comunicação para os SoCs, graças à 

sua alta escalabilidade, comunicação paralela e reusabilidade. O grande desafio é encontrar a melhor 

combinação dos parâmetros da NoC para minimizar a área em chip e a potência dissipada (LI e 

HAMMAMI, 2006). Muitos autores propõem uma comparação de várias métricas entre NoC, 

barramentos e conexões ponto-a-ponto (P2P) para avaliação da melhor solução de arquiteturas de 

comunicação. 

(LEE, CHANG et al., 2007) fizeram uma comparação entre essas três arquiteturas através de 

suas implementações em Verilog para uma aplicação específica. A aplicação escolhida foi um 

codificador de vídeo MPEG-2, que teve cada módulo (DCT, estimação de movimento, compressor de 

tamanho variável) implementado individualmente em Verilog, como núcleos que são conectados 

pela arquitetura de comunicação. A escalabilidade foi avaliada replicando módulos de estimação de 

movimento, visto que este é o gargalo dessa aplicação, mas pode ser paralelizada. Dessa forma, o 

número de estimadores de movimento (ME – do inglês Motion Estimation) utilizados variou de 1, 2, 4 

e 8 módulos. As arquiteturas foram comparadas analiticamente em relação à área em chip, 

desempenho e consumo de energia para cada módulo individualmente e verificados na prototipação 

em FPGA (Field Programmable Gate Array). A implementação com apenas um ME usando NoC 

codificou imagens do tipo CIF em 45,6 fps (quadros por segundo), enquanto P2P codificou 46,5 fps e 

barramento 36,2 fps. Em relação à área, a NoC foi 3,5% menor que a P2P e 4,5% maior que o 

barramento. Com o aumento no número de módulos, a área ocupada na solução P2P cresceu 
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abruptamente devido ao aumento no número de conexões, enquanto que a NoC teve um 

crescimento numa escala proporcional, assim como o barramento. Por outro lado, o barramento 

teve um péssimo resultado do ponto de vista da energia e desempenho, enquanto que a NoC 

aumentou o desempenho até o mesmo alcançado pelo  P2P, e ainda teve o melhor resultado em 

energia consumida. 

Um estudo da escalabilidade da topologia Mesh-2D (DU, ZHANG et al., 2008) utilizou NoCs de 

tamanhos 2x2 e 3x3 prototipadas em FPGA para execução da multiplicação de matrizes e do 

algoritmo FFT (transformada rápida de Fourier ou Fast Fourier Transform). Os resultados mostraram 

que o desempenho em relação à velocidade aumentou com o aumento da carga, nas duas 

aplicações. Mostrando que não há degradação do desempenho quando o número de nodos é 

aumentado, diferentemente do que possivelmente aconteceria em sistemas baseados em 

barramentos que apresentam problemas com escalabilidade. 

Para comparar o desempenho entre barramento e NoC, (CHARLERY e GREINER, 2006) 

implementaram a NoC SPIN e o barramento PI-Bus utilizando SystemC (OSCI, 2005) juntamente com 

componentes da biblioteca SoCLib (System On-Chip Library). Nos experimentos realizados, o tempo 

de execução com barramento permaneceu quase constante, apesar do aumento no número de 

processadores, uma vez que o aumento de comunicação paralela é forçada a ter um comportamento 

sequencial. Já na NoC, o tempo de execução diminui com o aumento dos processadores, estagnando 

quando esse número chegou a 25 processadores, mostrando que o paralelismo tem limite. Já a curva 

da carga aceitável cresce até 19 processadores, quando é atingido o ponto de saturação do 

barramento. Enquanto que a curva da carga aceitável da NoC SPIN é sempre crescente sem atingir 

ponto de saturação. 

Também existe uma busca pela utilização de novas tecnologias, sejam no projeto das NoCs 

ou nos materiais utilizados em sua construção. (BEN AHMED, BEN ABDALLAH et al., 2010) 

propuseram uma arquitetura de NoC mesh-2D chamada 2D OASIS-NoC e a estendeu para uma 

versão 3D (3D OASIS-NoC). Apesar da versão 3D ter proporcionado um pequeno aumento em 

potência e na área em chip, houve uma redução de 22% em termos de latência. Já o (YAOYAO, LIAN 

et al., 2009) propõe uma NoC mesh 8x8 também em 3D, formada por duas camadas. A primeira 

camada é uma camada ótica, onde de fato é implementada a NoC, e a segunda uma camada 

eletrônica onde se encontram os controles de configuração da rede ótica e os núcleos do MPSoC. A 

NoC ótica reduziu em 70% a potência dissipada em comparação com uma NoC mesh 8x8 2D para 

pacotes de 2048 bytes, oferecendo uma vazão máxima teórica de 478 Gbps, mas por causa da baixa 

utilização dos recursos a vazão da NoC ótica ficou abaixo da NoC eletrônica nos experimentos 

realizados. 
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2.4.  Processadores Baseados em Fila 

Computadores Baseados em Fila (Queue-based computers) ou (Queue machines) são 

fundamentados no uso de referência implícita para uma fila de operandos na execução das 

instruções, de modo análogo às stack machines (PREISS e HAMACHER, 1985). Algumas pesquisas têm 

observado que o fato de operandos e instruções serem ordenados, nas queue machines, é possível 

construir eficientes máquinas superescalares ou máquinas de fluxos de dados (data flow machine) 

(SCHMIT, LEVINE et al., 2002). 

Segundo (CANEDO, ABDERAZEK et al., 2007) computadores baseado em fila são uma nova 

alternativa para arquiteturas embarcadas devido seus compactos conjuntos de instrução, que 

promovem códigos densos, alta capacidade de paralelismo em nível de instrução e hardware 

simples, que reduz a área em chip e o consumo de energia. Vários modelos de computação em fila 

têm sido propostos na literatura (ABDERAZEK, KAWATA et al., 2006), (ABDERAZEK, KAWATA et al., 

2006), (SCHMIT, LEVINE et al., 2002), (SOWA, ABDERAZEK et al., 2005),(MASUDA, BEN ABDALLAH et 

al., 2009), em grande parte pelo grupo de pesquisa da University of Electro-Communications of 

Tokyo. Em (HOSHINO, ABDERAZEK et al., 2008) discute-se uma implementação HDL de um 

QueueCore que explora o paralelismo em nível de instrução. Esta implementação apresentou 

desempenho e área em chip comparáveis a outros processadores, entretanto, com uma das menores 

médias em termos de potência dissipada. Processadores baseados em fila também já foram 

utilizados em um ambiente MPSoC como apresentado em (ABDERAZEK, YOSHINAGA et al., 2006). 

Nas queue machines os operandos da instrução corrente são encontrados no início de uma 

fila de operandos e os resultados de instruções são colocados no final dessa fila. Esse simples modelo 

de execução pode ser estendido através da associação de uma prioridade aos resultados de cada 

instrução, onde o destino dos resultados é uma posição na fila de operandos determinado por essa 

prioridade. Assim, o resultado pode ser inserido em qualquer lugar na fila, sendo os operandos 

removidos apenas do início da fila (SCHMIT, LEVINE et al., 2002). Problemas com inserção de 

resultados no meio da fila de operandos podem ser contornados com o uso de registradores de início 

e fim da fila (QH – queue head; QT – queue tail) que guarda os endereços correntes de início e fim da 

fila. Na Figura 11, é exemplificado o modelo de execução para a expressão (a+b)/(b-c) em uma queue 

machine, que usa os registradores QH e QT para indicar o início e o fim da fila respectivamente. 
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Figura 11 - Execução da expressão (a+b)/(b-c) em uma queue machine 

 

Fonte: (CANEDO, ABDERAZEK et al., 2007) 

Nesse exemplo, é assumido que a fila está inicialmente vazia. A primeira instrução busca o 

valor “a” e o coloca na fila de operandos, na posição indicada pelo registrador QT. Esse registrador 

avança para a próxima posição vazia da fila. Em seguida, o mesmo processo acontece para incluir os 

valores “b” e “c” na fila. Nesse momento, o registrador de início de fila (QH) armazena a posição do 

primeiro valor (a) e o registrador de fim de fila (QT) armazena a próxima posição vazia na fila, após o 

último valor carregado (c). A quarta instrução indica a adição entre o primeiro valor da fila (QH com 

deslocamento 0) e o segundo valor da fila (QH com deslocamento 1), ou seja, a adição dos valores 

“a” e “b”. O resultado dessa operação é inserido no fim da fila (indicado pelo QT) e seguido pelo 

deslocamento do QT para a próxima posição na fila. Nesse momento, o registrador QH aponta para o 

próximo valor depois de “b” e o QT aponta para a próxima posição vazia da fila, após o valor “a+b”. A 

quinta instrução é a subtração do valor apontado por QH recuado em 1 (valor “b”) e o valor atual 

apontado por QH (valor “c”). O resultado (b-c) é inserido no final da fila (após “a+b”) e os 

registradores QH e QT avançam para suas próximas posições. Agora, a instrução atual indica a divisão 

entre os valores apontados por QH com deslocamento 0 e QH com deslocamento 1, ou seja, os 
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valores (a+b) e (b-c). Esse resultado também é inserido no final da fila e posteriormente escrito na 

memória através da última instrução. 

O fluxo de execução nas queue machines pode ser representado através dos grafos de fluxo 

de dados acíclicos dos programas (DFG - do inglês data-flow graph), como apresentado na Figura 

11(a) onde os nós correspondem às instruções e os arcos representam o movimento dos operandos 

(PREISS e HAMACHER, 1985). A partir desse modelo de computação já foram propostas algumas 

arquiteturas baseadas em fila (ABDERAZEK, ARSENJI et al., 2004), (ABDERAZEK, KAWATA et al., 2006), 

inclusive com capacidade de processamento paralelo (ABDERAZEK, KAWATA et al., 2006). 

Como as queue machines fazem uso de fila para avaliação das expressões, o conjunto de 

instruções não faz referências a registradores, mesmo assim estão sendo propostas estratégias de 

alocação dinâmica de registradores virtuais (SMELYANSKIY, TYSON et al., 2000), (CANEDO, 

ABDERAZEK et al., 2007), técnicas para geração e otimização de código para esse paradigma e 

compiladores para tais arquiteturas (SCHMIT, LEVINE et al., 2002), (CANEDO, ABDERAZEK et al., 

2006). 

2.5.  Arquiteturas Dataflow 

As pesquisas em arquiteturas Dataflow começaram nos anos 1970 e foram descontinuadas 

nos anos 1990 (DENNIS, 1998). Não existe um consenso com relação à definição de arquiteturas 

dataflow, entretanto, há um conjunto de critérios que as diferenciam dos outros tipos de 

arquiteturas. Em (SILVA e LOPES, 2010) as arquiteturas dataflow são definidas como todos os 

computadores programáveis onde o hardware é otimizado para computação paralela de 

granularidade fina dirigida a dados. Onde a granularidade fina significa que o tamanho dos processos 

executados em paralelos tem o tamanho aproximadamente de uma instrução de máquina 

convencional (SWANSON, SCHWERIN et al., 2007), (WHITING e PASCOE, 1994). Entenda-se por 

computação dirigida a dados o fato de que a ativação de um processo é determinada apenas quando 

existe disponibilidade dos dados de entrada desse processo (SILVA e LOPES, 2010). 

Enquanto no modelo de computação Von Neumann o paralelismo é definido por uma 

sequência de instruções pré-definidas explicitamente pelo programador ou pelo compilador, as 

arquiteturas dataflow oferecem um simples, mas poderoso formalismo, para descrever computação 

paralela, o qual seleciona as instruções para executar no hardware em tempo de execução, sendo 

limitado apenas pela ordem parcial implícita dada pelo grafo de dependência de dados do programa 

(SILVA e LOPES, 2010). O paralelismo em granularidade fina nas arquiteturas dataflow é usado para 

explorar hardware replicado, aumentando o desempenho, mascarando a latência do acesso à 

memória e mantendo uniforme a carga de trabalho (SNELLING e EGAN, 1994). 
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Dessa forma, os conceitos das arquiteturas dataflow, de certa forma, servem de referências 

para qualquer arquitetura que explora o paralelismo de programas. Na literatura, também podem 

ser encontradas arquiteturas paralelas como WaveCache (SWANSON, SCHWERIN et al., 2007), 

formada por vários clusters, constituídos por quatro campos conectados por uma rede interna. Os 

campos são formados por oito elementos de processamentos, cada um. Os clusters possuem quatro 

caches L1 para dados, interface de hardware para memória e uma rede chaveada para comunicação 

com os clusters adjacentes. O conjunto de instrução dessa arquitetura, chamado WaveScalar, foi 

desenvolvido para explorar o paralelismo do modelo de execução dataflow de forma 

descentralizada.  

Outra arquitetura dataflow (NGUYEN, 2007), (NGUYEN, 2009), propõe o uso de um 

processador do modelo Von Neumann e duas redes em chip (uma para dados e outra para 

instruções). O processador busca todas as instruções e executa aquelas que não estão dentro de 

laços de repetição. Quando existem laços de repetição, o processador configura as redes, a partir da 

dependência de dados, e distribui os dados através de um barramento que o liga aos nós das redes, a 

qual cria um grafo dataflow. O paralelismo explorado é no nível ILP (Instruction Level Parallelism) e, 

segundo o próprio autor, o poder de processamento dessa arquitetura é explorado apenas quando 

os programas possuem laços de repetição. Além disso, percebe-se que a escalabilidade da 

arquitetura é limitado pelo barramento, o grafo dataflow que determina a configuração das ULAs é 

limitado pelo tamanho das NoCs e a execução das instruções nas NoCs dependem da busca de 

instruções pelo processador. 

A arquitetura (SASSATELLI, TORRES et al., 2002) é uma solução reconfigurável com 

granularidade grossa, formada por uma camada operativa, uma camada de configuração e um 

núcleo RISC adaptável com um conjunto de instruções dedicado como controlador de configurações. 

A camada operativa usa um componente de granularidade grossa chamado Dnode, o qual é um 

componente datapath, configurado por microinstrução, com uma ULA e alguns registradores. A 

camada de configuração usa o mesmo princípio dos FPGAs, isto é, uma RAM (Random Access 

Memory) que contém a configuração de todos os componentes (Dnodes e interconexões). Essa 

arquitetura não tem a intenção de ser uma solução stand-alone, mas sim um núcleo IP acelerador de 

computação intensiva orientada a dados, o qual pode fazer parte de um SoC. Os Dnodes possuem 

dois modos de execução: modo global, onde o Dnode executa código microinstruções que vem da 

camada de configuração, gerenciado pelo controlador RISC; e o modo local, o qual cada Dnode 

armazena em seus registradores até 8 códigos de microinstruções que são executadas a cada ciclo. 

Os Dnodes são organizados em camadas que são conectadas a duas outras camadas adjacentes por 

configuração dinâmica permitindo os componentes realizarem qualquer interconexão em dois 

estágios. 
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Em (MADOŠ e BALÁŽ, 2011) é proposta uma arquitetura com abordagem de computador em 

chip, que combina o paradigma de computação de modelo dirigido a dados com princípios de tile 

computing. Essa arquitetura consiste em um conjunto de 64 elementos de processamento simples 

(PE), elementos de entrada/saída (IO), uma rede para comunicação local e uma rede global para o 

mapeamento do grafo dataflow. Os PEs são interligados em uma rede 8x8 formando o processing 

array (PA). Cada PE possui sua ULA e unidade de controle e juntas formam uma unidade de 

processamento de propósito geral, as quais também possuem os elementos de IO ligados nas bordas 

da PA. Os elementos de entrada/saída além de serem usados para comunicação externa também 

podem ser usadas para criação de arquiteturas multichip, de modo que várias PAs possam se 

comunicar. 

2.6.  Suporte a Sistema Operacional 

Nas seções anteriores, foram discutidos vários aspectos relacionados aos detalhes 

arquiteturais de máquinas paralelas. Entretanto, a maior parte dessas publicações não discute como 

tais arquiteturas dão suporte ao sistema operacional (SO). Portanto, nessa seção é feita uma breve 

revisão do suporte a sistema operacional em arquiteturas multiprocessadores e multinúcleo. 

Em um ambiente multiprocessador/multinúcleo, os projetistas devem se preocupar com os 

vários núcleos que fazem parte desse ambiente (elementos de processamento, memórias, E/S e 

etc.), bem como o suporte ao sistema operacional. Nesse caso, os projetistas levam em consideração 

a organização da memória (compartilhada ou distribuída), qual o mecanismo de coerência de cache, 

como os programas são divididos entre os processadores, se o gerenciamento dos recursos de 

hardware é centralizado ou distribuído, e ainda tentar equilibrar o melhor desempenho e baixo 

consumo de energia. 

Considerando o escalonamento de tarefas, há vários algoritmos para único processador, 

alguns dos quais podem ser usados em sistemas multiprocessados. Vários desses algoritmos são 

usados sob o esquema de particionamento ou sob o esquema de escalonamento global (PELLEH, 

2006). Um algoritmo de divisão de tarefa (do inglês task-splitting) despacha de tal forma que 

assegura que uma tarefa nunca executa em dois ou mais processadores simultaneamente. Um 

exemplo é o algoritmo slot-based task-splitting dispatching que escalona tarefas com alta utilização 

dos processadores, entretanto é um modelo teórico não implementado em sistemas operacionais 

reais. Portanto, (SOUSA, ANDERSSON et al., 2011) realizou algumas modificações nesse algoritmo 

para executá-lo em um kernel Linux, alcançando uma utilização de até 88% de um processador com 4 

núcleos executando tarefas de tempo real. 

Outros algoritmos de escalonamento como Real Monotonic (RM), Earliest Dead line First 

(EDF) e Least Slack Time first (LST) poderiam ser usados em multiprocessadores se não causassem 
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deadline miss, então (PELLEH, 2006) propôs um novo algoritmo chamado Highest Actual Density first 

(HAD) para escalonamento de tempo real de tarefas de prioridades dinâmicas, usando uma 

estratégia global. Segundo o autor, esse novo algoritmo evita anomalias provocadas por outras 

estratégias, mas tem a desvantagem de ter um grande overhead. 

O algoritmo de escalonamento (XU, YIN et al., 2010) foi proposto para ambientes MPSoC 

baseados em NoC para superar a limitação dos escalonadores tradicionais que não conseguem 

manter o tráfego otimizado entre os núcleos e a memória. Esses algoritmos de escalonamento 

tradicionais também são responsáveis pela contenção de tráfego e aumento da latência da rede. As 

decisões de escalonamento desse algoritmo levam em consideração a topologia da rede. Além disso, 

foi proposto um protocolo entre o MPSoC e o SO para descrever a topologia física a fim de informar a 

localização física dos núcleos usados pelo algoritmo de escalonamento. No entanto, esse algoritmo 

ainda é teórico, não havendo uma implementação. 

Outro mecanismo de escalonamento para sistemas multiprocessados é apresentado em 

(KAKUNOORI e MADATHIL, 2010). O principal objetivo desse método é maximizar a utilização do 

sistema, pela alocação dos recursos disponíveis para uma tarefa baseado nas características 

individuais da tarefa e nos requisitos de desempenho. Para isso, foi proposto um sistema com banco 

de dados de alta velocidade e mecanismo para suporte e atualização de recursos de hardware em 

tempo de execução. O banco de dados armazena informações de metadados relativas às tarefas. O 

mecanismo de hardware fornece informações sobre o estado dos recursos para o escalonador em 

tempo de execução. Quando uma tarefa está sendo escalonada, o escalonador usa o mecanismo de 

hardware e o banco de dados para avaliar o comportamento da tarefa com relação a uma topologia 

do sistema disponível. O escalonador pode então decidir sobre a forma como a tarefa deve ser 

executada. Usando esse método de mapeamento dinâmico houve uma melhoria de 8% no tempo de 

execução e a diminuição de 10% do consumo de energia em comparação ao mapeamento estático. 

2.7.  Modelos de Programação Paralela 

De acordo com previsões do roadmap ITRS (ITRS, 2010), serão necessários processadores 

com desempenho mais que 300 vezes maior na próxima década para que seja mantida a estimativa 

de desenvolvimento de processadores. Entretanto, o limite físico dos computadores sequenciais está 

sendo alcançado, dessa forma a computação paralela surge como uma alternativa para superar três 

limites: power wall, o aumento do desempenho do processador está limitado pela capacidade de 

dissipação de calor e energia; memory wall, o desempenho dos programas está limitado a eficiência 

na comunicação entre o processador e a memória; e a frequency wall, a frequência do cristal 

oscilador que determina a capacidade de processamento do processador em ciclos (SACCA, KOYAMA 

et al., 2007). Assim, além das arquiteturas paralelas, os modelos de programação paralela são 
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propostos para introduzir abstração aos detalhes do hardware levando em consideração o modelo 

de memória: compartilhada ou distribuída. 

Um modelo de programação paralela é definido por (GOLDMAN, MATSUBARA et al., 2010) 

como uma máquina de abstração com uma interface responsável por separar propriedades de alto-

nível das de baixo-nível, oferecendo operações para programação paralela. Esse modelo deve 

distinguir o desenvolvimento do software da execução paralela efetiva e fornece ao desenvolvedor 

tanto abstração, simplificando a estrutura do software, quanto estabilidade, supondo uma interface 

padrão na construção do software independente dos detalhes da arquitetura do hardware paralelo. 

Um modelo de programação também reproduz restrições de máquinas concretas, tentando garantir 

a máxima aplicabilidade em máquinas existentes e em futuras, além de fazer estimativas do 

desempenho e do custo do programa (HAMBRUSCH, 1996). 

(SKILLICORN e TALIA, 1998) e (GOLDMAN, MATSUBARA et al., 2010) propõem uma 

classificação dos modelos de programação paralela de acordo com o nível de abstração e 

detalhamento. 

A primeira classe de modelo é chamada de “nada explícito” uma vez que as decisões sobre o 

paralelismo não são realizadas pelo programador, entretanto, tanta abstração também introduz 

dificuldades na programação devido à quantidade de inferências. A automatização deve ser feita 

desde a divisão do programa em partes, passando pelo mapeamento das partes nos processadores e 

escalonamento, até a sincronização. Existem várias abordagens usando este modelo, mesmo sendo 

muito abstrato e muito custoso. Entre as abordagens tem-se: programação funcional de ordem 

superior, baseada na avaliação de programas como funções matemáticas as quais formam um 

sistema; interleaving, que consiste em organizar os dados de maneira não contígua; linguagens de 

lógica paralela implícita, que consiste na divisão do programa em sentenças lógicas relacionadas 

através de E e OU lógico; skeletons algorítmicos e homomóficos, que entende os programa como 

blocos prontos, ou seja, componentes fundamentais estão pré-definidos (skeletons), que quando são 

estruturas de dados são chamado de skeletons homomórficos; linguagens de processamento celular, 

são baseadas na execução de um autômato celular, o qual corresponde a uma distribuição n-

dimensional de células que estão conectadas a um conjunto finito de células adjacentes. 

A segunda classe é o “paralelismo explícito”, mas o programador não precisa explicitar como 

os cálculos computacionais serão divididos nem como essas partes serão mapeadas entre os 

processadores nem como a comunicação e sincronização entre eles é realizada. Exemplos desse 

modelo são: dataflow, onde os programas são representados como operações, geralmente 

pequenas, que possuem entradas e saídas explícitas, as quais determinam a ordem de execução das 

operações ou inferem concorrência quando não há dependência; linguagens lógicas explícitas, 

também chamadas de linguagens lógicas concorrentes, e podem ser vistas como uma nova 
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interpretação da cláusula de Horn; estrutura estática consiste no paralelismo na aplicação de 

operações monolíticas em objetos de uma estrutura de dados. 

A terceira classe é a “decomposição explícita” que torna explícito o paralelismo e a 

decomposição, isto é, o programador é responsável por quebrar o programa em partes, mas mantém 

implícito o mapeamento, comunicação e sincronismo. Os principais representantes dessa classe são: 

BSP (Bulk Synchronous Parallelism) que captura as propriedades da rede de interconexão do modelo 

através de alguns parâmetros da arquitetura determinados experimentalmente para cada 

computador paralelo; LogP, utiliza quatro parâmetros: latência (L), overhead (o), largura da faixa de 

comunicação (g – gap) e o número de processadores (P), para criar contextos locais dos programas 

(threads) atualizadas através de uma comunicação global. 

Na quarta classe de modelos (mapeamento explícito) são necessários comandos no código 

para dividir o programa e definir onde cada parte será executada, entretanto a comunicação e o 

sincronismo permanecem implícitos. Como a localidade de cada parte do programa tem impacto 

direto no desempenho, a rede de interconexão entre os elementos de processamento deve ser bem 

clara para o programador. Nessa classe tem-se: linguagens de coordenação que simplificam e 

estabelecem um padrão próprio para comunicação, separando os aspectos computacionais dos 

aspectos comunicativos, tais como a linguagem Linda (SKILLICORN e TALIA, 1998) que substitui as 

comunicações ponto-a-ponto entre os processos por um grande repositório compartilhado; 

linguagens de comunicação sem mensagem reduzem a carga de gerenciamento de comunicação 

simulando esta comunicação para se ajustarem mais naturalmente a threads, como as linguagens 

ALMS, PCN (Program Composition Notation) e Compositional C++; linguagens funcionais com notação 

disponibilizam mecanismos para os programadores informarem como particionar o programa e 

como mapeá-las, facilitando o trabalho do compilador, como por exemplo as linguagens Paralf, DP, 

Cedar e Concorrent CLU; linguagens de coordenação com contexto, estendem a ideia de Linda, 

permitindo múltiplos espaços de tuplas, denominado contextos, e podem ser visíveis por apenas 

algumas threads, por exemplo as linguagens Ease e ISETL-Linda; skeleton de comunicação estendem 

a ideia de blocos pré-estruturados para a comunicação, que neste caso é uma união de computações 

local independentes, com níveis de comunicação, constituída de padrões fixos em uma topologia 

abstrata. 

A quinta classe é a “comunicação explícita” que mantém apenas o sincronismo implícito, ou 

seja, é responsabilidade do programador cuidar do paralelismo, decomposição, mapeamento e 

comunicação. Exemplos dessa classe são: Actors, baseia-se na coleção de objetos, chamados de 

atores, que são as primitivas universais da computação paralela, os quais possuem uma fila de 

mensagens para ler uma mensagem, enviar mensagens para outros atores, tomar decisões locais ou 

criar um número finito de outros atores; ActorSpace, estende a ideia dos atores para eliminar o 
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gargalo provocado pelo fila de mensagens sequenciais, evitando serializações desnecessárias através 

de padrões de destino; Concorrent Aggregates também estendem a ideia dos atores através do 

paradigma de Orientação a Objetos para o contexto de computação paralela, introduzindo objetos 

concorrentes, chamada de métodos concorrentemente e agregados (coleção de objetos 

distribuídos); array sistólicos é composto por uma matriz de unidades de processamento de dados, 

ou células, formando uma grade, na qual cada célula compartilha a informação com suas vizinhas 

após o seu processamento. 

A sexta e última classe é a “tudo explícito”, onde o programador deve se preocupar com 

todas as etapas desde o paralelismo até o sincronismo, e, portanto os detalhes da arquitetura são 

extremamente necessários. Representantes dessa classe são: passagem de mensagem (message 

passing), memória compartilhada (shared memory), rendezvouz e data parallel. O mecanismo de 

passagem de mensagem deve oferecer operações de envio (send) e recebimento (receive) de 

identificação de processos, de endereços e da mensagem propriamente dita. Esse modelo funciona 

de maneira muito eficiente em sistemas que utilizam memória distribuída (GOLDMAN, MATSUBARA 

et al., 2010). Um exemplo de passagem de mensagem é o MPI (Message Passing Inteface) que é uma 

ferramenta que é suportada por muitas linguagens de programação e várias arquiteturas. A 

linguagem CML (Concurrent ML), proposta por (REPPY e XIAO, 2007), é uma linguagem concorrente 

estaticamente tipada com suporte a operações síncronas de primeira classe, estendendo o padrão 

ML. Segundo o autor, o mecanismo adotado na CML permite os programadores encapsularem 

comunicações e protocolos de sincronização complicados, como abstrações de primeira classe, 

estimulando a programação no estilo modular. No paradigma de memória compartilhada, são 

utilizadas variáveis comuns a vários processos, de forma que é necessário algum mecanismo de 

arbitragem para uso não simultâneo da mesma variável por mais de um processo. No paradigma 

rendezvouz são usadas operações de requisição (entry) de um processo para outro que deve aceitar a 

requisição (accept), caso contrário o processo requisitante fica suspenso a espera da aceitação. Esse 

tipo de modelo é utilizado em sistema com memória distribuída para os processos executarem suas 

regiões críticas com exclusão mútua, como nas linguagens Ada e Concurrent C. Por fim, o modelo 

data parallel é utilizado em aplicações numéricas científicas distribuindo vetores por múltiplos 

processadores através da relevância dos cálculos para cada processador. Uma linguagem que se 

utiliza desse paradigma é a HPF (High Performance Fortran), mas também pode ser implementa 

através de MPI. Em (GRELCK e SCHOLZ, 2007), é discutido o suporte da linguagem funcional data 

parallel SaC (Single Assignment C) e seu compilador para arquiteturas multicore, com o objetivo de 

combinar programação declarativa de vetores de alto nível com performance em tempo de execução 

competindo com soluções imperativas. 
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Em (YUN JIE, HOUZET et al., 2010), é proposta uma metodologia de desenvolvimento de uma 

arquitetura baseada em NoC e seu modelo de programação direcionado para aplicações de 

streaming como processamento de áudio e vídeo para reduzir o gap semântico entre aplicação e 

implementação. Nessa metodologia, a topologia da NoC é descrita como uma matriz de roteadores 

formando uma hierarquia. Além disso, a NoC foi desenvolvida em conjunto com um modelo de 

programação de streaming expressa com um subconjunto de SystemC (OSCI, 2005). Isto permite 

otimizar a NoC através da implementação das primitivas de comunicação e sincronização do modelo 

de programação diretamente no hardware. 
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Capí tulo 3 

ARQUITETURA IPNOSYS 
 

A arquitetura proposta como objeto de estudo e experimentos desta tese é apresentada 

neste capítulo, começando pelas características inspiradas nas redes em chip, apresentando os 

formatos dos pacotes utilizados, seguido pelo modelo de computação adotado, passando pela 

proposta de algoritmo de roteamento que garante a execução de todas as instruções presentes nos 

pacotes, seguido pela solução preventiva para situações de deadlock. Por fim são apresentados os 

detalhes da estrutura interna dos componentes da arquitetura (RPU, MAU e E/S). 

3.1.  Características  

Nos sistemas em chip baseados em NoC, dados e instruções circulam sob a forma de pacotes. 

No trajeto dos pacotes, os roteadores da origem ao destino interessam-se apenas pelo cabeçalho do 

pacote sem que nenhum processamento útil, do ponto de vista da execução da aplicação, seja 

realizado. Esse processo de transmissão funciona como um pipeline (PANDE, GRECU et al., 2005), que 

poderia ser aproveitado para a execução das instruções e dados da aplicação. Desse modo, foi 

realizado um estudo da viabilidade do desenvolvimento de sistemas desse tipo (ARAÚJO, 2008) 

através de uma implementação chamada IPNoSys (Integrated Processing NoC System). 

Nesse estudo, levou-se em consideração as seguinte características: as redes em chip (NoC) 

possibilitam comunicação (transmissão) paralela de pacotes entre os núcleos através dos diversos 

canais ponto-a-ponto. Além disso, permitem o armazenamento temporário de pacotes ou partes de 

pacotes antes da transmissão, que acontece como em um pipeline de roteador em roteador até o 

destino. No roteador destino, antes de entregar a mensagem ao núcleo local, o pacote é novamente 

roteado e só então a mensagem é entregue ao núcleo que está ligado a este roteador.  

O estudo ainda considerou as seguintes condições de viabilidade: as transformações 

necessárias nos roteadores da NoC devem ser compensadas por simplificações nos processadores ou 

núcleos, únicos elementos, até o presente momento, que “se interessavam” pelo conteúdo da carga 

útil dos pacotes; manter um fluxo de pacotes sem deadlock, livelock e starvation, apesar das novas 

funcionalidades atribuídas aos roteadores; e ser possível representar uma aplicação por meio de 

certa quantidade de pacotes de instruções e dados capazes de prover suporte aos recursos das 

linguagens de alto nível atuais. 

O sistema proposto é baseado na comunicação de uma rede com topologia em Grelha 2D de 

dimensão quadrada, ou seja, o número de linhas igual ao de colunas; utiliza, no mínimo, dois canais 
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virtuais; roteamento XY com modificações; chaveamento que combina VCT e wormhole; controle de 

fluxo baseado em crédito; arbitragem distribuída; e armazenamento na entrada. Nessa proposta os 

tradicionais processadores das redes diretas são substituídos por quatro Unidades de Acesso à 

Memória (MAU – Memory Access Unit) e os roteadores tornam-se Unidades de Processamento e 

Roteamento (RPU – Routing and Processing Unit). O sistema de entrada e saída (IONode e 

MemArbiter) também é ligados a uma das MAUs. Os pacotes deixam de serem apenas mensagens de 

requisições e respostas para se tornarem uma estrutura contendo instruções e operandos a serem 

processadas durante o percurso do pacote. Os pacotes são armazenados nas memórias nos cantos 

da rede que são gerenciadas pelas MAUs. A Figura 12 ilustra o sistema IPNoSys formado por uma 

rede 4x4. 

Figura 12 - Arquitetura IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

3.2.  Formato dos Pacotes 

O formato geral dos pacotes da arquitetura IPNoSys é um conjunto variável de palavras de 32 

bits de largura, onde as três primeiras palavras formam o cabeçalho, seguidas pelas palavras com 

instruções e operandos, terminado por uma palavra que indica o fim do pacote. Além dos 32 bits de 

largura do pacote, são usados mais quadro bits de controle que informam o tipo de palavra 

transmitida: cabeçalho, fim de pacote, instrução ou operando, representadas respectivamente pelos 

bits C, F, I e O na Figura 13. 
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Figura 13 - Formato geral dos pacotes 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em cada palavra apenas um dos quatro bits do controle pode estar ativo (nível lógico um), 

todos os demais devem estar desativados (nível lógico zero). A seguir é feita a descrição dos campos 

de cada palavra, com os respectivos tamanhos em bits. 

 

 Cabeçalho – apenas o 1º. bit do controle (bit C) pode estar ativo 

o Destino (8 bits): endereço da RPU final do roteamento atual. 

o Origem (8 bits): endereço da RPU que iniciou o roteamento atual. 

o # Instruções (8 bits): número de instruções corrente contidas no pacote. 

o Re-rotear (6 bits): indicam a forma de calcular o novo endereço de destino. 

o Tipo (2 bits): usado para indicar o tipo do pacote (“00b” = pacotes de controle; “01b” 

= pacote regular; “10b” = pacote interrompido; “11b” = pacote chamador de função 

ou caller). 

o ID do programa (16 bits): identificador único para uma dada aplicação. 

o ID do pacote (16 bits): identificador de um pacote que faz parte de um programa. 
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o Endereço do programa (8 bits): endereço da MAU onde o programa foi iniciado. 

o IPR (8 bits): abreviação de instruções por RPU e informa a quantidade de instruções 

que será executada em cada RPU que o pacote passar. 

o Apontador (16 bits): possui o número de palavras processadas ao longo do percurso 

do pacote, indicando a próxima instrução a ser executada, funcionando de maneira 

semelhante a um PC (Program Conter). 

 Instrução – apenas o 3º. bit do controle (bit I) pode estar ativo 

o ID da Instrução (8 bits): identificador da instrução a ser executada 

o NO (2 bits): número de operandos necessário para executar a instrução (“00b” = 

nenhum operando; “01b” = 1 operando; “10b” = 2 operandos; “11b” = vários 

operandos, a quantidade deve ser definido no campo Resultado_2) 

o Resultado_1 (11 bits): em pacotes de controle, este campo é utilizado para indicar o 

endereço do MAU que deverá executar a instrução a qual está associado. Nos 

demais tipos de pacote, este campo indica a posição relativa no pacote onde o 

resultado da instrução executada deve ser inserido, ou seja, o número da palavra no 

pacote considerando o cabeçalho e todas as outras palavras (inclusive aquelas que 

não estão mais presentes no pacote). Possui o valor zero quando a instrução não 

retorna resultado ou quando o campo não é usado.  

o Resultado_2 (11 bits): quando o campo “NO” possui valor diferente de “11b” indica 

uma segunda posição onde o resultado deve ser inserido; quando o campo “NO” 

possui valor “11b” indica a quantidade de operandos, subtraído de 1, necessária para 

executar a instrução; possui valor zero quando a instrução não retorna resultado ou 

quando o resultado retornado não deve ser inserido em uma segunda posição do 

pacote. 

 Operando – apenas o 4º. bit do controle (bit O) pode estar ativo 

o Operando (32 bits): dado utilizado como operando da instrução 

 Fim de pacote – apenas o 2º. bit do controle (bit F) pode estar ativo 

o Terminador (32 bits): padrão de bits (todos em zero) que indica o fim do pacote. 

 

Todo pacote possui apenas um cabeçalho e um terminador, enquanto que a quantidade de 

palavras de instrução e de operandos depende da aplicação que este pacote representa. 

Existem quatro tipos de pacotes que são identificados a partir do campo tipo na primeira 

palavra do cabeçalho: controle, regular, interrompido e caller. Os pacotes de controle apresentam 

uma pequena modificação no formato geral apresentado na Figura 13, uma vez que esses pacotes 

carregam no máximo uma instrução que deverá ser executada em uma Memory Access Unit (MAU) 
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específica e por isso seu cabeçalho é formado apenas pela primeira palavra do formato geral dos 

pacotes. Os pacotes regulares carregam as instruções que deverão ser executadas em qualquer 

elemento de processamento. Os pacotes interrompidos são pacote regulares que foram 

impossibilitados de serem executados por estarem esperando um evento de E/S. E por fim, um 

pacote caller também é um pacote regular que fez uma chamada de uma função, executada por 

meio de outro pacote, para onde o resultado da execução dessa função deverá ser retornado.  

3.3.  Modelo de Computação 

De acordo com a classificação de (SKILLICORN e TALIA, 1998), IPNoSys utiliza o modelo de 

programação paralela “tudo explícito”, de modo que é responsabilidade do programador indicar 

como particionar o programa, mapear as partes, como as partes se comunicam e como são 

sincronizadas. Detalhes da programabilidade serão apresentados no Capítulo 4 e no Apêndice A. 

As aplicações ou programas são descritos no formato dos pacotes apresentados na seção 

anterior e armazenados nas memórias localizadas nos quatro cantos da rede que forma a 

arquitetura. O modelo de execução proposto estabelece que quando tais pacotes são injetados na 

rede, cada RPU (Routing and Processing Unit), que está no caminho de roteamento do pacote, é 

responsável por executar no mínimo uma instrução contida no início do pacote. A quantidade de 

instruções executadas em cada RPU é indicada no campo IPR, na segunda palavra do cabeçalho. A 

instrução que foi executada e os respectivos operandos deixam de fazer parte do pacote e se existir 

algum resultado após sua execução, esse resultado deverá ser inserido no mesmo pacote durante 

sua transmissão em uma posição específica indicada nos campos Resultado_1 e/ou Resultado_2 da 

instrução executada. O restante do pacote, sem a instrução executada e seus operandos, é 

transmitido para a próxima RPU do caminho do roteamento onde o procedimento se inicia 

novamente. A Figura 14 ilustra o modelo de computação da IPNoSys. 

Na Figura 14, cada palavra do pacote está identificada por número, para indicar como os 

campos Resultado_1 e Resultado_2 das palavras de instrução são interpretados. Antes da execução 

da primeira instrução do pacote (Figura 14(a)) o campo Apontador do cabeçalho possui o valor 3, o 

qual será usado como referência para a RPU que executará a instrução a partir da terceira palavra do 

pacote. Nesse exemplo, o resultado da instrução executada deverá ser inserido nas palavras 7 e 10 

do mesmo pacote. Fazendo a contagem a partir do Apontador com valor 3, as palavras 7 e 10 são 

inseridas como operandos das próximas duas instruções. Nessa contagem, é levada em consideração 

a quantidade de operandos que cada instrução necessita (indicado no campo NO e/ou Resultado_2 

de cada uma) e não a quantidade de operandos presentes no pacote. Como pode se observar nessa 

figura, a numeração das palavras 7, 10, 12 e 13 foi omitida, uma vez que estas são palavras a serem 

inseridas durante a execução do pacote. Após a execução, o campo Apontador é atualizado para o 
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valor 5, uma vez que foram removidas duas palavras na execução como mostrado na Figura 14(b). Se 

todas as instruções contidas no pacote tiverem sido executadas, os resultados relativos à 

computação desse pacote já devem ter sido enviados para a memória ou para outro pacote, de 

modo que a instância de execução desse pacote deixa de existir. Entretanto, se o pacote indicar o fim 

da execução do programa que ele faz parte, uma informação deve ser enviada para a MAU que 

mantém as informações de execução do programa, como será detalhado na Seção 5.2. 

Figura 14 - Modelo de Computação: (a) antes da execução; (b) depois da execução 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nesse modelo de computação, os pacotes diminuem, em média, enquanto trafegam (e suas 

instruções são executadas) da origem até o destino, o que permite reduzir a carga na rede. Os 

pacotes não diminuem durante todo o tempo de processamento. Quando uma instrução está sendo 

executada, o tamanho do pacote muda dinamicamente: podendo aumentar, diminuir ou se manter 

constante. A variação do tamanho do pacote depende do tipo de instrução que será executada em 

cada momento. Se a instrução insere mais palavras de resultados que as que são removidas (a 

palavra de instrução e seus operandos) o pacote aumenta. Se acontecer o oposto, o pacote diminui 

de tamanho. E se a quantidade de palavras removidas for igual à quantidade inserida o tamanho se 

mantém. Entretanto, em média, o número de palavras removidas é maior que as palavras inseridas 

e, portanto, o tamanho diminui. Para demostrar a taxa de (de)crescimento dos pacotes de aplicações 

em (FERNANDES, OLIVEIRA et al., 2009a) foi proposta a equação (1). 

 

            
     

     
     (1) 

Onde 

Di: número de palavras de dados inseridas como resultados de instruções executadas 

Dl: número de palavras de dados inseridas por instruções que as carregam da memória 
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Io: número de instruções contidas originalmente no pacote quando foi ele injetado 

Do: número de palavras de dados contidas originalmente no pacote na memória 

 

Em (1) o numerador (Di+Dl) representa as palavras inseridas durante a execução e (Io+Do) 

representa as palavras originais do pacote antes da execução. Se a equação retorna 1, o pacote 

mantém seu tamanho, pois o número de palavras inseridas é igual ao número de palavras originais 

que são removidas durante a execução. Se o resultado da equação é um valor maior que 1, o pacote 

cresceu, e se o resultado for menor que 1 o pacote diminuiu. Experiências com esta equação serão 

apresentadas no Capítulo 6. 

3.4.  Roteamento dos Pacotes 

No sistema IPNoSys as aplicações são descritas por meio de um ou mais pacotes, os quais são 

formados por instruções e seus operandos a serem executados nas RPUs e MAUs da arquitetura. Em 

geral, cada RPU executa apenas uma instrução por vez, de um pacote. Dessa forma, o destino de 

cada pacote é criado para prover recursos suficientes para execução das instruções contidas no 

pacote. Entretanto, o número de instruções e operandos, é variável em cada pacote, dependendo da 

aplicação. Assim, para que seja possível executar o maior número de instruções, o destino do pacote 

deve ser suficientemente distante da origem, considerando-se a distância entre destino e origem 

como o número de RPUs intermediárias nesse caminho. Contudo, é impossível que a distância entre 

origem e destino, de uma NoC com dimensões fixas, seja suficiente para a execução de todas as 

instruções de qualquer pacote que represente uma aplicação real. Neste caso, se um pacote chegar 

ao seu destino ele poderia ser roteado novamente, isto é, um novo destino poderia ser definido, a 

fim de que a execução continue. 

A partir dessa observação foi proposto um algoritmo baseado no roteamento determinístico 

XY e o padrão de tráfego complemento, chamado de spiral complement. Esse algoritmo é capaz de 

rotear novamente um pacote, tantas vezes quanto for necessário, até que seja garantida a execução 

de todas as instruções, independentemente do número de instruções e das dimensões da rede 

(número de RPUs). 

No roteamento determinístico XY, é considerado que cada nodo da Grelha 2D é endereçado 

no estilo linha-coluna (matricial) ou pelas coordenadas XY do plano cartesiano onde estão situados. 

Dessa forma o pacote é encaminhado no sentido do eixo X até a coluna da coordenada Y do destino 

e em seguida segue no sentido do eixo Y até a linha da coordenada X do destino, quando finalmente 

o pacote é entregue ao seu receptor. Na Figura 15, o nodo “0,0” envia um pacote para o nodo “3,3”.  
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Figura 15 - Roteamento XY 

 

Fonte: Próprio Autor 

Esse pacote é primeiramente transmitido horizontalmente até o roteador “0,3”, que está 

localizado na mesma coluna, ou coordenada Y, do destino. A partir desse roteador o pacote segue 

verticalmente até a linha, ou coordenada X, do destino, quando o pacote é entregue ao receptor, o 

nodo “3,3”. 

O padrão de tráfego complemento é independente do algoritmo de roteamento, ele é usado 

para calcular os destinos dos pacotes em simulações, normalmente usadas para avaliação de 

desempenho de NoCs. Nesse padrão, o destino é calculado através da inversão dos bits da origem, 

isto é, o complemento da origem (MELLO, 2005). No padrão complemento o nodo origem que possui 

coordenadas no formato binário  tem como destino o nodo com coordenadas 

. Assim, os nodos de uma NoC 4x4 usando o padrão complement se 

comunicam como mostrado na Figura 16.  

Figura 16 - Padrão Complement 

 

Fonte: (MELLO, 2005) 

0121 ,,,, aaaa nn 

0121 ,,,, aaaa nn   



42 
 

Como apresentado em (MELLO, 2005), esse padrão de tráfego pode provocar 

congestionamentos nas bisseções de X e Y da rede. 

No algoritmo spiral complement, o destino inicial de um pacote é o complemento da origem. 

Então, quando um pacote atinge seu destino e o número de instruções contidas no pacote é maior 

que zero, um novo destino deve ser calculado, ou seja, é feito um novo roteamento. Neste novo 

roteamento, a origem passa a ser o antigo destino, ou seja, o nodo corrente que calcula o novo 

destino, e o novo destino é calculado levando-se em consideração a necessidade de se obter a 

melhor distribuição de carga possível entre os canais da NoC.  

Em IPNoSys os pacotes são inicialmente injetados em um dos quatro cantos da rede, uma vez 

que os pacotes são armazenados nas memórias que estão localizadas nos cantos. A cada novo 

destino calculado a rede é virtualmente reduzida em uma linha ou em uma coluna alternadamente, e 

o pacote é enviado para o canto oposto dessa rede reduzida. 

Para o cálculo de um novo destino, o algoritmo spiral complement leva em conta duas 

informações: (i) o destino atual do pacote (nó corrente que calcula o novo destino); e (ii) a origem 

atual (nó que enviou o pacote ao nó corrente). Ao considerar o destino atual o algoritmo verifica se 

este está em um dos quatro cantos da rede. Se não estiver, o novo destino é calculado como sendo a 

origem atual com o incremento ou decremento da coordenada X ou coordenada Y em uma unidade. 

A operação de incremento ou decremento de uma das coordenadas, geralmente, é alternada e a 

coordenada afetada também alterna em cada novo cálculo. Se o destino atual (nó que calcula o novo 

destino) estiver em um dos cantos da rede o algoritmo considera ainda a origem atual (nó que o 

enviou o pacote). Se a origem atual for um dos quatro cantos da rede o novo destino é calculado em 

dois passos: no primeiro é calculado o complemento do nó corrente e no segundo acontece o 

incremento ou decremento, de uma unidade, de umas das duas coordenadas, X ou Y. Entretanto, se 

a origem atual não for um dos quatro cantos da rede o novo destino será calculado em um único 

passo, o complemento do nó corrente. O algoritmo do cálculo do novo destino do spiral complement 

é apresentado na Figura 17. A transmissão propriamente dita dos pacotes, entre origem e destino, é 

realizada utilizando o roteamento XY. 
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Figura 17 - Algoritmo para Calcular Novo Endereço no Spiral Complement 

 

Fonte: Próprio Autor 

A Figura 18 mostra as quatro espirais que são geradas pelo roteamento spiral complement 

para uma matriz de 4x4 RPUs, para pacotes originados em cada um dos quatro cantos da rede. 

Figura 18 - Roteamento spiral complement: (a) 1ª. espiral; (b) 2ª. espiral; (c) 3ª. espiral; (d) 4ª. espiral 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na Figura 18(a), o pacote é injetado inicialmente no canto superior esquerdo (nodo “0,0”), 

então o primeiro destino é calculado como sendo o complemento, ou seja, o canto inferior direito 

(nodo “3,3”). Nos demais cálculos dessa espiral, os novos destinos são calculados alternando entre 

incremento da coordenada X e decremento da coordenada Y da origem atual do pacote. Quando o 
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pacote transmitido do nodo “0,0” atinge seu destino o canto inferior direito (nodo “3,3”), o segundo 

destino é calculado com os dois passos descritos anteriormente: complemento da origem atual e o 

incremento de uma unidade da coordenada X do complemento calculado. No exemplo o 

complemento é o nodo “0,0” que após o incremento da coordenada X determinará o novo destino, o 

nodo “1,0”. O pacote é transmitido para o novo destino (nodo “1,0”) com a nova origem (nodo 

“3,3”). Neste caso, a nova origem é um dos quatro cantos da rede mas não é o complemento do 

destino atual, então o próximo destino é então calculado subtraindo-se uma unidade à coordenada Y 

da origem (nodo “3,3”), resultando no nodo “3,2” como destino. Ao chegar ao nodo “3,2”, que não 

está em um dos quatro cantos da rede, o próximo destino é calculado como sendo a coordenada do 

nodo origem (nodo “1,0”) com o incremento da coordenada X de uma unidade, resultando no nodo 

“2,0”. E assim segue a execução do algoritmo spiral complement, alternando entre incremento da 

coordenada X e decremento da coordenada Y da origem atual do pacote. O algoritmo provoca o 

movimento do pacote como em uma espiral levando-o até o canto inferior esquerdo. 

Quando o pacote tem origem no canto inferior esquerdo (Figura 18(b)), após o 

complemento, os destinos são calculados alternando-se apenas a coordenada afetada por operação 

de incremento. Neste caso o algoritmo inicia com o incremento da coordenada Y e no cálculo do 

próximo destino com o incremento da coordenada X da antiga origem, realizando a segunda espiral, 

isto é, os novos destinos vão levando o pacote para o canto inferior direito da rede. Para pacotes 

originados no canto inferior direito (Figura 18(c)), os destinos são calculados alternando em 

decremento da coordenada X e incremento da coordenada Y da antiga origem, realizando a terceira 

espiral. E, quando são originados no canto superior direito (Figura 18(d)) a alternância acontece 

entre o decremento da coordenada Y e o decremento da coordenada X da origem, realizando a 

quarta espiral. A seguir a Tabela 1 demonstra todas as origens e destinos das quatro espirais para a 

rede de dimensões 4x4 da Figura 18. 

Tabela 1 - Pares origem/destino do roteamento spiral complement para uma grelha 4x4 

1ª. Espiral 2ª. Espiral 3ª. Espiral 4ª. Espiral 

Origem Destino Origem Destino Origem Destino Origem Destino 

0,0   →   3,3 3,0   →   0,3 3,3   →   0,0 0,3   →   3,0 

3,3   →   1,0 0,3   →   3,1 0,0   →   2,3 3,0   →   0,2 

1,0   →   3,2 3,1   →   1,3 2,3   →   0,1 0,2   →   2,0 

3,2   →   2,0 1,3   →   3,2 0,1   →   1,3 2,0   →   0,1 

2,0   →   3,1 3,2   →   2,3 1,3   →   0,2 0,1   →   1,0 

3,1   →   3,0 2,3   →   3,3 0,2   →   0,3 1,0   →   0,0 

 

Percebe-se que o destino final de cada espiral é igual à primeira origem da espiral seguinte, e 

que o último destino (da quarta espiral) coincide com a origem da primeira espiral, dessa forma, se o 

pacote percorre toda uma espiral, os próximos destinos a serem calculados serão aqueles da espiral 
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seguinte, como se o pacote tivesse sido injetado pelo nodo inicial dessa nova espiral, fechando o 

ciclo e permitindo o roteamento recomeçar. 

Se todos os pacotes seguissem exclusivamente as rotas do algoritmo spiral complement, 

alguns dos canais nunca seriam utilizados e, portanto, seria um desperdício de recursos da rede. No 

entanto, alguns tipos de pacotes (que serão vistos na seção 3.5.1) utilizam o algoritmo XY puro, 

sendo, portanto, necessário que a rede apresente todos os canais de comunicação entre as RPUs. 

Para conseguir realizar incremento ou decremento da coordenada X ou Y, são usados os três 

bits menos significados do campo re-rotear do cabeçalho do pacote, da seguinte forma: o bit zero 

(menos significativo, que chamaremos de CY) indica como calcular a coordenada Y e o bit seguinte, 

que chamaremos de CX, indica como calcular a coordenada X. Se o valor de cada um desses bits for 0 

a coordenada deve ser incrementada e se for 1 deve ser decrementada. Enquanto que o terceiro bit 

do campo re-rotear (chamaremos de Prox) indica qual a próxima coordenada deverá ser calculada 

(‘0’ para coordenada X e ‘1’ para coordenada Y). Para que cada uma das espirais seja formada como 

esperado, basta que, quando o pacote for injetado por um dos cantos, os valores de Prox, CX e CY 

sejam preenchidos com os valores adequados. 

Dependendo do comprimento do pacote (quantidade instruções contidas no pacote) e das 

dimensões da rede (quantidade de RPUs no sistema) pode acontecer uma situação de deadlock. A 

solução adotada para evitar essa situação foi chamada de execução localizada e será apresentada em 

detalhes a seguir. 

3.5.  Componentes Arquiteturais 

3.5.1. Routing and Processing Unit (RPU) 

No sistema IPNoSys, os roteadores foram substituídos pelas Unidades de Processamento e 

Roteamento (RPU – Routing and Processing Unit). A RPU assim é chamada, pois, além de realizar o 

roteamento dos pacotes, também possui a capacidade de executar instruções que descrevem 

aplicações no formato de pacotes. Desse modo, a arquitetura da RPU apresenta uma Unidade Lógica 

e Aritmética (ALU – Arithmetic Logic Unit), uma Unidade de Sincronismo (SU - Synchronization Unit), 

buffers nas entradas, um crossbar e árbitros nas saídas, como representado na Figura 19.  
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Figura 19 - RPU na Arquitetura IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

Dependendo da localização, a RPU pode ter três portas de entrada/saída (RPU das bordas da 

rede) ou quatro portas (RPU do interior da rede). Cada porta de entrada possui dois buffers do tipo 

FIFO, um para cada canal virtual, os quais são usados para armazenar os pacotes que chegam à RPU. 

Um dos canais é usado para armazenar os pacotes regulares e o outro para os demais tipos. 

Internamente, a RPU possui um crossbar parcialmente conectado, onde um pacote pode ser 

chaveado de uma porta de entrada para qualquer saída, exceto a saída correspondente a porta por 

onde o pacote entrou. Adicionalmente, cada porta da saída possui um árbitro que além de controlar 

as disputas pelo canal de transmissão (usando round-robin), como em um roteador tradicional, 

também é responsável por remover a instrução corrente do pacote para solicitar execução e 

posteriormente inserir o resultado no mesmo pacote durante a transmissão. As funções primordiais 

da RPU são: rotear pacotes e executar instruções contidas no início dos pacotes, as quais podem ser 

resumidas no fluxograma da Figura 20. 
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Figura 20 - Fluxograma de Funcionamento da RPU 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando um pacote chega a um dos buffers de entrada da RPU, primeiramente é verificado o 

tipo de pacote na primeira palavra do cabeçalho, de acordo coma Tabela 2. Se o pacote for regular, 

significa que as instruções contidas no pacote devem ser executadas uma a uma, em cada RPU por 

onde o pacote trafega e que se for necessário um novo destino pode ser calculado de acordo com 

algoritmo spiral complement. Para os demais tipos, o pacote deve apenas ser roteado, usando o 

roteamento XY tradicional, e transmitido para a próxima RPU, sem alterar o destino nem executar as 

instruções da sua carga útil, através do canal virtual específico para estes pacotes. 

Tabela 2 - Tipos de Pacotes 

Valor do Campo Tipo (decimal) Significado 

0 Pacote de Controle 

1 Pacote Regular 

2 Pacote Interrompido 

3 Pacote Caller 

 

Para pacotes regulares, a RPU corrente deve verificar se o destino atual no cabeçalho do 

pacote é igual ao seu endereço. Em caso afirmativo, o pacote deve ser novamente roteado caso haja 

mais instruções a serem executadas aplicando-se o algoritmo spiral complement. Nas RPUs 

localizadas em um dos quatro cantos da rede, o novo destino será o complemento, caso a origem 

também não seja uma RPU que se encontra nos cantos da rede (neste caso o cálculo do 

complemento levaria o pacote de volta à antiga origem). Nos outros casos, o destino será o valor da 
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antiga origem do pacote com alguma modificação, de acordo com o algoritmo spiral complement 

(apresentado na Seção 3.4). Isso é feito com o auxílio dos campos Origem e Re-rotear (que 

chamamos de Prox¸ CX e CY) localizados no cabeçalho do pacote. A modificação do valor da origem 

se dá em apenas uma das coordenadas (X ou Y), indicada no bit “Prox”. Caso seja alterada a 

coordenada X o bit “CX” indica se será feito um incremento ou decremento dessa coordenada. Caso 

seja a coordenada Y, a modificação a ser realizada (incremento ou decremento) será indicada pelo bit 

“CY”. Em seguida, o bit “Prox” é invertido para que no próximo cálculo de novo roteamento seja 

realizado na outra coordenada. Assim, o valor de apenas uma das coordenadas da origem é 

modificada, alternadamente, a cada novo roteamento, e esse valor passa a ser o novo destino do 

pacote. A nova origem do pacote é o endereço da RPU que calculou o novo destino. Com um novo 

endereço ou o endereço corrente, o pacote é roteado para uma das portas de saída usando o 

roteamento XY tradicional. 

Na porta de saída, o árbitro remove a primeira instrução e os respectivos operandos do 

pacote e identifica seu tipo. Caso seja uma instrução de controle (serão apresentadas no Capítulo 4), 

o árbitro solicita à Unidade de Sincronização (SU – Synchronization Unit) que gere um pacote de 

controle com tal instrução, transmitindo-o para a MAU que deve executá-la através do canal virtual 

correspondente. A SU implementa um protocolo handshake, no qual cada árbitro pode requisitar o 

serviço da SU independente dos outros e espera uma confirmação (AckRequest) para então enviar as 

palavras correspondentes à instrução e aos operandos para construção do pacote de controle (veja 

as interfaces da SU na Figura 21).  

Figura 21 - Interfaces da Unidade de Sincronização 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Antes de transmitir o restante do pacote, o árbitro verifica se a RPU já executou todas as 

instruções, cuja quantidade está especificada no campo IPR do cabeçalho do pacote. Enquanto a 

quantidade de instruções indicada pelo IPR não for executa ou o pacote não chegar ao fim, o 

processo de execução se repete. 

Para o envio de cada palavra, também é necessário o árbitro enviar um bit de validação, 

quando houver espaço disponível no buffer interno da SU para receber os dados. A construção do 

pacote de controle é simples, correspondendo apenas à primeira palavra do cabeçalho, juntamente 

com instrução e os operandos recebidos e a palavra de fim de pacote. Para atender várias 

requisições simultâneas, a SU implementa round robin. Enquanto o pacote de controle é construído, 

a SU transmite-o para um buffer interno da RPU, como se fosse uma porta local, para ser roteado 

como qualquer outro pacote que chega pelas portas de entrada. 

Caso a instrução seja regular (também serão apresentadas no Capítulo 4), o árbitro solicita a 

operação da ALU sobre os operandos do próprio pacote ou armazenados nos buffers do árbitro 

resultantes de operações anteriores. A ALU é capaz de realizar as operações listadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Operações da ALU 

Código da Operação (decimal) Operação 

0 Adição de inteiros 

1 Subtração de inteiros 

2 Multiplicação de inteiros 

3 Divisão de inteiros 

4 Negação 

5 Deslocamento à direita 

6 Deslocamento à esquerda 

7 E lógico 

8 OU lógico 

9 Ou-exclusivo 

 

 A ALU funciona de maneira semelhante à SU, veja suas interfaces na Figura 22.  
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Figura 22 - Interfaces da ALU 

 

Fonte: Próprio Autor 

A ALU também implementa o protocolo hadshake para atender uma requisição, e round 

Robin para arbitragem de múltiplas requisições. As requisições são acompanhadas dos operandos e 

da operação que deve ser realizada pela ALU. Quando fica pronto, o resultado é enviado de volta 

para o árbitro requisitante juntamente com flags de zero, negativo e exceção. As exceções 

sinalizadas pela ALU são listadas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Exceções sinalizadas pela ALU 

Código da Exceção (decimal) Significado 

0 Nenhuma exceção 

1 Overflow aritmético 

2 Divisão por zero 

 

Os resultados retornados pela ALU são armazenados em buffers de resultados, nos árbitros, 

juntamente com a informação das posições, no pacote, onde este resultado deve ser inserido. Essas 

informações são indicadas na própria instrução através dos campos Resultado_1 e Resultado_2. 

Independente do tipo de instrução, os campos Apontador e #Instruções do cabeçalho são 

atualizados e o restante do pacote (sem a instrução e os dados recém-executados) deve ser 

encaminhado para a próxima RPU. 

Diferentemente de um roteador tradicional de NoC, o árbitro da RPU participa da maior 

parte das funções da RPU, como se percebe pela conexão dele com os demais componentes da RPU 

na Figura 23. Nessa figura o crossbar foi omitido para simplificar seu entendimento, mas os pacotes 

que chegam aos buffers de entrada são chaveados para uma das saídas, de acordo com o 

roteamento, controladas pelo respectivo árbitro. Na figura também é destacado a comunicação de 
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apenas um dos árbitros com os demais componentes da RPU, mas os demais árbitros seguem a 

mesma ideia. O árbitro recebe os créditos dos buffers da entrada da RPU adjacente ligada à saída da 

sua RPU para realizar o controle de fluxo. Ele também recebe as requisições dos pacotes roteados 

para sua saída, e aplica a política de round Robin para atendê-las. Antes de transmitir os pacotes, ele 

remove a primeira instrução e os respectivos operandos, solicita sua execução na ALU, caso seja uma 

instrução regular, recebe o resultado e armazena-o, ou solicita a construção de um pacote de 

controle se a instrução for de controle. 

Figura 23 - RPU Detalhada 

 

Fonte: Próprio Autor 

No momento da transmissão o árbitro verifica a disponibilidade dos canais de transmissão e 

dos buffers de destino na próxima RPU (protocolo baseado em crédito). Para realizar o chaveamento 

do pacote entre as duas RPUs, no início da transmissão é verificado se o buffer de destino tem 

espaço suficiente para armazenar o cabeçalho e a primeira instrução do pacote. Após transmitir 

essas informações para a RPU adjacente, o chaveamento acontece como wormhole bastante haver 

espaço para a próxima palavra do pacote, seguindo mesmo caminho que o cabeçalho foi transmitido. 

Caso não seja possível transmitir, o árbitro solicita a execução da próxima instrução do pacote 
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novamente, entrando no estado de execução localizada, como prevenção a um eventual deadlock. 

Tal situação ocorre quando todos os buffers dos RPUs na espiral indicada pelo roteamento do pacote 

ficam ocupados e o cabeçalho do pacote chega a um roteador para ser encaminhado para um buffer 

já ocupado pelo restante do pacote. Essa situação é representada na Figura 24, onde um pacote está 

sendo injetado pela RPU “0,0”. Neste exemplo, após quinze hops1, segundo o algoritmo spiral 

complement, o cabeçalho do pacote chega a RPU “3,2” pela porta norte dessa RPU, enquanto 

palavras do mesmo pacote continuam a chegar e serem roteadas da porta leste para a saída oeste da 

mesma RPU. 

Figura 24 - Situação de Deadlock Iminente 

 

Fonte: Próprio Autor 

Neste caso, o buffer da entrada norte está livre para receber o cabeçalho do pacote. 

Entretanto, de acordo com o spiral complement, o pacote deveria ser novamente roteado e 

transmitido, da porta norte para a saída oeste, chegando novamente a RPU “3,1”. Como o canal de 

transmissão entre as RPUs “3,2” e “3,1” está ocupado, transmitindo outra parte do mesmo pacote, o 

cabeçalho do pacote ficará a espera da liberação desse canal, provocando a ocupação total dos 

buffers de entrada em toda a rota do pacote. Esta situação caracteriza um deadlock, pois o cabeçalho 

não libera espaço no buffer que ocupa, por estar esperando liberação de espaço no buffer de entrada 

da porta leste do nodo “3,1”, entretanto, para que isto aconteça é necessário que, o cabeçalho libere 

espaço, e assim continua a espera mútua. 

Uma solução poderia ser incluir canais virtuais. O número de canais virtuais seria igual ao 

número de vezes que um pacote pode passar pelo mesmo enlace. O maior número de passagens do 

pacote no mesmo enlace acontece nos cantos da rede, como apresentado na Figura 18. No entanto, 

se o pacote fosse tão grande que percorresse as quatro espirais do algoritmo spiral complement e 

voltasse a RPU que está injetando, todos os canais virtuais estariam ocupados e novamente 

                                                           
1
 É considerada um hop a transmissão de um pacote entre duas RPU adjacentes a caminho do seu destino. 
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aconteceria um deadlock, por isso foi adotada a execução localizada. Essa simples solução, que 

consiste em continuar executando as próximas instruções na mesma RPU enquanto não é possível 

transmitir o pacote, garante que não haja deadlock, uma vez que o pacote será transmitido quando o 

ciclo que provocava o deadlock for desfeito. 

A prevenção a deadlocks (execução localizada) causa um impacto diretamente à 

profundidade dos buffers de resultados nos árbitros, uma vez que as RPUs não executarão 

necessariamente apenas a quantidade de instrução indicadas pelo IPR. De acordo com o formato do 

pacote apresentado na seção 3.2, o campo #Instruções, usado para informar a quantidade atual de 

instruções no pacote, possui 8 bits, assim cada pacote pode carregar no máximo 256 instruções, 

independente da quantidade de operandos de cada uma. No pior caso, a primeira instrução produz 

um resultado para ser inserido como operando da última instrução, a segunda produz resultado para 

a penúltima instrução e assim por diante, de modo que a primeira metade das instruções gera 

resultados para a segunda metade. Caso a segunda metade das instruções também gere resultados, 

o buffer de resultados já estaria sendo desocupado pelas próprias instruções da segunda metade que 

fazem uso desses resultados como operandos. Assim, se ocorresse uma execução localizada na 

primeira RPU do trajeto do pacote onde todas as instruções seriam executadas, a profundidade do 

buffer de resultados deveria ser igual a metade da quantidade de instruções, ou seja, 128 palavras. 

Em cada palavra do buffer, além do resultado propriamente dito (de 32 bits), também é necessário o 

armazenamento das informações de até duas posições no pacote onde o resultado será inserido 

(Resultado_1 e Resultado_2), cada uma das informações com 11 bits, de acordo com o formato do 

pacote. Portanto, os buffers de resultados dos árbitros são formados por 128 palavras de 54 bits cada 

uma. 

Sendo possível a transmissão, o árbitro mantém um canal exclusivo com a próxima RPU até 

que seja transmitida a última palavra do pacote desse buffer. Durante a transmissão, um contador é 

incrementado a cada palavra transmitida. Quando o contador torna-se igual a Resultado_1 ou 

Resultado_2 da instrução executada, o árbitro interrompe a transmissão do buffer e transmite o 

resultado retornado pela ALU (armazenado no buffer de resultados do árbitro), em seguida retoma a 

transmissão do buffer de entrada novamente. A cada novo pacote o contador é iniciado com o valor 

do campo Apontador, permitindo assim uma contagem global das palavras do pacote mesmo em 

RPUs diferentes. Enquanto um pacote de um dos buffers de entrada está sendo transmitido, os 

demais buffers que solicitam o árbitro tem suas instruções executadas, através da requisição da ALU 

ou da SU, até que sejam selecionados pelo árbitro para serem transmitidos. 
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3.5.2. Memory Access Unit (MAU) 

Os pacotes das aplicações IPNoSys são armazenados na memória formada por quatro 

módulos, fisicamente distribuídos nos cantos da rede, como apresentado anteriormente na Figura 

12. Apesar de estarem separados, os módulos formam um espaço de endereçamento único, 

igualmente compartilhado para toda a arquitetura. Com essa organização, foram necessários 

componentes responsáveis pelo acesso aos módulos da memória, chamados de Unidades de Acesso 

a Memória (MAU – Memory Access Unit). 

Para cada módulo de memória há uma MAU associada que se encarrega da injeção dos 

pacotes para execução no sistema IPNoSys, pela comunicação ou sincronização dos resultados entre 

pacotes, e pela execução de instruções que lêem ou escrevem dados na memória. Tais tarefas são 

executadas por MAUs através de instruções destinadas a elas nos pacotes de controle. 

As MAUs são núcleos muito simples, em comparação a processadores em NoCs diretas 

tradicionais. A arquitetura da MAU é formada por um gerenciador de memória, um gerenciador de 

pacotes e uma unidade de controle (Figura 25).  

Figura 25 - MAU na Arquitetura IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

O gerenciador de memória permite localizar dados nos endereços de memória especificados 

(para leitura ou escrita) ou pacotes através do endereço de memória onde estão armazenados. 

Enquanto o gerenciador de pacotes é responsável por executar as instruções destinadas à MAU, as 

quais podem solicitar a injeção de um novo pacote, inserção de um valor em um pacote ainda 
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armazenado na memória ou fazer leitura/escrita de valores na memória. Quando uma MAU recebe 

várias solicitações para injeção de pacotes no sistema, o gerenciador de pacotes mantém o controle 

da ordem das solicitações. O gerenciador de pacotes também é responsável pela associação do 

número do pacote ao endereço de memória onde está armazenado. Já a unidade de controle 

estabelece o sincronismo das tarefas entre os dois gerenciadores dentro da MAU, bem como o 

controle da entrada e saída dos pacotes na MAU. As funções da MAU podem ser resumida no 

fluxograma da Figura 26. 

Figura 26- Fluxograma do Funcionamento da MAU 

 

Fonte: Próprio Autor 

As requisições de envio de pacotes armazenados na memória são colocada em uma fila e 

atendida pela MAU na ordem que chegam. Para isso a MAU mantém uma tabela de alocação dos 

pacotes na memória, de modo que possa ser convertido o par ID Programa/ID Pacote para o 

endereço de memória onde está armazenado. No momento do envio do pacote para a RPU 

adjacente, a MAU utiliza o mesmo protocolo de controle de fluxo baseado em crédito e 

chaveamento VCT/wormhole. A cada palavra a ser enviada, a MAU também verifica se existe algum 

dado que deve ser transmitido no lugar da palavra original do pacote, informada anteriormente por 

uma instrução específica, como será visto no Capítulo 4. 

Durante a execução dos pacotes regulares injetados a partir de uma MAU, podem existir 

instruções que provocam o retorno do mesmo pacote ou de pacotes de controle para a MAU onde 

foram originalmente injetados ou para outra MAU. Quando isso acontece, um processo paralelo ao 

processo de envio da MAU, recebe o pacote. Em seguida, a MAU identifica qual o tipo de pacote 

recebido, que pode ser de controle, interrompido ou caller. O primeiro tipo, trás consigo uma 

instrução que deve ser executada pela MAU que o recebeu. Se as instruções requisitarem a injeção 
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de pacotes armazenados na memória da MAU, tal requisição é incluída na fila de pacotes a serem 

injetados. Os outros dois tipos (interrompido e caller) são pacotes regulares que não podem 

continuar a execução, pois esperam por algum evento para continuarem, desse modo eles devem ser 

armazenados novamente na memória até que possam ser injetados novamente. Assim, a MAU faz 

alocação de memória para estes pacotes. 

3.5.3. Sistema de Entrada e Saída 

Os dispositivos de entrada e saída permitem a comunicação entre um processador/CPU e 

mundo externo. Os tipos de entrada e saída (E/S) são comumente classificados em: programada, 

dirigida por interrupções e dirigida por DMA (Direct Memory Access) (TANENBAUM, 2008). 

Como todo processador, a arquitetura IPNoSys deve prover um mecanismo que realize a 

comunicação dela com o mundo externo. Então foi proposto um módulo de acesso direto à memória 

(DMA – Direct Memory Access) que realiza as operações de entrada e saída (E/S), chamado de 

IONode. Para conseguir isto, mantendo a estrutura básica da arquitetura IPNoSys, uma das MAUs foi 

escolhida para estabelecer a comunicação entre o IONode e o restante da arquitetura. Essa MAU 

diferencia-se das outras apenas por ter uma interface com o IONode, por isso é chamada de IOMAU. 

Como o IONode pode ter os mesmos privilégios de acesso da memória como o IOMAU, foi necessário 

incluir um árbitro que controla esse acesso, chamado de MemArbiter. A Figura 27 mostra a 

comunicação entre os componentes envolvidos no sistema de E/S. 

Figura 27 - Sistema de E/S 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Para começar a operação de E/S, o IOMAU requisita o IONode e espera sua confirmação. Em 

seguida, o IONode deve ser programado pelo IOMAU através de um comando formado pelo seu 

identificador (leitura ou escrita), endereço do dispositivo de E/S, quantidade de bytes que devem ser 

lidos/escritos e endereço de memória, de acordo com o formato apresentado na Figura 28, em duas 

palavras de 32 bits.  

Figura 28 - Formato do Comando para Programar IONode 

 

Fonte: Próprio Autor 

O IONode trabalha concorrentemente com o IOMAU, transferindo os dados entre o 

dispositivo de E/S e a memória, enquanto o IOMAU continua trabalhando como as outras MAUs. 

Apenas quando a transferência é completada que o IONode alerta o IOMAU. 

Entretanto, para acessar a memória, IONode e IOMAU devem fazer requisição ao 

MemArbiter, que alternadamente responde para cada um, enquanto o outro espera. O MemArbiter 

coordena o acesso a memória através do protocolo handshake, ou seja, para o IONode ou IOMAU 

terem acesso a memória, é necessário requisitar o MemArbiter e esperar sua confirmação. O 

MemArbiter possui a mesma interface da memória, uma vez que depois de confirmada a requisição 

que será atendida ele deve chavear as entradas relativas do requisitante atendido para a memória. 

Como prova de conceito, foi implementado um dispositivo de entrada/saída serial simples 

baseado em UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) de maneira síncrona e adaptado 

para o tamanho padrão das palavras IPNoSys, cujo funcionamento pode ser sumarizado na máquina 

de estado da Figura 29. 
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Figura 29 - Máquina de Estados do Dispositivo de E/S 

 

Fonte: Próprio Autor 

Esse dispositivo é acionado sempre que recebe um comando de leitura ou escrita. Tanto a 

leitura quanto a escrita do dispositivo é feita byte a byte, entretanto a comunicação desse dispositivo 

com o IONode acontece em palavras de 4 bytes (o tamanho padrão em IPNoSys), exceto quando a 

quantidade de bytes que deve ser lida é menor que isso. 

A Figura 30 mostra a máquina de estados do IONode, onde destaca-se a comunicação desse 

elemento com o dispositivo de E/S, a memória e o IOMAU. 

Figura 30 - Máquina de Estados do IONode 

 

Fonte: Próprio Autor 



59 
 

O IONode mantém uma fila de requisições com os comandos recebidos do IOMAU para 

realizar as transferências entre o dispositivo de E/S e a memória. Quando é realizada uma operação 

de leitura (entrada), primeiramente o IONode deve requisitar a leitura do dispositivo e esperar que o 

mesmo “bufferize” uma palavra de até quatro bytes e lhe devolva. Em seguida, escreve na memória 

após todo o protocolo com o MemArbiter e decrementa a contagem total de dados que devem ser 

lidos do dispositivo. Se durante esse processo for sinalizado algum erro no dispositivo ou quando 

todo o processo é concluído, é feita uma sinalização ou interrupção para o IOMAU, através das saídas 

“IOReady” e “CMDOut”. A operação de escrita (saída) acontece de maneira oposta, ou seja, 

primeiramente os dados são lidos da memória e em seguida são enviados em palavras de quatro 

bytes para o dispositivo de E/S escrevê-los. O IOMAU também é informado no caso de erro ou na 

conclusão do processo. 
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Capí tulo 4 

MODELO DE PROGRAMAÇÃO 
 

Neste capítulo, é apresentado o modelo de programação disponível para o programador e 

sistema operacional. Nas próximas seções, são apresentados o conjunto das instruções com seus 

respectivos códigos de operação, seus tipos, quantidades de operandos e uma breve descrição de 

cada uma. Também é mostrado o formato de cada instrução no pacote IPNoSys, juntamente com a 

interpretação dos campos no pacote. Em seguida, são discutidas as considerações para construção 

de programas IPNoSys, bem como a linguagem assembly proposta, chamada de Linguagem de 

Descrição de Pacotes (PDL – Package Description Language).  

4.1.  Conjunto de Instruções 

O conjunto de instruções IPNoSys é formado por 32 instruções, onde 4 são aritméticas, 4 

lógicas, 2 deslocamentos, 3 de acesso a memória,  4 de sincronização, 6 condicionais, 1 incondicional, 

2 auxiliares, 2 de entrada/saída, 2 de sistema e 2 de chamada de procedimento, como mostrado na 

Tabela 5. Nem todas as instruções são disponíveis para o programador, como será discutido na 

próxima seção.  

Tabela 5 - Conjunto de Instruções IPNoSys 

Codop Instrução Tipo # Operandos Descrição 

0 ADD Aritmética 2 Soma 2 inteiros 

1 SUB Aritmética 2 Subtrai 2 inteiros 

2 MUL Aritmética 2 Multiplica 2 inteiros 

3 DIV Aritmética 2 Divide 2 inteiros 

4 NOT Lógica 1 Negação de 1 valor 

5 AND Lógica 2 Conjunção de 2 valores 

6 OR Lógica 2 Disjunção de 2 valores 

7 XOR Lógica 2 Ou-exclusivo de 2 valores 

8 RSHIFT Deslocamento 2 Desloca n bits de um valor à direita 

9 LSHIFT Deslocamento 2 Desloca n bits de um valor à esquerda 

10 LOAD Acesso à 
Memória 

1 Solicita um valor da memória 

11 STORE Acesso à 
Memória 

Vários Armazena um valor na memória 

12 EXEC Sincronização 1 Ordena a injeção imediata de um pacote 

13 SYNEXEC Sincronização Vários Ordena a injeção de um pacote após 
sincronização 
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14 SYNC Sincronização 1 Sinal de sincronização para um pacote 

15 RELOAD Acesso à 
Memória 

1 Retorna um valor carregado da memória 

16 BE Condicional 2 Desvia se igual 

17 BNE Condicional 2 Desvia se diferente 

18 BL Condicional 2 Desvia se menor 

19 BG Condicional 2 Desvia se maior 

20 BLE Condicional 2 Desvia se menor ou igual 

21 BGE Condicional 2 Desvia se maior ou igual 

22 JUMP Incondicional 0 Desvia incondicionalmente 

23 COPY Auxiliar 1 Copia 1 valor para outra instrução no mesmo pac 

24 NOP Auxiliar 0 Sem operação 

25 SEND Sincronização 2 Envia um valor para um ser inserido em um pac. 

26 IN Entrada/Saida 3 Recebe bytes do controlador de E/S 

27 OUT Entrada/Saida 3 Envia bytes ao controlador de E/S 

28 WAKEUP Sistema 1 Ordena a reinjetar um pacote antes interrompido 

29 NOTIFY Sistema 1 Notifica estado de um pacote 

30 CALL Procedimento Vários Faz a chamada de uma função/pacote 

31 RETURN Procedimento 2 Retorna o resultado de uma função para o 
chamador 

 

Nas instruções lógicas, aritméticas e deslocamento a palavra de instrução indica a operação a 

ser realizada na ALU e as posições relativas no pacote (até 2 posições) onde o resultado da operação 

será inserido. O(s) operando(s) usado(s) na operação são encontrados na(s) palavra(s) logo após a 

palavra de instrução, como generalizado na Figura 31.  

Figura 31 - Formato das Instruções Lógicas e Aritméticas 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nessa figura, a primeira palavra (palavra de instrução, indicada pelo bit de controle “I” 

ligado) tem o primeiro campo como identificador da instrução (lógicas ou aritméticas, representadas 

por LOG/ARIT), seguida pela quantidade de operandos necessários para executar a instrução (a 

instrução NOT precisa de apenas 1 operando e todas as outras precisam de 2, por isso representado 

por 1/2), e finalmente os 2 campos que armazenam as posições no pacote onde o resultado da 

instrução deve ser inserido. Os operandos são as palavras seguintes identificadas pelo bit de controle 

“O” em destaque. 
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As instruções citadas anteriormente chegam às RPUs em pacotes regulares e são executas 

por qualquer RPU que as identificam, e por isso são chamadas de instruções regulares. Enquanto que 

as demais instruções são identificadas pelas RPUs e enviadas para as MAUs através de pacotes de 

controle, onde são executadas. Por esse motivo, tais instruções são chamadas de instruções de 

controle. A única instrução trazida em um pacote de controle que é executada na RPU é o retorno de 

LOAD (instrução RELOAD), a qual traz o valor carregado da memória, solicitado anteriormente por 

uma instrução de LOAD na mesma RPU. Na verdade a execução do RELOAD é apenas a inserção do 

valor carregado da memória. Quando a RPU identifica uma instrução de LOAD, ele cria um pacote de 

controle com esta instrução e envia-o à MAU que deve executá-la. Nesse momento, a execução do 

pacote que originou o pacote de controle é paralisada até que o resultado do LOAD retorne para RPU 

através de um RELOAD. 

As instruções de controle devem ser executadas em uma MAU específica, exceto RELOAD, 

desse modo, o campo Resultado_1 indica, em todas as instruções de controle (exceto RELOAD), o 

endereço da MAU que deve executar a instrução. As instruções LOAD e SEND utilizam o campo 

Resultado_2 como nas instruções regulares, ou seja, posições onde o resultado deve ser inserido em 

um pacote. LOAD utiliza Resultado_2 para indicar a posição no mesmo pacote onde será inserido o 

valor carregado da memória (Figura 32(a)) trazido por um RELOAD (Figura 32(b)). 

Figura 32 - Instruções de Controle: (a) LOAD; (b) RELOAD 

 

Fonte: Próprio Autor 

A instrução SEND, da Figura 33, utiliza Resultado_2 para indicar a posição em outro pacote 

(identificado pelo número do pacote no campo do primeiro Operando), para inserir o valor presente 

no campo do segundo Operando. O valor enviado através de SEND é inserido por uma MAU em um 

pacote que ainda esteja na memória, no momento que está sendo injetado no sistema. Quando o 

campo operando é utilizado para identificar um pacote, esse campo é interpretado como dois 

campos (ID do programa e ID do pacote), como mostrado nessa figura. Quando essa instrução chega 

até a MAU que a executa, o valor a ser inserido, a posição no pacote e o identificador do pacote são 

armazenados em uma memória específica, chamado de buffer de resultados da MAU. Sempre que 

um pacote está sendo injetado no sistema por esta MAU é verificado se há algum dado informado 
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por uma instrução SEND anterior para inserir no pacote. Em caso afirmativo, durante a injeção do 

pacote, a palavra do pacote originalmente armazenada na memória, indicada pela posição de 

inserção da instrução SEND, não é transmitida, pois em seu lugar é transmitido o valor indicado pela 

instrução SEND. 

Figura 33 - Formato da Instrução SEND 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em IPNoSys, um valor pode ser armazenado em várias posições de memória através de uma 

única instrução de STORE. Desse modo, o valor a ser armazenado aparece no primeiro campo de 

Operando, seguido por vários endereços de memória nos campos de Operandos seguintes (Figura 

34). Como o número de operandos é variável, o campo NO da instrução recebe o valor 3 ou “11b” e o 

número exato de operandos subtraído de 1 (apenas  a quantidade de endereços) é informado no 

campo Resultado_2. 

Figura 34 - Formato da Instrução STORE 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando uma MAU recebe uma instrução EXEC, ela injeta assim que possível o pacote 

armazenado na memória, indicado na única palavra de Operando dessa instrução. Isso significa que é 

feita uma ordem de injeção de um pacote, a qual é colocada na fila de requisições da MAU. Nesse 

caso é especificado o identificador do programa e do pacote. A instrução EXEC não utiliza o campo 

Resultado_2 (veja a Figura 35). 

Figura 35 - Formato da Instrução EXEC 

 

Fonte: Próprio Autor 

Entretanto, a injeção do pacote pode estar condicionada à sincronização da execução de 

outros pacotes. Esse tipo de injeção é indicado através da instrução SYNEXEC (Figura 36). Essa 

instrução identifica o pacote a ser injetado (através do ID do programa e ID do pacote), na primeira 
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palavra de Operando, e os números de todos os outros pacotes que devem enviar sinais de 

sincronização, nas palavras de Operandos seguintes. A injeção do pacote, solicitada, acontecerá 

apenas depois que todos os sinais de sincronismos dos outros pacotes chegarem à MAU que o 

injetará. Contudo, a MAU não é bloqueada para outras atividades, ela continua executando outras 

instruções que chegam até ela. Assim como STORE, a instrução SYNEXEC tem o seu campo NO 

preenchido como o valor “11b” e o número de operandos subtraídos de 1 (apenas a quantidade de 

sinais de sincronização) é indicado no campo Resultado_2.  

Figura 36 - Formato da Instrução SYNEXEC 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando uma RPU encontra uma instrução SYNC em um pacote, a instrução especifica qual a 

MAU (identificada no campo Resultado_1) que deverá recebê-lo e qual o número do pacote que 

espera o sinal de SYNC na única palavra de Operando, como ilustrado na Figura 37(a). Na construção 

do pacote de controle dessa instrução, na SU da RPU, é acrescido mais uma palavra de Operando 

para indicar o pacote que está enviando a sinalização do SYNC e a quantidade operandos, no campo 

NO, é incrementada, como mostrado na Figura 37(b). Quando a instrução SYNC chega à MAU, o 

identificador de pacote que sinaliza sincronização é removido da lista de espera do pacote enviando 

anteriormente por uma instrução SYNEXEC. Quando o último SYNC chegar à MAU, todos os pacotes 

sinalizadores esperados já estão removidos, e com isso, o pacote que esperava as sinalizações, 

indicado por SYNEXEC, é colocado na lista de requisição de envio da MAU para ser injetado. 

Figura 37 - Formato da Instrução SYNC: (a) no Pacote Regular; (b) no Pacote de Controle 

 

Fonte: Próprio Autor 

As instruções de desvio condicional usam os campos com o propósito original, com uma 

ressalva. Como instruções de desvio condicional não produzem resultados, o campo Resultado_1 é 
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usado para informar a posição no pacote onde a execução deve ser desviada quando a condição é 

satisfeita. A Figura 38 mostra o formato geral das instruções de desvio condicional, utilizando dois 

operandos. Os operandos são comparados e se a condição for satisfeita, todas as palavras a partir da 

instrução até a posição de desvio (indicada por Resultado_1) são descartada. O valor do desvio é um 

valor absoluto no pacote, correspondendo ao posicionamento da palavra relativa ao desvio, do 

mesmo modo que é feito o endereçamento para inserção dos resultados de instruções lógicas e 

aritméticas. Essa posição de desvio deve corresponder a uma instrução para onde deve acontecer o 

desvio da execução. Caso a condição seja falsa apenas a instrução de desvio é descartada e a próxima 

instrução no pacote é executada normalmente. O campo Resultado_2 não é usado em instruções 

condicionais. 

Figura 38 - Formato das Instruções Condicionais 

 

Fonte: Próprio Autor 

A instrução JUMP, por ser incondicional, não utiliza as palavras de Operandos, uma vez que 

não há necessidade de comparação de valores para acontecer o desvio. A posição para onde 

acontece o desvio é indicado no campo Resultado_1, como mostra a Figura 39. 

Figura 39 - Formato da Instrução JUMP 

 

Fonte: Próprio Autor 

O conjunto de instruções possui duas instruções auxiliares: COPY e NOP. A primeira é usada 

para replicar um valor para ser usado como operando de outras instruções, em até duas posições no 

pacote (Figura 40(a)). E a instrução NOP não produz resultados nem modifica o pacote, é uma 

instrução que não realiza nenhuma operação, por isso não possui operandos como mostra a Figura 

40(b). 

Figura 40 - Formato das Instruções Auxiliares: (a) COPY; (b) NOP 

 

Fonte: Próprio Autor 
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As instruções de entrada/saída são executadas na IOMAU que é responsável por coordenar a 

E/S. Assim essas instruções devem indicar no campo Resultado_1 o endereço do IOMAU seguido 

pela quantidade de operandos no campo Resultado_2. Esse campo sempre terá o valor 2 quando 

esse tipo de instrução estiver em um pacote regular. Neste caso, os operandos são respectivamente 

o identificador de dispositivo de E/S, o endereço de memória de/para onde os dados são lidos ou 

escritos e a quantidade de bytes que devem ser lidos ou escritos, como ilustra a Figura 41(a). Esse 

formato é conhecido pelo programador, entretanto quando uma RPU identifica uma instrução de E/S 

o pacote deve ser interrompido e armazenado na MAU mais próxima dessa RPU (como será visto no 

Capítulo 5). Mas antes de enviar o pacote interrompido para essa MAU a RPU cria um pacote de 

controle com a instrução de E/S com destino à IOMAU, incluindo aos operandos, o endereço da MAU 

onde o pacote interrompido será armazenado e os identificadores de programa e pacote desse 

pacote que foi interrompido, modificando também o campo Resultado_2 para a quantidade atual de 

operandos, como mostra a Figura 41(b). 

Figura 41 - Formato das Instruções de E/S: (a) no Pacote Regular; (b) no Pacote de Contrtrole 

 

Fonte: Próprio Autor 

As duas instruções de sistema (NOTIFY e WAKEUP) são usada para escalonamento de 

programas (mais detalhes serão vistos no Capítulo 5). Essas instruções não são disponíveis para o 

programador, pois são destinadas ao nível de sistema operacional para notificar os estados de um 

programa ou desbloqueá-lo. Essas instruções são encapsuladas em pacotes de controle e são 

encaminhadas de uma MAU para outra. O formato da instrução NOTIFY é ilustrado na Figura 42. Essa 

instrução indica no campo Resultado_1 o endereço da MAU que receberá a notificação, pode ser 

uma MAU comum ou a IOMAU. O campo Resultado_2 indica o tipo de notificação de acordo com a 

Tabela 6. O operando dessa instrução é o par ID de programa/ID de pacote. 
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Figura 42 - Formato da Instrução NOTIFY 

 

Fonte: Próprio Autor 

Tabela 6 - Tipos de Notificação 

Código de Notificação (decimal) Significado 

0 Programa/pacote esperando E/S 

1 Programa/pacote voltou a executar 

2 Fim do programa 

3 Endereço de memória fora dos limites 

4 Instrução inválida 

5 Divisão por zero 

6 Overflow aritmético 

7 Pacote inexistente 

8 Instrução privilegiada em modo usuário 

9 Violação de proteção de memória 

10 Falta de página 

11 Falta de segmento 

12 Violação de proteção de segmento 

13 Tamanho do segmento ultrapassado 

 

A instrução WAKEUP tem o formato mostrado na Figura 43. Essa instrução é enviada da 

IOMAU para a MAU que armazenou um pacote interrompido. É usada pela IOMAU para comunicar à 

MAU que a E/S foi concluída e que o pacote interrompido pode novamente ser injetado. O endereço 

da MAU que armazenou o pacote interrompido é indicado no campo Resultado_1 e o par 

identificador do programa/pacote no campo Operando. O campo Resultado_2 não é usado nessa 

instrução. 

Figura 43 - Formato da Instrução WAKEUP 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na instrução de chamada de procedimento, CALL, quando aparece no pacote regular, que 

será identificado como pacote chamador ou caller, utiliza a o campo Resultado_1 para indicar a 

posição onde o resultado da função será inserido nesse mesmo pacote e o campo Resultado_2 é 

usado para indicar a quantidade de parâmetros, que varia de função para função. O primeiro dos 

Operandos é o endereço da MAU que originalmente injetou o pacote chamador, seguido pelo o 

identificador do pacote função que será executado. Nos outros Operandos aparecem os parâmetros 
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passados para a função. Para cada parâmetro são usadas duas palavras de Operando, um 

identificando o parâmetro propriamente dito e o outro o valor que está sendo passado para ele. A 

Figura 44 apresenta o formato dessa instrução. 

Figura 44 - Formato da Instrução CALL 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando a instrução CALL é identificada por uma RPU, a execução do pacote chamador é 

paralisada, o tipo desse pacote é alterado para o tipo caller, a instrução CALL e seus parâmetros são 

incluídos novamente no início do pacote e ele é enviado de volta para a MAU que originalmente o 

injetou para ser armazenado na memória, usando o endereço no primeiro Operando dessa 

instrução. Ao chegar nessa MAU, o pacote é identificado como caller, e assim, o segundo Operando é 

usado para fazer a requisição de injeção do pacote função e os demais Operandos usados para 

passar os parâmetros da função enviados pela instrução CALL, de maneira semelhante a instrução 

SEND.  

Em todo pacote função deve existir pelo menos uma instrução RETURN que permite retornar 

a execução para o pacote chamador, eventualmente levando o resultado da função, descartando 

todas as outras instruções que houver no pacote função depois da RETURN. A instrução RETURN 

utiliza o campo Resultado_1 com o endereço da MAU para onde deve retornar e Resultado_2 com a 

posição onde o resultado da função deverá ser inserido no pacote chamador. Também utiliza uma 

única palavra de Operando para indicar o endereço de memória onde o pacote chamador foi 

armazenado (veja Figura 45(a)). O valor desse endereço é incluído no pacote função no momento de 

sua injeção no sistema. Quando o pacote função está sendo executado e uma RPU encontra uma 

instrução RETURN, tal instrução é incluída em um pacote de controle, juntamente com o valor de 

retorno e enviada de volta para a MAU indicada no campo Resultado_1 (veja Figura 45(b)), e o 

restante do pacote função é descartado. Quando a instrução não retorna nenhum valor, a posição 

para inserir (campo Resultado_2) é preenchido com zero. 
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Figura 45 - Formato da Instrução RETURN: (a) antes de ser injetada; (b) depois de ser injetada 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando o pacote de controle contendo uma instrução RETURN chega à MAU, se houver 

algum valor de retorno, este é armazenado no buffer de resultados (como acontece na instrução 

SEND). Em seguida o pacote chamador é buscado a partir do endereço de memória também trazido 

pela instrução RETURN para ser novamente injetado. Enquanto o pacote é re-injetado do ponto em 

que a execução parou, é verificada a posição onde o valor de retorno da função deve ser inserido, se 

houver algum resultado. Um exemplo de utilização da chamada de procedimento é apresentado no 

Anexo A. 

4.2.  Programabilidade 

O conjunto de instruções apresentado na seção anterior é uma ferramenta para construção 

de programas executáveis IPNoSys. Contudo, algumas considerações devem ser feitas: 

I. Uma aplicação ou programa pode ser formado por 1 ou mais pacotes regulares. 

II. Todo programa deve ter um pacote com identificador 0 (zero), o qual será usado 

para indicar o fim do programa. 

III. Um pacote injetado (pacote em execução) é uma cópia do pacote que permanece na 

memória, identificado pelo par ID programa e ID pacote.  

IV. O par ID programa/ID pacote é traduzido para o endereço de memória, pela MAU 

que gerencia a memória onde o pacote está armazenado. 

V. É possível modificar o valor de um operando de um pacote no momento que está 

sendo injetado, através de instruções SEND, tendo assim uma nova instância do 

pacote, sem alterar o valor original do pacote mantido na memória. 

VI. IPNoSys não utiliza registradores, então variáveis de programas são sempre posições 

de memória que podem ser lidas ou escritas (através de LOAD e STORE). Entretanto, 

durante a execução das instruções nos pacotes, o valor das variáveis e os resultados 



70 
 

intermediários podem ser inseridos no pacote como operando de uma instrução no 

mesmo ou em outro pacote. 

VII. As instruções são executadas na ordem que aparecem nos pacotes. 

VIII. Podem existir instruções de desvio de fluxo que podem provocar o descarte de várias 

palavras de um pacote até a palavra do desvio, mas nunca pode acontecer um desvio 

do fluxo da execução para instruções anteriores, uma vez que instruções anteriores a 

do desvio já foram executadas e não fazem mais parte do pacote. 

IX. Um pacote pode ser injetado tantas vezes quanto for necessário, dependendo de 

quantas instruções EXEC ou SYNEXEC foram enviadas para injetá-lo. 

X. Um pacote pode se auto-executar, desde que haja pelo menos uma instrução EXEC 

ou SYNEXEC, dentro do pacote, para injetá-lo da memória para as RPUs novamente. 

XI. Um laço de repetição pode ser implementado através das propriedades V, VIII, IX e X. 

XII. Até quatro pacotes podem ser injetados simultaneamente, um em cada MAU, sejam 

eles da mesma aplicação ou de aplicações diferentes. Isso pode ser usado para criar 

threads (fluxos de execuções paralelas) de uma mesma aplicação. 

XIII. Um trecho de código fonte pode ser reutilizado, como um procedimento ou função, 

de modo que ele pode ser chamado por outro trecho através de uma instrução CALL. 

O pacote com código relativo à função pode retornar um valor para o código 

chamador através de uma instrução RETURN. Com a utilização dessas instruções, é 

possível, por exemplo, implementar recursividade. 

 

A aplicação dessas propriedades é exemplificada no Apêndice A. 

O modelo de programação do sistema IPNoSys consiste em descrever as 

aplicações/programas através de um ou mais pacotes, os quais são injetados e executados no 

sistema, na ordem da dependência dos dados entre as computações que cada pacote representa. Do 

mesmo modo, um pacote é um conjunto de instruções com seus respectivos dados, empilhados de 

acordo com a dependência de dados. Assim uma instrução é executada apenas quando estiver no 

topo dessa pilha, ou seja, no início do pacote já com todos os seus operandos. Com isso, o resultado 

de uma instrução executada pode fornecer dados que servirão de operandos para outras instruções 

a serem executadas posteriormente, como apresentado anteriormente no Capítulo 3. 

Para descrever as aplicações no formato de pacotes, foi desenvolvida a Linguagem de 

Descrição de Pacotes (PDL – Package Description Language) para ajudar ao programador a 

desenvolver suas aplicações em um nível intermediário entre linguagens de alto nível e o formato 

dos pacotes. A PDL é equivalente a uma linguagem assembly, a qual deve ser processada por um 
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montador (do inglês assembler) afim de ser traduzida para código objeto da arquitetura, neste caso 

os pacotes em formato binário. 

A Figura 46 apresenta a gramática que define a PDL para a arquitetura IPNoSys. 

Figura 46 - Gramática da PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

A PDL diferencia palavras maiúsculas de minúsculas e possui algumas palavras reservadas 

como podem ser vistas na definição dos tokens da linguagem na Figura 47. 

Figura 47 - Tokens da PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Essa gramática define que todo programa PDL deve começar com a palavra reservada 

PROGRAM seguido por um nome definido pelo usuário. Em seguida deve ser feita a declaração das 

variáveis do programa através da palavra reservada DATA seguida pelas várias variáveis, 

opcionalmente inicializadas. Para inicializar uma variável basta incluir, logo após o identificador da 

variável, um sinal de igual e o valor inteiro que a inicializa. É possível não declarar nenhuma variável, 

mas mesmo assim é necessário incluir a palavra DATA.  

Após a declaração de dados aparece a declaração dos pacotes, onde o programador pode 

definir um ou mais pacotes do programa. Um pacote é declarado através da palavra reservada 

PACKAGE ou pela palavra FUNCTION seguida pelo nome definido pelo programador. Logo após vem 

a definição do endereço da MAU que injetará o pacote, o qual é definido através da palavra 

reservada ADDRESS seguido pelo identificador da MAU. Existem apenas quatro MAUs e por isso são 

disponibilizados as seguintes palavras reservadas, com as respectivamente definições: MAU_0 (canto 

superior esquerdo), MAU_1 (canto superior direito), MAU_2 (canto inferior esquerdo) e MAU_3 

(canto inferior direito). Em seguida o programador deve escrever as instruções que definem o que o 

pacote faz, e, logo após todas as instruções, incluir a palavra reservada END para marcar o final do 

pacote. Opcionalmente, antes do END, pode ser usada a palavra reservada EXIT, cuja função é indicar 

o fim da execução do programa. Isso é necessário para o programador indicar o fim da execução do 

programa, uma vez que um programa é formado por um ou mais pacotes, os quais podem ser 

executados inúmeras vezes e na ordem definida pela execução. O assembler transforma 

automaticamente a palavra reservada EXIT na chamada de injeção do pacote zero (pacote 

finalizador) do programa. As instruções usadas no corpo dos pacotes são aquelas apresentadas na 

Tabela 5, no Capítulo 4. 

Na sintaxe da PDL, o programador escreve instruções usando o identificador da instrução 

seguida por 0, 1 ou 2 indicadores de resultado (correspondendo aos campos Resultado_1 e 

Resutlado_2 do formato do pacote) e finalizado por ponto-e-vírgula. Logo após, podem ser definidos 

os operandos da instrução. Depois de todos os operandos também deve ser incluído um ponto-e-

vírgula, como ilustra o programa genérico em PDL da Figura 48. Nesse exemplo, cada linha está 

numerada apenas para referenciá-las no texto. 

As posições onde os resultados são inseridos (Resultado_1 e Resutlado_2) e operandos são 

definidos na PDL através de identificadores (linhas 10 e 14) ou valores inteiros (linha 13). No caso das 

posições de resultados, um identificador deve necessariamente ser uma palavra definida pelo 

programador como um operando de uma instrução posterior. Um identificador de resultado definido 

como operando de uma instrução anterior é vista como um erro pelo assembler, uma vez que os 

resultados não podem ser inseridos em posições anteriores àquela da instrução em execução. 
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Figura 48 - Exemplo Genérico de Programa PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

Para instruções de desvio também é possível usar identificadores de rótulo ou label (linha 

12). Em instruções de controle, o campo Resultado_1 deve ter um identificador da MAU que 

executará a instrução (linha 10). Se o programador optar por usar um inteiro como posição de 

resultado (linha 21), ele deve especificar a posição de uma palavra que indique um operando de uma 

instrução posterior considerando o formato do pacote final, contando inclusive com as palavras que 

serão injetadas durante a execução. No caso dos operandos, um identificador pode ser uma variável 

declarada na seção de dados (linha 11) ou uma referência para um identificador de resultado (linha 

14). Caso a instrução utilize o identificador de pacote como operando é necessário incluir o nome do 

programa seguido por uma vírgula seguido pelo identificador do pacote (linha 22). Se for usado um 

inteiro como operando, isso será considerado um valor imediato (linha 13). Depois de escrever todos 

os pacotes o programa deve ser finalizado com a palavra reservada END_PROGRAM (linha 26). 

Comentários podem ser usados em qualquer parte do programa. Eles são definidos por duas barras 

consecutivas, para comentar todo o texto seguinte que aparece na mesma linha do código. 

Dependendo da instrução, os campos de resultado (Resultado_1 e Resultado_2) e 

operandos podem assumir diversos tipos de valores. Portanto a Tabela 7 mostra as instruções 

disponíveis para o programador e quais os possíveis valores que esses campos podem assumir. As 
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barras entre as opções significam “ou”. As células da tabela sem valores significam que os campos 

não são usados. 

Tabela 7 - Opções para o Programador usar nos Campos de Resultados e Operandos das Instruções 

Instrução Resultado_1 Resultado_2 Operandos 

ADD INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

SUB INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

MUL INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

DIV INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

NOT INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

AND INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

OR INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

XOR INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

RSHIFT INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

LSHIFT INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

BE INT / ID label  INT / ref. resultado 

BNE INT / ID label  INT / ref. resultado 

BL INT / ID label  INT / ref. resultado 

BG INT / ID label  INT / ref. resultado 

BLE INT / ID label  INT / ref. resultado 

BGE INT / ID label  INT / ref. resultado 

JUMP INT / ID label   

COPY INT / ID resultado INT / ID resultado INT / ref. resultado 

NOP    

LOAD ID MAU INT / ID resultado INT / ID variável 

STORE ID MAU  INT / ref. resultado (1º. operando) 
INT / ID variável (outros oper.) 

EXEC ID MAU  ID processo, ID pacote 

SYNEXEC ID MAU  ID processo, ID pacote (todos oper.) 

SYNC ID MAU  ID processo, ID pacote 

SEND ID MAU INT / ID resultado ID processo, ID pacote (1º. oper.) 
INT / ref. Resultado (2º. oper.) 

IN ID IOMAU  INT / ref. Resultado (1º. oper.) 
INT / ID variável (2º. oper.) 

INT / ref. Resultado (3º. oper.) 

OUT ID IOMAU  INT / ref. Resultado (1º. oper.) 
INT / ID variável (2º. oper.) 

INT / ref. Resultado (3º. oper.) 

CALL INT / ID resultado  ID processo, ID pacote (1º. oper.) 
INT / ref. Resultado (2º. oper.) 

INT / ref. Resultado (3º. oper.) ... 

RETURN   INT / ref. Resultado 
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Um operando com valor imediato também pode ser definido por um identificador seguido 

pelo sinal de igual “=” seguido pelo valor inteiro. Na geração do código objeto será incluído o valor 

desse operando definido logo após o sinal de “=”, assim como se fosse definido apenas o valor 

inteiro. Esse tipo de declaração é útil para instruções SEND que precisam identificar um operando de 

uma instrução que será substituído no momento da injeção do pacote pelo sistema. No Apêndice A 

são apresentados exemplos dessa propriedade e da utilização do conjunto de instruções para 

construção de estruturas sequenciais, de decisão e repetição. Também são apresentados exemplos 

através de um modelo algorítmico em pseudocódigo (portugol) e uma equivalência em PDL (Packet 

Description Language). E no Apêndice B são discutidos detalhes do montador e do simulador. 
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Capí tulo 5 

SUPORTE AO SISTEMA OPERACIONAL 
 

Um Sistema Operacional (SO) pode ser entendido como uma solução lógica para gerenciar os 

recursos de hardware de maneira equilibrada e justa para prover serviços comuns para aplicações de 

softwares de maneira mais otimizada. Entre as funções mais importantes de um sistema operacional 

pode-se destacar: manipulação das operações básicas de entrada e saída; alocação de memória e 

armazenamento de informações persistentes; e prever o compartilhamento dos recursos do 

computador entre várias aplicações de software usando-os simultaneamente (PATTERSON e 

HENNESSY, 2005). Assim, as arquiteturas devem oferecer alguma interface entre os softwares de 

aplicação geral e o SO e entre o hardware e o SO, que também é um software. A arquitetura IPNoSys 

oferece suporte ao sistema operacional através de algumas instruções, campos específico no 

formato do pacote e funções embutidas nas MAUs. A maior parte desse suporte está implementado 

em hardware, e portanto, não será apresentado aqui um sistema operacional. Portanto, neste 

capítulo, é apresentado o suporte ao sistema operacional na arquitetura IPNoSys no que diz respeito 

ao gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, gerenciamento de E/S, interrupção, 

exceção e timer. 

5.1.  Gerenciamento de Memória 

A memória no sistema IPNoSys está disponível através de quatro módulos que podem ser 

acessados de forma independentes dos outros e que juntos formam um único espaço de 

endereçamento. Cada módulo é mantido por uma MAU exclusiva em um dos cantos da rede, exceto 

o módulo de memória que é acessado pelo IOMAU e o IONode através do MemArbiter, como foi 

apresentado anteriormente no Capítulo 3. Inclusive, o acesso a este último módulo de memória 

consome mais tempo que os demais módulos, uma vez o IOMAU e o IONode precisam solicitar o 

acesso ao MemArbiter e apenas após a confirmação e o chaveamento das entradas do solicitante 

para as saídas do MemArbiter é que o acesso é feito efetivamente. 

O único modo de endereçamento implementado é o modo de acesso direto, o qual é 

executado a partir de instruções LOAD e STORE. Essas instruções indicam o endereço de memória a 

ser acessado através de uma palavra de operando de 32 bits, o qual permite endereçar até 4 GBytes 

em cada módulo de memória, ou seja, o espaço de endereçamento total é de até 16 GBytes, 

considerando os quatro módulos. 
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Os códigos e os dados dos programas são carregados e armazenados nos mesmos módulos 

de memória, e o código objeto dos programas incluem informações sobre a quantidade de palavras 

relativas aos dados e código. Quando esses programas estão sendo carregados para a memória, as 

MAUs obtém tais informações e as mantêm para definir os limites dos segmentos de dados e código. 

Detalhes do formato do código objeto são apresentados no Apêndice B. Quando uma instrução LOAD 

ou STORE está sendo executada, a MAU verifica se o endereço está dentro dos limites do segmento 

de dados antes de acessar os dados, e no caso do endereço ultrapassar os limites uma exceção é 

gerada. Outras instruções, como EXEC e SYNEXEC, são responsáveis por ordenar a injeção de um 

pacote indicado pelo par ID Programa/ID Pacote na palavra de operando da instrução. Esse par de 

informações é convertida pela MAU no endereço de memória onde o pacote está armazenado na 

memória. Para isso, a MAU mantém uma tabela com as informações de alocação dos seus pacotes. 

No caso da identificação de um pacote inexistente na memória da MAU, uma exceção também é 

gerada. 

O gerenciamento real da memória é realizado através de duas listas encadeadas, uma para as 

palavras livres na memória e outra para as palavras usadas com código ou dados dos programas. 

Cada elemento nas listas encadeadas representa uma palavra na memória, e possui um bit que indica 

se a palavra está livre ou usada e o endereço do próximo elemento da mesma lista (livre ou usada) 

como um ponteiro. Assim, a MAU mantém armazenados os endereços iniciais de cada lista e 

consegue percorrê-la para alocação e desalocação de palavras através dos ponteiros entre os 

elementos de cada lista. O trabalho mais comum da MAU é converter um identificador de pacote em 

um endereço de memória e injetá-lo, entretanto, alguma situações, como processamento de E/S ou 

chamada de função, trazem um pacote de volta para ser armazenado na memória. Nesses casos, a 

MAU utiliza as listas encadeadas de livre e usadas para realizar o armazenamento e o re-envio desses 

pacotes. 

5.2.  Gerenciamento de Processos 

Nos pacotes IPNoSys, as instruções são empilhadas de acordo com a dependência de dados 

entre operações subsequentes na computação que o pacote representa. Tais dependências 

estabelecem a ordem que os pacotes devem ser executados e a ordem que as instruções aparecem 

dentro dos pacotes. Assim, os resultados de instruções anteriores podem ser usados como 

operandos nas instruções seguintes. Seguindo esse mesmo raciocínio, um programa pode ser 

implementado através de vários pacotes de forma colaborativa, muitas vezes com alguma 

dependência ou ponto de sincronização entre eles, como apresentado em (FERNANDES, SILVA et al., 

2010). 
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Do ponto de vista do Sistema Operacional (SO), um programa torna-se um processo quando 

começar a ser executado. Dessa forma, cada pacote IPNoSys deve ser identificado por um par ID 

Programa/ID Pacote, e esta é a razão por existir esses dois campos no cabeçalho dos pacotes. 

Quando o assembler está gerando o código objeto de um programa, cada pacote é numerado de 1 

até o número máximo de pacotes em um mesmo programa. Cada programa, também possui um 

pacote de número 0, o qual é usado para definir o fim da execução do programa que ele faz parte. O 

pacote 1 é o primeiro a ser injetado e pode iniciar a execução de outros pacotes através de 

instruções EXEC ou SYNEXEC a partir de qualquer uma das MAUs, seguindo a lógica usada no 

desenvolvimento do programa, uma vez que uma MAU só injeta pacotes que estão armazenados em 

sua memória. A MAU que gerencia a memória onde está armazenado o pacote 1 de um programa é 

chamada de “MAU original” para este programa. Então, essa MAU passa a ser responsável em 

transformar esse programa em um processo, ou seja, deve gerenciar e atualizar as informações do 

processo enquanto ele está sendo executado, tal como um SO. Dessa forma, o endereço da MAU 

original de um programa deve ser usado para preencher o campo Process_Address, pelo assembler 

durante a geração do código objeto, no cabeçalho de todos os pacotes do programa, independente 

do módulo de memória onde o pacote será armazenado. Todas as quatro MAUs têm uma tarefa que 

trabalha como um escalonador de processos, o que significa que o escalonador está implementado 

em hardware e não em software. Cada escalonador é responsável por controlar apenas os processos 

da sua MAU. 

Cada processo pode assumir um dos cinco estados (pronto, executando, esperando, 

bloqueado ou finalizado) em cada momento como mostrado na Figura 49. 

Figura 49 - Estados de um Processo 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Todos os processos que serão iniciados têm seu estado como “Pronto” na MAU que os 

controla, e todos têm a mesma prioridade. Então, todos os processos “Prontos” são dispostos em 

uma fila, de modo que o primeiro da fila é o próximo processo a ser executado, e quando isso 

acontece o processo tem seu estado modificado para “Executando”. Quando a MAU decide parar a 

execução de um processo para executar outro, o processo parado tem seu estado modificado para 

“Esperando”, e a MAU pode escolher um processo “Pronto” ou outro “Esperando” para executar. 

Eventualmente, o pacote inicial de um programa pode inicializar outros pacotes do mesmo 

programa, e qualquer um deles pode ser interrompido devido uma operação de E/S, o que provoca a 

mudança do estado do processo de “Executando” para “Bloqueado”. Quando isso acontece, a MAU é 

informada através de uma instrução NOTIFY em um pacote de controle, consequentemente o estado 

do processo é modificado. Neste caso, o escalonador pode escolher outro processo “Pronto” para 

executar. 

É possível que vários pacotes de um mesmo programa sejam executados em paralelo quando 

um deles é interrompido por uma operação de E/S. Mesmo o processo estando no estado de 

“Bloqueado”, apenas o pacote interrompido é armazenado na memória, enquanto que os outros 

continuam executando, uma vez que se eles estavam executando em paralelo não existia 

dependência entre eles. Entretanto, se existe algum pacote que depende do pacote interrompido 

para ser injetado, então ele deverá esperar o fim da operação de E/S quando o pacote interrompido 

retornará a executar. 

Quando o pacote interrompido volta a executar, isso é informado para a MAU original desse 

processo através de uma nova instrução NOTIFY em outro pacote de controle. Isso causa a mudança 

do estado do processo de “Bloqueado” direto para “Executando” sem passar por “Pronto”, como 

acontece geralmente nos sistemas operacionais. Se o processo previamente escolhido pelo 

escalonador ainda estiver executando, ambos os processos terão seus estados como “Executando”. 

Quando o pacote zero de um programa chega ao fim de sua execução em uma RPU, um 

pacote de controle com NOTIFY é enviado da RPU para a MAU original do processo para informá-la 

sobre o fim do programa. Quando a MAU recebe a notificação, o estado do processo é modificado 

para “Finalizado” e o escalonador pode escolher outro processo pronto para executar. 

5.3.  Gerenciamento de Entrada e Saída 

O gerenciamento de Entrada e Saída (E/S) é realizado pela IOMAU, embora outros 

componentes também participem do processo, através das instruções IN, OUT, WAKEUP e NOTIFY 

(FERNANDES, SILVA et al., 2011). As instruções IN e OUT iniciam respectivamente as operações de 

entrada e de saída. A instrução WAKEUP é usada para informar o fim da operação de E/S e 

consequentemente o pacote interrompido e o processo que ele faz parte podem voltar a executar. A 
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instrução NOTIFY é usada para a comunicação entre as MAUs sobre a interrupção de um pacote. O 

procedimento de E/S completo é ilustrado na Figura 50. Nessa figura, os campos destacados nos 

pacotes indicam o tipo do pacote, destino, identificador do programa/pacote e apontador que são 

atualizados durante o processo de E/S.  

Figura 50 - Procedimento da Operação de E/S 

 

Fonte: Próprio Autor 

Das instruções citadas no início dessa seção, apenas IN e OUT estão presentes nos pacotes 

regulares e elas são decodificadas por um árbitro em uma RPU como qualquer outra instrução 

durante a execução do pacote (passo 1 da Figura 50). Contudo, quando uma dessas instruções é 

decodificada, além delas provocarem a construção de um pacote de controle para transmiti-las da 

RPU até o IOMAU, elas também provocam a interrupção da execução do pacote regular que as 

carregava. Desse modo, tal pacote regular tem seu tipo (na primeira palavra do cabeçalho) 

modificado para “Interrompido”. Em seguida é calculado o endereço da MAU mais próxima da RPU 

onde o pacote foi interrompido (passo 2 da Figura 50). Então, o identificador do pacote 

interrompido, o endereço da MAU mais próxima e a instrução de E/S são colocados em um pacote de 

controle, o qual é enviado para a IOMAU (passo 3 da Figura 50). 

O pacote interrompido é transmitido pelo canal virtual de controle até a MAU mais próxima, 

a qual armazena esse pacote em sua memória (passo 4 da Figura 50), usando seu gerenciador de 

memória. Um pacote de controle com uma instrução NOTIFY também é construído e enviado dessa 

MAU para a MAU original do processo, cujo endereço é obtido no campo Process_Address do pacote 

interrompido (passo 5 da Figura 50). 
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Quando o pacote de controle com a instrução de E/S chega à IOMAU, ela utiliza os operandos 

da instrução para programar o IONode. Quando a operação de E/S é concluída e os dados já foram 

transferidos entre o dispositivo de E/S e memória, então o IONode sinaliza para a IOMAU que cria 

um pacote de controle contendo uma instrução WAKEUP juntamente com o identificador do pacote 

interrompido. Essa WAKEUP é enviada para MAU que armazenou o pacote interrompido informando 

que o pacote deverá voltar a executar. 

Quando o pacote de controle com WAKEUP chega à MAU que armazenou o pacote 

interrompido, o pedido de injeção do pacote é colocado em uma fila prioritária. Entretanto, se esta 

MAU estiver injetando outro pacote, a injeção do pacote antes interrompido deverá esperar a 

conclusão da injeção do anterior. 

Depois de re-injetar o pacote que estava interrompido, esta MAU que o armazenou envia um 

pacote de controle, notificando a MAU original do processo, sobre o retorno do pacote, de modo que 

o estado do processo seja novamente colocado em “Executando”. 

5.4.  Interrupção, Exceção e Timer 

Nos processadores tradicionais, interrupções ou exceções são eventos inesperados que 

provocam o desvio forçado do fluxo de execução de um programa (MACHADO e MAIA, 2007). Eles 

são causados pela sinalização de algum hardware externo ao processador, como dispositivos de E/S 

(no caso das interrupções), ou execução de instruções do próprio programa, como divisão de um 

número por zero ou overflow em operações aritméticas (no caso das exceções).  

Em ambos os casos, ao final da execução de cada instrução do programa principal, é 

verificada a ocorrência de algum tipo de interrupção ou exceção. Se algum desses eventos tiver 

ocorrido, o processador salva o contexto da execução atual (como registradores de pilha, contador 

de programa, status, mapa de bits e etc.), identifica o tipo de evento, obtém o endereço da rotina de 

tratamento da interrupção, carrega e executa essa rotina, e em seguida restaura o contexto anterior 

e retorna para execução do programa principal no ponto onde foi interrompido, como ilustrado na 

Figura 51. 
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Figura 51 - Procedimento Durante uma Interrupção ou Exceção em Processadores Tradicionais 

 

Fonte: (MACHADO e MAIA, 2007) 

Em IPNoSys, o conceito de interrupção/exceção também possui suas ressalvas, uma vez que 

o processamento das instruções é distribuído entre as várias RPUs e MAUs do sistema, então nem 

sempre é necessário paralisar completamente a execução do programa em execução, seja ele o 

causador da interrupção ou não. 

Todos os eventos externos são tratado pelo IOMAU bem como as operações de E/S 

programadas entre o IOMAU e o IONode. Dessa forma, quando o IOMAU recebe um sinal de 

interrupção, este sinal é identificado e verificado se é uma operação de E/S iniciada previamente. Em 

caso afirmativo, é seguido todo o procedimento apresentado na seção anterior. Nos outros casos, 

para cada identificador de interrupção o IOMAU deve manter um pacote correspondente que será 

injetado do IOMAU ou de outra MAU. Entretanto, a implementação propriamente dita desses 

pacotes deve ser feita pelo sistema operacional, e não faz parte do escopo desse trabalho. 

No que diz respeito ao tratamento das exceções, IPNoSys é capaz de detectar e notificar cada 

tipo de exceção através da instrução NOTIFY que é dirigida a uma MAU, que decide realizar alguma 

ação ou injetar algum pacote do sistema operacional, dependendo do tipo de exceção. Entre as 

exceções que podem ser detectadas estão: endereço de memória fora dos limites, instrução inválida, 

divisão por zero, overflow aritmético e pacote inexistente. Outras exceções possuem um código 

identificador, mas dependem da implementação do SO como: instrução protegida no modo usuário, 

violação de proteção de memória, falta de página, falta de semento, violação de proteção de 

segmento e tamanho do segmento ultrapassado.  

Como o objetivo é que a arquitetura IPNoSys seja de propósito geral e possivelmente seja 

multitarefa, também foi proposto um mecanismo de timer que permite a implementação do 

escalonador multitarefa. Para tanto foram desenvolvidas duas versões desse escalonador, uma não-

preemptiva e outra preemptiva. A versão não-preemptiva consiste em iniciar um novo processo 
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pronto a cada quantum de tempo atingido, isto é, inicia um processo que ainda não possui nenhum 

pacote executando independente se outros processos estejam executando. A segunda versão 

(preemptiva) é uma evolução da primeira, uma vez que a principal ideia é dar um quantum de tempo 

para cada processo executar e quando esse quantum chega ao fim, o estado desse processo é 

modificado para “Esperando” e outro processo é escolhido para executar. A escolha do próximo 

processo prioriza os processos “Prontos”, escolhendo os processos “Esperando” apenas quando não 

há mais processos “Prontos”. Neste caso, a escolha entre os que estão “Esperando” é feita usando 

round-robin. Outra importante diferença entre a versão não-preemptiva e a preemptiva é que nessa 

última enquanto um processo estiver no estado “Esperando” nenhum pacote desse processo pode 

ser injetado através da MAU original desse processo. 
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Capí tulo 6 

RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 
 

Neste capítulo são apresentados estudos de casos que levam em consideração aspectos 

particulares da arquitetura ou para avaliação do desempenho do ponto de visto do sistema 

operacional. Todos os resultados apresentados nesta seção foram obtidos a partir do simulador da 

arquitetura IPNoSys em SystemC com precisão de ciclos, desenvolvido durante este trabalho. Para 

isso, vários parâmetros do simulador foram configurados de diferentes formas para se obter 

diferentes instâncias da arquitetura, de acordo com a necessidade de cada estudo de caso. Mais 

detalhes sobre o simulador e o ambiente de programação são apresentados no Apêndice B. Em cada 

caso foram simuladas a execução de aplicações ou processos, os quais foram descritos através da 

PDL e submetidas ao montador dedicado a esta arquitetura para geração dos respectivos códigos 

objetos. O primeiro estudo de caso corresponde à análise da solução adotada para prevenção a 

deadlocks através de um simples contador, variando a quantidade de instruções aritméticas. Nesse 

estudo de caso verificou-se como a prevenção ao deadlock concentra a execução em algumas RPUs e 

como também afeta os canais de comunicação entre elas. O segundo estudo de caso está 

relacionado à exploração do paralelismo através dos recursos oferecidos pela arquitetura e pelo 

modelo de programação, e como isso pode afetar o desempenho da execução de aplicações. O 

terceiro apresenta como a organização da memória pode afetar a execução de aplicações, 

principalmente se estas fazem muitos acessos. O quarto estudo de caso avalia a utilização de canais 

virtuais para pacotes regulares na perspectiva de distribuir de maneira mais uniforme a quantidade 

de instruções executadas em cada RPU e verificando o impacto principalmente na potência 

dissipada. O quinto estudo de caso também avalia a distribuição mais uniforme de instruções 

executadas por RPU modificando a lógica da computação das instruções e não a arquitetura. O sexto 

estudo de caso está relacionado ao melhor aproveitamento da arquitetura durante o procedimento 

de entrada/saída. E o sétimo estudo de caso, verifica o desempenho do sistema do ponto de vista do 

sistema operacional através da implementação de diferentes escalonadores de processos.  

6.1.  Prevenção a Deadlocks 

O algoritmo de roteamento adotado foi proposto para disponibilizar recursos de 

processamento suficientes para execução de todas as instruções, independente da quantidade de 

instruções presente nos pacotes e da quantidade de RPUs disponíveis. Entretanto, esse algoritmo 

cria rotas em espiral, o que fatalmente provocaria um deadlock. Neste caso, a solução encontrada foi 
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chamada de execução localizada, uma vez que a execução das instruções continua a ser realizada em 

uma só RPU enquanto o canal de transmissão não estiver disponível, evitando um deadlock.  

Para avaliar a eficiência da execução localizada no tratamento do deadlock, bem como para a 

obtenção de resultados de desempenho, foram avaliadas a taxa de ocupação dos buffers de 

resultados nos árbitros e a quantidade de instruções executadas em cada RPU, através de simulações 

da execução de um contador simples, variando a quantidade de instruções e a estratégia empregada 

(sequencial ou paralela). O contador foi implementado através de adições unitárias e acumulações 

sucessivas, ou seja, há dependências sucessivas de dados das instruções imediatamente anteriores. 

Cada RPU executa a quantidade d instruções indicada pelo campo IPR do cabeçalho antes de tentar 

transmitir o restante do pacote até que uma situação de deadlock seja iminente, quando então a 

execução localizada é iniciada. Assim nas simulações foram usados pacotes de diferentes 

comprimentos, isto é, com diferentes números de instruções. A quantidade de instruções usadas em 

cada simulação foi de 8, 16, 32, 64, 128 e 256. E para cada simulação foi realizada uma execução 

sequencial e uma execução paralela. Em ambos os casos foi utilizada uma instância do sistema 

IPNoSys com uma rede 4x4.  

Na execução sequencial a aplicação é formada por apenas dois pacotes: um pacote com as 

instruções de adição e o outro para finalizar a aplicação, ambos injetados a partir da MAU do canto 

superior esquerdo (MAU 0,0). O gráfico da Figura 52 demonstra a quantidade de instrução que foram 

processados em cada nodo (RPU e MAU), em uma rede 4x4, nas seis simulações usando a estratégia 

sequencial. O eixo X do gráfico representa as coordenadas de cada nodo, o eixo Y a quantidade total 

de instruções no pacote e no eixo Z a quantidade de instruções executadas em cada nodo. Pelo 

gráfico, percebe-se que há uma maior concentração da execução das instruções no nodo 3,2, quando 

o pacote possui 32 ou mais instruções. Isso ocorre devido à injeção do pacote ser feita pelo nodo 0,0 

e, em consequência, o tratamento do deadlock, através da execução localizada, acontecer no nodo 

3,2, como apresentado no Capítulo 3, devido às dimensões da rede utilizada nas simulações (4x4). 

Além disso, a concentração no nodo 3,2 tende a aumentar à medida que o número de instruções no 

pacote também aumenta, enquanto que nos outros nodos o número de instruções executadas se 

mantém equilibrado. No nodo 0,0 são executadas mais instruções que a maioria, pois é desse nodo 

que tanto o pacote principal da aplicação quanto o pacote finalizador são injetados. 
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Figura 52 - Quantidade de Instruções Executadas em Cada Nodo para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

A estratégia paralela para essa mesma aplicação consiste em um pacote inicial que é 

responsável por ordenar a injeção de quatro pacotes paralelos, cada um por uma MAU diferente, e 

esperar os sinais de sincronismos dos quatro pacotes paralelos para injetar o pacote zero que finaliza 

a aplicação. A Figura 53 ilustra o relacionamento entre os pacotes do contador paralelo.  

Figura 53 - Relacionamento entre os Pacotes do Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na Figura 54, são apresentados os resultados da quantidade de instruções executadas em 

cada nodo para a implementação paralela do contador anterior, também variando a quantidade de 

instruções de 8 até 256. 
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Figura 54 - Quantidade de Instruções Executadas em Cada Nodo para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nessa estratégia de execução (paralela) a quantidade de instruções executadas nos nodos é 

mais bem distribuída, comparada a execução sequencial. Mesmo existindo uma maior concentração 

nos nodos dos cantos da rede (nodos 0,0; 0,3; 3,0 e 3,3 ), existe uma melhor distribuição da carga 

pela rede. Além disso, os valores dos picos desse gráfico são quatro vezes menores em comparação à 

execução sequencial para os mesmos casos, o que significa que é necessário menos recursos de 

armazenamento local e melhor desempenho em tempo de execução. Esse gráfico também 

demonstra como o algoritmo spiral complement distribui a carga nos cantos da rede, evitando 

congestionamento nos canais da região central da rede, como em geral acontece no padrão de 

tráfego complement nas NoCs tradicionais. 

Com relação ao impacto que o paralelismo representa para a execução de uma aplicação, foi 

realizada uma análise comparativa entre as estratégias sequencial e paralela do contador. A 

comparação leva em consideração o tempo de execução, o tempo médio de transmissão de palavras, 

a utilização média de canais e a taxa efetiva de transmissão. 

A comparação do tempo de execução (em ciclos) é apresentada no gráfico da Figura 55. A 

curva do tempo de execução na estratégia sequencial cresce mais rapidamente a partir de aplicações 

que possuem acima de 32 instruções, enquanto que na implementação paralela, o tempo de 

execução cresce de forma quase linear. O crescimento do tempo de execução na estratégia 

sequencial se dá a partir desse número de instruções devido às dimensões da rede (4x4), quando a 

situação de deadlock ocorre e acontece a execução localizada no nodo 3,2. Logo, esse fenômeno 

deve acontecer sempre, mas a relação com o número de instruções é dependente da dimensão da 
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rede. Assim, para redes com dimensões menores que 4x4 esse fenômeno deve acontecer com uma 

quantidade de instruções menor que 32, e para dimensões maiores com uma quantidade ainda 

maior. No início da curva da execução paralela, quando a quantidade de instruções é pequena, há 

pouca ou nenhuma vantagem da estratégia paralela em relação a sequencial, devido o overhead 

provocado pela comunicação e sincronismo entre os pacotes, entretanto a medida que a quantidade 

de instruções cresce a vantagem torna-se mais notável. 

Figura 55 - Comparação do Tempo de Execução do Contador Sequencial e Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Dessa forma, é interessante utilizar métricas para avaliação do impacto da execução 

localizada na carga nos canais entre os nodos. As métricas utilizadas correspondem a tempo médio 

para transmissão de palavras, utilização média de canais e taxa efetiva de transmissão definidas em 

(TEDESCO, 2005). O tempo médio para transmissão das palavras dos pacotes em cada enlace (canais 

bidirecional) entre os nodos é definido em (2), que é a soma dos ciclos por flit (cpf) de todos os 

pacotes dividido pela quantidade de pacotes transmitido no enlace. O cálculo de cpf, definido em (3) 

corresponde ao intervalo de tempo para transmitir todas as palavras do pacote dividido pelo 

tamanho desse pacote. No caso de IPNoSys, os flits, são referenciados como palavras por não se 

tratar de uma rede com chaveamento exclusivamente do tipo wormhole. 

  (2) 

 (3) 

Onde: tplinti: momento da transmissão da última palavra de um pacote no canal; 

tpfinti: momento da transmissão da primeira palavra de um pacote no canal; 

pcksizei: tamanho do pacote transmitido no canal em número de palavras; 

npck: número de pacotes transmitidos no canal 
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Para comparação usando a métrica citada acima, foram utilizadas apenas as simulações com 

256 instruções nas duas estratégias de execução (sequencial e paralela). A Figura 56 e a Figura 57 

apresentam os gráficos do tempo médio de transmissão, em ciclos, nas estratégias de execução 

sequencial e paralela, respectivamente. 

Figura 56 - Tempo Médio de Transmissão nos Canais Físicos para Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Figura 57 - Tempo Médio de Transmissão nos Canais Físicos para Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Essa medida corresponde ao tempo médio de transmissão das palavras de todos os pacotes 

que passaram pelo canal em ambos os sentidos. Portanto, os valores estão relacionados ao enlace 

entre dois nodos, sejam eles no eixo horizontal ou vertical. Para cada gráfico é mostrada uma visão 

bidimensional da rede, exibindo todos os valores calculados nos enlaces entre os nodos 

correspondentes. Nesses gráficos também são destacados os valores máximos, circulados. Na 

execução sequencial, o tempo médio máximo é de 1,99 ciclos por palavra transmitida nos enlaces 
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entre as RPUs 0,0 e 0,1 e entre as RPUs 0,1 e 0,2, por onde passam o pacote principal da aplicação e 

o pacote finalizador, ambos injetados pela MAU 0,0. Nos enlaces cujo valor foi igual a zero significa 

que nenhuma palavra foi transmitida nesses canais. 

Apesar da aplicação na versão paralela apresentar praticamente a mesma quantidade de 

instruções, salvo as instruções de sincronismo e comunicação, em geral o tempo médio de 

transmissão da versão paralela é menor e de forma mais distribuída que a versão sequencial. 

Entretanto, as equações (2) e (3) nos levam a perceber que o tempo médio de transmissão pode ser 

diminuído se houver uma quantidade maior de pequenos pacotes que o inverso, como acontece na 

versão paralela. 

Outra métrica muito comum para avaliação do desempenho nas NoCs é a utilização média 

dos canais, que corresponde ao percentual de largura da banda utilizado pelos pacotes para 

transmissão de dados, conforme definido por (4). Esse percentual é calculado através da soma dos 

tempos de transmissão de cada pacote transmitido pelo canal, divido pelo tempo que o canal ficou 

ocupado transmitindo todos os pacotes.  

  (4) 

Onde: 

tplinti: momento da transmissão da última palavra de um pacote no canal; 

tpfinti: momento da transmissão da primeira palavra de um pacote no canal; 

tslinti: momento da transmissão da primeira palavra do primeiro pacote no canal; 

tsfinti: momento da transmissão da última palavra do o último pacote transmitido no canal; 

 

O gráfico da utilização média dos canais da implementação sequencial é apresentado na 

Figura 58 e o da implementação paralela na Figura 59. Em ambos os casos o valor máximo que pode 

ser alcançado é 1, que representa 100%, isto é, em ambos os sentidos. Na implementação 

sequencial, os únicos canais que apresentam valores são aqueles que fazem parte da espiral iniciada 

na MAU 0,0 de acordo com o algoritmo de roteamento spiral complement. E nesses canais, a 

utilização é feita em um único sentido durante quase todo o tempo de execução da aplicação, por 

isso os valores são torno de 50%. Na versão paralela (Figura 59), percebe-se a utilização dos canais da 

periferia da rede em ambos os sentidos na maior parte do tempo da execução da aplicação, quando 

os valores ficam aproximados a 100%, enquanto que os canais centrais, quando são usados, são em 

apenas um dos sentidos. 
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Figura 58 - Utilização Média dos Canais para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Figura 59 - Utilização Média dos Canais para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

No entanto, segundo (TEDESCO, 2005), o cálculo da utilização média dos canais pode ser 

superestimado em redes que utilizam o mecanismo wormhole (IPNoSys usa uma combinação 

wormhole com VCT). Isso pode acontecer, uma vez que, no mecanismo wormhole, quando um canal 

é alocado para transmissão de um pacote, ele permanece indisponível para transmissão de outros 

pacotes até o final da transmissão do primeiro, como acontece no sistema IPNoSys. Assim, para 

representar com maior precisão o volume de tráfego dos canais, pode-se usar a métrica taxa efetiva 

de transmissão de dados. A taxa efetiva corresponde ao número de bits de todas as palavras 

transmitidas durante o tempo de transmissão no canal. 
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  (5) 

Onde: 

pcksizei: tamanho do pacote transmitido no canal em número de palavras; 

flitsize: largura da palavra em número de bits; 

nsimc: número total de ciclos de relógio gasto para envio de todos os pacotes que passaram 

pelo canal. 

A comparação entre a taxa efetiva na execução sequencial e na execução paralela é feita 

através dos gráficos das Figura 60 e Figura 61.  

Figura 60 - Taxa Efetiva de Transmissão para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Figura 61 - Taxa Efetiva de Transmissão para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 
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A primeira tem uma taxa efetiva praticamente uniforme para os canais usados na primeira 

espiral do algoritmo spiral complement, tendo o valor máximo de 8,51 bits/ciclo. Na implementação 

paralela a taxa efetiva máxima é quase o dobro da apresentada pela implementação sequencial e, 

como era de se esperar, os maiores valores na implementação paralela estão localizados nos enlaces 

mais externos, principalmente nos primeiros canais depois que os pacotes são injetados em cada um 

dos cantos da rede. Além disso, como quatro pacotes são executados paralelamente, as quatro 

espirais do spiral complement são realizadas, e com isso, os canais mais externos são usados nos dois 

sentidos pelos quatro pacotes, até cada espiral encontrar o enlace interno que continua seu 

percurso, ou até a concorrência pelos canais provocarem execuções localizadas nos pacotes 

paralelos. Por esse motivo, a taxa efetiva dos enlaces externos é superior à dos enlaces internos. E, 

apesar dos canais da borda inferior estarem ocupados em 100% do tempo, como foi mostrado na 

Figura 59, eles não apresentam taxa efetiva de transmissão maior que os demais no percurso da 

espiral. 

Contudo, vale ressaltar que a taxa efetiva teórica máxima é de 72 bits/ciclo, já que o enlace 

entre os nodos é constituído por dois canais físicos unidirecionais de 36 bits (sendo 32 bits da palavra 

do pacote e 4 bits de controle que indica o tipo de palavra). Assim, a taxa efetiva máxima calculada 

das implementações sequencial e paralela correspondem a 11,81% e 19,70%, respectivamente da 

taxa efetiva teórica máxima. 

6.1.1. Conclusões 

Esse estudo de caso avaliou a prevenção a deadlocks e o impacto da solução adotada nos 

canais de transmissão. Verificou-se que a solução se adequa a qualquer comprimento de pacote, não 

importando a quantidade de pacotes nem a RPU onde acontecerá a execução localizada, entretanto 

no pior caso, é necessário buffers de resultados um tanto profundo, e que a média de utilização dos 

canais, bem como a taxa efetiva de transmissão são melhorados com a paralelização da aplicação. 

6.2.  Paralelismo 

Na seção anterior foi discutido o impacto causado pela execução localizada para prevenção a 

deadlocks através de um simples benchmark em versões sequencial e paralela. Como pôde ser 

observado, os diversos canais ponto-a-ponto bidirecionais e os mecanismos de transmissão e 

processamento independentes em cada RPU tornam o paralelismo intrínseco a esta arquitetura, 

melhorando o desempenho e a utilização dos recursos oferecidos por ela. Portanto, esta seção 

apresenta a relação do tamanho da rede de RPUs na IPNoSys com o desempenho e o paralelismo e 

dois estudos de casos para exploração do paralelismo em níveis diferentes, comparando o 

desempenho e utilização de recursos em IPNoSys e em um MPSoC tradicional. 
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O primeiro estudo de caso corresponde à transformada discreta do cosseno em duas 

dimensões (DCT-2D - Two Dimensional Discrete Cosine Transform). A DCT bidimensional (DCT-2D) é a 

base para a compressão de imagens no padrão JPEG, e consiste em transformar informações do 

domínio espacial para o domínio da frequência. Os dados de entrada são uma matriz (chamada de 

bloco) de 8x8 pixels da imagem, que deve ser transformada em uma matriz de frequências com as 

mesmas dimensões. A DCT-2D foi implementada usando o algoritmo da separabilidade apresentado 

em (AGOSTINI, 2002), que otimizou o algoritmo proposto por (KOVAC e RANGANATHAN, 1995). O 

algoritmo da separabilidade realiza a DCT unidimensional (DCT-1D) das linhas do bloco, em seguida, a 

DCT-1D sobre as colunas da matriz resultante do primeiro cálculo. O cálculo da DCT-1D consiste em 

uma série de operações aritméticas realizadas em uma sequência de seis passos para calcular 8 pixels 

de uma linha ou uma coluna como apresentado na Figura 62, de acordo com (AGOSTINI, 2002). 

Figura 62 - Algoritmo da DCT-1D 

 

Fonte: (AGOSTINI, 2002) 

A implementação da DCT-2D em IPNoSys foi realizada em dois níveis de paralelismo, uma de 

granularidade fina e outra de granularidade grossa. O paralelismo de granularidade fina ou 

paralelismo em nível de instrução (ILP – Instruction Level Paralelism) consiste em verificar o grafo de 

dependência de dados e incluir sequências de instruções com dependência em um mesmo pacote e 

instruções independentes em pacotes paralelos. A implementação de granularidade grossa explora a 

técnica de desenrolamento de laço (do inglês loop unrolling), uma vez que a aplicação consiste na 
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repetição do mesmo cálculo para cada um dos blocos dos pixels da entrada, permitindo realizar 

várias iterações do laço simultaneamente.  

A implementação com paralelismo em nível de instrução é feita a partir de cinco tipos de 

pacotes: iniciador/contador de blocos (pacote 1); seletor linha/coluna (pacote 2); contador de linhas 

(pacote 3); cálculo (pacotes 4, 5, 6, e 7); e finalizador (pacote 0). As relações entre os cinco tipos de 

pacotes são ilustradas na Figura 63. 

Figura 63 - Relação entre os Pacote da DCT com Paralelismo em Nível de Instruções 

 

Fonte: Próprio Autor 

O pacote iniciador mantém um contador de blocos que a cada iteração solicita a execução do 

pacote seletor linha/coluna e quando atinge o valor limite do contador, executa o pacote finalizador, 

que indica o fim da aplicação. Uma nova iteração do pacote iniciador depende da ordem de execução 

do pacote seletor. O pacote seletor linha/coluna, a cada iteração, solicita a execução do pacote 

contador de linhas, indicando se o cálculo está sendo feito nas linhas ou nas colunas do bloco e, 

quando seu contador atinge o limite (valor 2, que indica que foi realizado nas linhas e depois nas 

colunas), retorna a execução para o pacote iniciador. O pacote contador de linhas mantém um 

contador até 8 (quantidade de linhas ou colunas do bloco) do cálculo da DCT-1D atual, e a cada 

iteração carrega 8 elementos da memória (de 1 linha ou 1 coluna do bloco atual) envia-os para os 

próximos pacotes e solicita execução desses pacotes, ou solicita a execução do pacote anterior 

(seletor linha/coluna) quando o contador atinge o limite. Cada um dos pacotes de cálculo (pacotes 4, 

5, 6 e 7) executa o cálculo sobre 2 elementos (que é o paralelismo de instruções possível do 

algoritmo apresentado na Figura 62) totalizando os 8 elementos de uma linha ou coluna. Em seguida, 

eles enviam sinais de sincronismo para o pacote anterior (contador de linhas) quando terminam sua 

computação, para que este retorne a execução através de SYNEXEC para o pacote seletor de 
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linha/coluna. Assim, o paralelismo da execução depende de qual MAU injeta os pacotes de cálculo 

(pacotes 4, 5, 6 e 7). 

A implementação com granularidade grossa ou paralelização de blocos, permite que o 

cálculo completo da DCT-2D seja feito simultaneamente em blocos (8x8 pixels) diferentes. Assim 

todos os blocos que compõem a imagem são divididos pelo número de fluxos de execução (no 

máximo 4). A Figura 64 ilustra a implementação com um único fluxo.  

Figura 64 - Relação entre os Pacotes de um Único Fluxo de Execução da DCT com Granularidade Grossa 

 

Fonte: Próprio Autor 

Entretanto, se os pacotes 2, 3 e 4 da Figura 64 forem replicados e injetados a partir de outra 

MAU teremos um novo fluxo de execução paralelo, de modo a realizar a computação de dois blocos 

simultaneamente. A Figura 65 ilustra a implementação da DCT com paralelismo de blocos através de 

4 fluxos de execução. 
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Figura 65 - Relação entre os Pacotes de Quatro Fluxos de Execução da DCT com Granularidade Grossa 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nesse nível de paralelismo a implementação é realizada através de 5 tipos de pacotes: 

iniciador (pacote 1); contador de blocos (pacotes 2, 5, 8 e 11); seletores linha/coluna (pacotes 3, 6, 9 

e 12); pacotes de cálculo (pacotes 4, 7, 10 e 13); finalizador (pacote 0). O pacote iniciador solicita a 

execução de todos os fluxos de execução (através de EXECs) e do pacote finalizador (através de 

SYNEXEC), que deve esperar sinais de sincronismos dos pacotes 2, 5, 8 e 11. Os contadores de blocos 

determinam onde cada fluxo carrega os valores da memória e onde os resultados serão 

armazenados, enviados para os próximos pacotes (seletores linha/coluna). Os pacotes contadores de 

blocos mantém um contador que a cada iteração inicia os seletores de linha/coluna através de EXECs 

e quando o contador atinge seu limite envia SYNC para que o pacote finalizador possa ser injetado. 

Os pacotes seletores mantêm um contador que indica se é feito um cálculo sobre as linhas dos 

blocos ou sobre as colunas dos resultados do cálculo anterior e solicita execução dos pacotes de 

cálculo enquanto não tiver concluído as linhas e colunas, caso contrário solicita a execução do pacote 

anterior (contadores de blocos). Os pacotes de cálculo realizam a computação propriamente dita 

sobre 8 pixels (1 linha ou 1 coluna) repetidamente até seu contador atingir 8 (número de 

linhas/colunas por bloco) quando solicita a execução do pacote anterior (seletores linha/coluna). 

O segundo estudo de caso foi a multiplicação de matrizes que também teve uma 

implementação sequencial e uma paralela. A Figura 66 Ilustra a relação entre os pacotes na 

implementação sequencial. 
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Figura 66 - Relação entre os Pacotes da Multiplicação de Matrizes Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nessa implementação, o pacote inicial é responsável por carregar os valores de uma linha da 

primeira matriz a partir da memória e enviá-los para o pacote que fará o cálculo, fazer a contagem 

das linhas da primeira matriz que será multiplicada pelas colunas da segunda matriz, informar o valor 

da linha atual para o pacote 3, inicializar o contador de colunas do pacote 2 e ordenar a execução do 

pacote 2. Quando a contagem das linhas atingir o máximo, ao invés do pacote 2 a ordem de 

execução será do pacote 0 para finalizar a aplicação. O pacote 2 é responsável por carregar e enviar 

os valores de uma coluna a cada iteração juntamente com o valor da coluna atual para o pacote 3 e 

ordenar a execução do pacote 3, onde será feito o cálculo propriamente dito. No final do cálculo, o 

pacote 3 armazena o resultado na memória e ordena a execução do pacote 2 novamente para ser 

carregada uma nova coluna da segunda matriz, até que todas as colunas tenham sido multiplicadas 

pela linha atual, quando o pacote 2 retorna a execução para o pacote 1 carrega uma nova linha ou 

finalizar a aplicação. 

Na implementação paralela, foi usada apenas a estratégia da granularidade grossa, de modo 

que cada fluxo de execução é responsável por carregar parte das linhas da primeira matriz, todas as 

colunas da segunda, realizar os cálculos e armazenar o resultado na memória, como pode ser 

ilustrado na Figura 67. 
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Figura 67 - Relação entre os Pacotes da Multiplicação de Matrizes Paralela 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na implementação paralela, o pacote 1 é o iniciador dos fluxos paralelos através de 

instruções EXEC e do pacote finalizador através de SYNEXEC. A condição para executar o pacote 

finalizador é o conjunto de todos os sinais de sincronismo dos fluxos paralelos iniciados nos pacotes 

2, 5, 8 e 11. O funcionamento de cada fluxo é análogo à implementação sequencial, exceto pelos 

pacotes iniciais de cada fluxo retornarem um sinal de sincronismo. 

Para avaliar o impacto do paralelismo, primeiramente foram escolhidas três aplicações para 

execução sequencial e paralela em instâncias da arquitetura IPNoSys com diferentes dimensões. As 

aplicações escolhidas foram o contador com 256 instruções apresentado na seção anterior e as 

aplicações apresentadas nesta seção: DCT-2D para uma imagem com quatro blocos e a multiplicação 

de matrizes 4x4. As aplicações possuem características diferentes: DCT-2D implementa muitos laços 

de repetição, com acessos à memória para buscar uma linha ou uma coluna do bloco e armazenar os 

resultados intermediários dos cálculos aritméticos;  o contador é uma aplicação homogênea sem 

laços de repetição nem acessos a memória; a multiplicação de matrizes faz muito acesso à memória 

para leitura das matrizes, faz envio dos resultados intermediários para outros pacotes e acesso à 

memória para armazenar o resultado final, tudo isso através de alguns laços de repetição.  

As instâncias da IPNoSys usadas nas simulações tiveram as seguintes dimensões: 2x2, 3x3, 

4x4, 5x5 e 6x6, e todas as RPU estavam configuradas para executar apenas 1 instrução se não 

houvesse execução localizada. Cada uma das aplicações foi executada sequencialmente (1 fluxo de 

execução) e paralelamente (4 fluxos) em todas as instâncias da IPNoSys. Os resultados de tempo de 

execução desse experimento são apresentados no gráfico na Figura 68. 
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Figura 68 - Tempos de Execução para Diferentes Instâncias de IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na Figura 68, são mostrados os tempos de execução para cada aplicação com 1 fluxo e com 4 

fluxos para cada uma das instâncias na ordem crescente das dimensões, ou seja, primeiro 2x2, 

seguido por 3x3 até 6x6. Comparando as versões sequenciais e paralelas das mesmas aplicações, é 

evidente como o tempo de execução é reduzido quando as aplicações são paralelizadas, mesmo o 

pior caso da aplicação paralela ainda possui um tempo de execução menor que o melhor caso da 

respectiva implementação sequencial. De modo geral, também se percebe que a redução das 

dimensões da rede melhora o tempo de execução, entretanto a diferença de uma dimensão para 

outra se torna menos significativa a partir do tamanho 4x4. A redução do tempo de execução com a 

diminuição das dimensões pode ser explicada pelo fato de que quanto menor a rede mais cedo 

acontece a execução localizada, de modo que, para a maior parte das instruções, é gasto tempo 

apenas da computação das instruções, sem o tempo da transmissão. Isso pode ser observado na 

Figura 69 que apresenta a média de instruções executadas por nodo (MAU e RPU) para o mesmo 

experimento. 



101 
 

Figura 69 - Quantidade Média de Instruções Execudas por Nodo para Diferentes Instâncias IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nessa figura, percebe-se que a quantidade média de instruções é praticamente a mesma 

para as versões paralela e sequencial da mesma aplicação usando as mesmas instância de IPNoSys. 

Contudo, a redução das dimensões da rede provoca o aumento da quantidade média de instruções 

executadas em cada nodo de maneira quase exponencial. 

Todavia, se por um lado a redução da rede pode reduzir o tempo de execução, essa redução 

também pode deixar os canais de transmissão ocupados por mais tempo, inviabilizando a utilização 

da rede por outras aplicações ou para a injeção de outros pacotes simultaneamente. Para 

demonstrar tal fato, a Figura 70 apresenta o tempo médio (em ciclos) para transmissão das palavras 

dos pacotes dos mesmos experimentos. 

Figura 70 - Tempo Médio para Transmissão de uma Palavra para Diferentes Instâncias de IPNIPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 
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A partir desses experimentos, observa-se que a redução das dimensões da rede aumenta a 

quantidade média de instruções por nodo e diminuiu o tempo de execução, mas aumenta o tempo 

médio de transmissão. Portanto, para equilibrar os prós e os contras, foi adotado o tamanho 4x4, 

que é o meio termo das dimensões testadas, para realização todos os experimentos seguintes. 

Para efeito de referência de desempenho, os resultados de simulação dos estudos de caso a 

seguir serão comparados a um tradicional MPSoC baseado em uma NoC direta, a plataforma STORM 

(REGO, 2006). Essa plataforma é completamente parametrizável e, portanto, foram utilizada 

instâncias com uma NoC 4x4, com topologia em grelha 2D, como subsistema de interconexão entre 

os processadores SPARC V8. Foram realizadas simulações com memória distribuída e com memória 

compartilhada. As instâncias com memória distribuída foram simuladas com dezesseis 

processadores, cada um ligado ao seu módulo de memória. As instâncias com memória 

compartilhada foram compostas por quinze processadores e uma memória, uma vez que o módulo 

de memória deve ocupar um dos dezesseis nós da NoC. Essas instâncias com memória compartilhada 

foram simuladas com cache, sem cache, ou com cache somente leitura. Todas as caches utilizadas 

possuem 512 bytes de tamanho e transferem blocos de 32 bytes. A coerência de cache entre os 

processadores é baseada no modelo de diretório, o qual é acoplado ao módulo de memória que é 

controlado por ele. Nas duas arquiteturas, foi considerado 1 ciclo tanto para o tempo de acesso à 

memória, como o tempo de realizar qualquer operação na unidade lógica e aritmética. 

Primeiramente foram implementadas diferentes versões de uma DCT-2D para imagens do 

tipo subQCIF (128 x 96 pixels) que corresponde a 192 blocos de 8x8 pixels. Foi utilizada uma instância 

4x4 da IPNoSys na qual cada RPU é configurada para executar apenas uma instrução em condições 

normais, ou seja, sem execução localizada. Foram realizadas implementações usando tanto a 

estratégia de paralelismo de instruções quanto o paralelismo de blocos. Em ambos os casos a 

variação do paralelismo depende da quantidade de fluxos de execução: 1, 2 e 4. A implementação 

sequencial (1 fluxo) teve todos os pacotes injetados a partir da MAU do canto superior esquerdo; a 

implementação com 2 fluxos tem os pacotes paralelos injetados a partir das MAUs dos dois cantos 

superiores da rede; e na implementação com quatro fluxos os pacotes são injetados por todas as 

MAUs. 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados de tempo de execução, em ciclos, e memória 

requerida, em bytes, das instâncias de IPNoSys e STORM usadas na comparação. 
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Tabela 8 - Resultados de Simulação da DCT-2D 

Arquitetura Versão 

Memória Requerida (bytes) Tempo de 
Execução 
(ciclos) 

Código Dados 
Globais 

Dados 
Locais 

Total 

IPNoSys 

Paralelismo 
Blocos (1 Fluxo) 

936 147456 0 148392 2533988 

Paralelismo 
Blocos (2 Fluxos) 

1791 147456 0 149247 1681986 

Paralelismo 
Blocos (4 Fluxos) 

3501 147456 0 150957 905988 

Paralelismo 
Instruções (1 

Fluxo) 
1719 147456 0 149175 5484389 

Paralelismo 
Instruções (2 

Fluxos) 
1719 147456 0 149175 4809124 

Paralelismo 
Instruções (4 

Fluxos) 
1719 147456 0 149175 4606755 

STORM 

Com Cache 
(Sequencial) 

2416 98360 1280 102056 13453796 

Com Cache 
(Paralelo) 

2656 98488 19680 120824 3205882 

Sem Cache 
(Sequencial) 

2424 98368 1280 102072 76554041 

Sem Cache 
(Paralelo) 

2664 98496 19680 120840 31820799 

Cache Apenas 
Leitura 

(Sequencial) 
2424 98368 1280 102072 15851219 

Cache Apenas 
Leitura (Paralelo) 

2656 98488 19680 120824 5223436 

Memória 
Distribuída 

(Sequencial) 
2548 98368 1272 102188 15914696 

Memória 
Distribuída 
(Paralelo) 

44544 98436 21824 164804 3425962 

 

A Figura 71 apresenta graficamente os resultados de memória requerida. 
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Figura 71 - Memória Requerida da DCT-2D 

 

Fonte: Próprio Autor 

Enquanto que a Figura 72 apresenta os resultados de tempo de execução. 

Figura 72 - Tempo de Execução da DCT-2D 

 

Fonte: Próprio Autor 

A memória requerida corresponde à quantidade de bytes dos dados locais e dados globais 

somados a quantidade de bytes relativa ao código. Em IPNoSys todos os dados são considerados 

globais, portanto a memória requerida corresponde aos dados globais e código. Pelo gráfico da 

Figura 71 observa-se que a maior parte da memória requerida das implementações da DCT-2D para 

IPNoSys está relacionada aos dados, uma vez que nessas implementações a memória alocada para 

dados corresponde a três vezes o tamanho da imagem subQCIF. Esse espaço alocado para os dados 
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se deve ao fato da imagem original estar armazenada na memória, os resultados intermediários 

(relativos a primeira DCT-1D sobre as linhas) também serem armazenados, para posteriormente ser 

realizada a segunda DCT-1D sobre as colunas dos resultados anteriores, os quais finalmente são 

usados para calcular o resultado final, que também é armazenado na memória. Com relação à 

memória requerida para o código (valores destacados no gráfico) observa-se que todas as 

implementações IPNoSys com paralelismo de instruções possuem os mesmos resultados, os quais 

são menores que as implementações STORM. Enquanto que nas implementações IPNoSys com 

paralelismo de blocos há uma relação direta entre a quantidade de fluxos de execução e tamanho do 

código. Entretanto, o maior código da implementação IPNoSys (paralelismo de blocos com 4 fluxos), 

o qual explora o paralelismo de forma mais significativa, corresponde a apenas 7% do tamanho do 

código da implementação STORM mais semelhante (memória distribuída paralela). 

Observando os tempos de execução da Figura 72 percebe-se que todas as implementações 

IPNoSys com paralelismo de blocos possuem melhor desempenho que as implementações IPNoSys 

com paralelismo de instrução. Inclusive, o pior caso da implementação IPNoSys com paralelismo de 

blocos (1 fluxo) ainda possui um desempenho superior ao melhor caso de STORM (memória 

compartilhada com cache paralela). Comparando diretamente os melhores casos de cada 

arquitetura, o tempo de execução é 3,5 vezes menor em IPNoSys. E comparando o melhor caso 

IPNoSys com a implementação STORM mais semelhante (memória distribuída paralela) essa 

diferença chega a 3,7 vezes a favor de IPNoSys neste estudo de caso. 

Em relação ao segundo estudo de caso (multiplicação de matrizes), também foram 

implementadas para IPNoSys versões sequenciais (1 fluxo de execução) e paralelas (com 2 e com 4 

fluxos) para matrizes quadradas com dimensões 64x64. 

Os resultados de simulação da multiplicação de matrizes em IPNoSys e STORM são 

sumarizados na Tabela 9, incluindo a memória requerida, carga injetada e tempo de execução.  

Tabela 9 - Resultados de Simulação da Multiplicação de Matrizes 

Arquitetura Versão 

Memória Requerida (bytes) Carga 
Injetada 

Total 

Tempo 
Execução 
(ciclos) 

Código Dados 
Globais 

Dados 
Locais 

Total 

IPNoSys 

1 Fluxo 4459 49152  53611 27712845 25375452 

2 Fluxos 8842 49152  57994 27714487 14431752 

4 Fluxos 17608 49152  66760 27717772 7216369 

STORM 

1 Proc. 1008 49328 216 50552 2633036 30640727 

2 Proc. 1008 49328 672 51008 3008772 15739691 

4 Proc. 1008 49328 1344 51680 3032364 7973140 

15 Proc. 1084 49328 5040 55452 3084116 2573779 
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Nesse experimento, todas as instâncias da STORM possuem cache do tipo leitura/escrita, 

uma vez que este é o modelo que apresenta os melhores resultados. Como medida de referência 

para os resultados de IPNoSys, as instâncias de STORM variaram a quantidade de processadores (1, 

2, 4 e 15) e consequentemente o tamanho da rede, influenciando diretamente na latência de acesso 

à memória e no paralelismo da execução. 

Analisando primeiramente a quantidade de memória requerida, em bytes, considerando o 

código, dados globais e dados locais, vê-se que o tamanho do código de STORM praticamente não é 

afetado pelo paralelismo e/ou sincronismo, assim como os dados globais, uma vez que o tamanho 

das matrizes multiplicadas foi mantido em todas as simulações. O único valor de memória requerida, 

na STORM, que é influenciado pelo paralelismo são os dados locais, que aumentam com a 

quantidade de processadores. Em IPNoSys, os dados globais também são mantidos constantes nas 

três implementações, entretanto o código cresce com o aumento do número de fluxos de execução, 

devido à separação e sincronismo das partes paralelas. Essa diferença pode ser visualizada 

graficamente através da Figura 73. 

Figura 73 - Memória Requerida na Multiplicação de Matrizes 

 

Fonte: Próprio Autor 

Para esta aplicação, apenas a implementação sequencial IPNoSys apresenta a memória 

requerida total menor que as versões STORM com 15 processadores, em todos os outros casos as 

implementações STORM requerem menos memória. 

Quando a aplicação está sendo executada, os dados e códigos da memória tornam-se carga 

injetada na rede, sob a forma de pacotes da aplicação e pacotes adicionais para garantir coerência de 

cache (STORM) ou controle (IPNoSys). A Figura 74 apresenta a carga injetada nessa aplicação. 
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Figura 74 - Carga Injetada na Multiplicação de Matrizes 

 

Fonte: Próprio Autor 

Os valores, em milhões de bytes, para os tipos de carga injetada em cada instância das 

arquiteturas são mostrados no gráfico da Figura 74. Por se tratar de números muito grandes as 

diferenças entre as implementações nas mesmas arquiteturas são desprezíveis, entretanto os valores 

absolutos das cargas injetadas totais podem ser comparados na Tabela 9. As implementações STORM 

geraram muito menos tráfego na rede que as implementações IPNoSys, uma vez que nesta última a 

execução propriamente dita acontece na rede enquanto que na STORM a execução acontece dentro 

dos processadores. 

Em relação ao tempo de execução, comparações entre as implementações nas mesmas 

arquiteturas mostram que o paralelismo é significativo para redução do tempo (veja a Figura 75). 

Figura 75 - Tempos de Execução para a Multiplicação de Matrizes 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Comparando-se entre as arquiteturas, vê-se que o melhor desempenho acontece na STORM 

com 15 processadores que chega a ser 2,8 vezes menor que o melhor caso IPNoSys (com 4 fluxos). 

Neste caso, a implementação STORM com 4 processadores é a equivalência mais próxima, em 

paralelismo e em tempo de execução, da implementação IPNoSys com versão com 4 fluxos.   

6.2.1. Conclusões 

A respeito do paralelismo, foram implementados os algoritmos da DCT-2D e da multiplicação 

de matrizes. Primeiramente, verificou-se os resultados de simulação da execução dessas aplicações 

em instâncias da arquitetura IPNoSys com dimensões diferentes. Em todos os casos o paralelismo 

das aplicações se mostrou vantajoso em relação ao tempo médio de transmissão das palavras dos 

pacotes e no tempo de execução da aplicação.  Também verificou-se que a redução das dimensões 

da rede diminui o tempo de execução mas afeta negativamente no paralelismo das aplicações. Em 

comparação ao MPSoC STORM, as implementações da DCT-2D para IPNoSys requerem cerca de 20% 

mais memória que as implementações STORM, por outro lado a execução em IPNoSys chega a ser 

3,5 vezes mais rápida. Em relação à multiplicação de matrizes foram realizadas comparações com 

várias instâncias de STORM variando a quantidade de processadores. Neste caso, verificou-se que a 

carga injetada nessa arquitetura é muito menor que em IPNoSys, havendo pequena latência desses 

pacotes e consequentemente o tempo de execução foi 2,8 vezes menor que o de IPNoSys. 

6.3.  Acesso à Memória 

O último estudo de caso da seção anterior (multiplicação de matrizes) é um exemplo de uma 

aplicação onde existe um maior número de leitura de dados que escrita de resultados na memória, 

uma vez que as duas matrizes de entrada são lidas e uma matriz de resultado é escrita na memória 

após os cálculos da multiplicação. É importante destacar que a instrução LOAD, usada para carregar 

um dado da memória, provoca a paralização da execução do pacote onde ela se encontra até que o 

dado buscado da memória esteja de volta à RPU onde aconteceu a paralização da execução. Assim, 

analisando o tempo de espera dos 8192 dados carregados da memória, relativos às duas matrizes 

64x64 como entrada da multiplicação, desperdiçam-se 622592 ciclos sem computação propriamente 

dita, considerando que o tempo médio de espera é de 76 ciclos para cada LOAD, como observado 

nas simulações.  

Para analisar a situação oposta, com relação ao acesso à memória, ou seja, realizando mais 

armazenamentos (através de STORE) que carregamento de dados (através de LOAD), foi 

implementado um descompressor RLE (Run-Length Encoding), isto é, o processo inverso da 

compressão RLE (MURRAY e VANRYPER, 1996).  

Esse algoritmo de compressão de dados é suportado pela maior parte dos formatos de 

imagens, entre eles TIFF, BMP, PCX e JPEG. RLE é adequado para compressão de qualquer tipo de 
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dado, independente das informações contidas, entretanto a organização dos dados afeta 

diretamente a taxa de compressão alcançada pelo RLE. Este algoritmo é fácil de ser implementado e 

rápido para executar, sendo uma boa alternativa para compressão complexa de imagens ou para 

imagens não comprimidas. RLE trabalha para reduzir o tamanho físico de uma repetição de 

caracteres em sequência. Essa repetição de caracteres é chamada de run e é tipicamente codificada 

através de dois bytes. O primeiro byte representa a quantidade de repetições no run, por isso é 

chamado de run count, e o segundo é o caractere propriamente dito. 

Por exemplo, uma sequência descomprimida formada por 15 caracteres ‘A’ poderia requerer 

normalmente 15 bytes para armazenar “AAAAAAAAAAAAAAA”. Para a mesma sequencia após a 

codificação RLE, seriam necessários apenas 2 bytes: 15A. Na compressão JPEG o algoritmo RLE pode 

ser útil para o primeiro estágio de codificação dos componentes AC (componentes coeficiente 

diferente de zero) (AGOSTINI, 2002), uma vez que no estágio anterior (quantização) são geradas 

longas sequências de zeros. Assim, na compressão JPEG, o algoritmo RLE é usado para codificar 

quantos zeros aparecem antes de qualquer outro pixel com valor diferente de zero. O processo de 

descompressão é similarmente fácil de ser implementado. Entretanto, uma característica 

interessante dessa aplicação é o fato da quantidade de dados de saída (escrita na memória) ser 

maior que a quantidade de entrada (lidos da memória), uma vez que, a cada par de dados lidos, uma 

sequência indefinida de dados é escrita. 

Portanto, o algoritmo RLE adaptado para imagens JPEG também foi implementado em 

versões sequencial e paralelas para IPNoSys. A Figura 76 e a Figura 77 mostram a organização e a 

sincronização entre os pacotes nos respectivos casos. 

Figura 76 - Implementação Sequencial do RLE 

 

Fonte: Próprio Autor 

A implementação sequencial do RLE (Figura 76) consiste na utilização de quatro tipos de 

pacotes: iniciador (pacote 1); carregador de run (pacote 2); descompressor (pacote 3); e finalizador 

(pacote 0). O pacote iniciador é responsável por iniciar a execução do pacote 2 enviando-lhe o 
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endereço inicial onde os runs serão carregados da memória, do mesmo modo que informa o 

endereço de armazenamento dos resultados para o pacote 3 e um SYNEXEC para injetar o pacote 

finalizador após receber um sinal de sincronismo do pacote 2. O pacote carregador de run busca na 

memória dois valores consecutivos, correspondentes à quantidade de zero (ZQ) e qual o valor 

seguinte à sequência de zeros (N). O pacote carregador de run mantém um laço de repetição 

controlado por um contador que vai até a quantidade de runs que serão descomprimidos. A cada 

iteração os valores ZQ e N são enviados para o pacote descompressor e em seguida um EXEC inicia a 

execução desse último. O pacote descompressor mantém um laço de repetição, o qual é controlado 

pelo valor de ZQ enviado pelo pacote anterior. Desse modo, a cada iteração do laço, um valor zero é 

armazenado na memória a partir da posição indicada inicialmente pelo pacote iniciador. Quando o 

laço de repetição do pacote descompressor atinge seu limite, o valor N também é armazenado na 

memória e a execução é retornada para o pacote 2 através de EXEC. Quando o pacote 2 atinge o 

limite do seu laço de repetição o pacote 0 é executado e a aplicação é finalizada. 

A implementação paralela do RLE apresenta algumas modificações em relação à versão 

sequencial (veja a Figura 77). Primeiramente, o pacote iniciador ordena a execução dos fluxos de 

execução paralelos (pacotes 2, 4, 6 e 8), enviando-lhes seus endereços iniciais de LOAD, os endereços 

de STORE para os pacotes descompressores (pacotes 3, 5, 7 e 9) e SYNEXEC para o pacote 10. Os 

pacotes 2, 4, 6 e 8 funcionam exatamente iguais ao carregador de run da versão sequencial, assim 

como também os descompressores (pacotes 3, 5, 7 e 9). Quando cada um dos fluxos de execução é 

finalizado o pacote carregador de run envia a quantidade de dados que foi descomprimido pelo fluxo 

para o pacote 10 e um sinal de sincronismo que permitirá a execução desse pacote, chamado de 

distribuidor. Como, a priori, não se sabe quantos dados serão descomprimidos por cada fluxo de 

execução, os descompressores armazenam seus resultados de maneira independente dos demais, ou 

seja, em endereços de memória não contínuos. Assim, o pacote distribuidor é responsável por iniciar 

a execução paralela dos pacotes movedores (pacotes 11, 12, e 13) para mover os resultados dos 

demais fluxos de execução para o final da sequencia dos resultados do primeiro fluxo, de modo a 

formar um único resultado contínuo na memória. Sempre haverá n-1 pacotes movedores (onde n é a 

quantidade de fluxos de execução inicial) que podem ser paralelizados, desde que sejam injetados a 

partir de MAUs diferentes. Os pacotes movedores mantêm seus laços de repetição controladores 

pela quantidade de dados descomprimidos nos fluxos de execução correspondentes.  
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Figura 77 - Implementação Paralela do RLE para Quatro Fluxos de Execução 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando todos os dados formam um único resultado contínuo, finalmente os sinais de 

sincronismo dos pacotes movedores permitem a execução do pacote finalizador para encerrar a 

aplicação. 

Para simplificar o problema, considerou-se os dados inicialmente comprimidos na memória 

como uma séries de runs do tipo “71”, ou seja, um par de bytes comprimidos que vai gerar 8 bytes 

descomprimidos na forma “00000001”. Nas simulações foram usados 1536 pares do run “71” de 

modo a produzir um resultado de 12288 bytes descomprimidos, equivalente ao tamanho de uma 

imagem subQCIF. 

Pelas características dessa aplicação, pode-se acreditar que o tamanho médio dos pacotes 

IPNoSys crescem durante a execução, já que são produzidos mais dados que os que são lidos da 

memória. Entretanto, isso não acontece, uma vez que a descompressão propriamente dita é 

implementada a partir de um laço que repete tantas quanto for o valor do run count, e em IPNoSys, 

um laço de repetição nada mais é que a injeção de um mesmo pacote inúmeras vezes. Portanto, a 

taxa de (de)crescimento de um pacote é independente do número de vezes que este pacote é 

injetado e sim da natureza das instruções e resultados gerados por elas que estão contidos no 

pacote. Desse modo, usando a equação (1), apresentada no Capítulo 3, pode-se definir a taxa de 

(de)crescimento dos pacotes das implementações RLE a partir da quantidade de dados gerados por 
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LOAD ou outras instruções do pacote, divido pela quantidade de instruções e dados originalmente 

nos pacotes, antes de serem injetados. No caso da implementação sequencial RLE temos: 62 dados 

que são inseridos por instruções aritméticas; 2 dados inseridos a partir de LOAD; 47 instruções; e 35 

dados já existentes nos pacotes. Substituindo os valores na equação (1) temos: 

            
    

     
       

 

O resultado da equação (valor 0,78) denota que há mais palavras originalmente no pacote 

que palavras inseridas, e sabendo que cada instrução executada é removida do pacote, o resultado 

confirma a redução média do pacote durante sua execução. 

As implementações paralelas (com 2 e 4 fluxos) apesar de apresentarem valores diferentes 

para as variáveis da equação, também indicam decrescimento dos seus pacotes. Para implementação 

com 2 fluxos tem-se: 

            
     

      
       

 

E para a implementação com 4 fluxos: 

            
      

       
       

 

A mesma aplicação foi executada de modo sequencial e paralelo na plataforma STORM. Por 

se tratar de uma aplicação onde a organização da memória, quantidade de módulos de memória e 

esquema de cache podem afetar diretamente o desempenho, as instâncias de STORM usaram 

apenar memória compartilhada, variando-se o tamanho da NoC e consequentemente a quantidade 

de processadores (em 1, 2, 4 e 15). Cada processador também foi simulado com os três esquemas de 

cache: sem cache, cache somente leitura, e cache leitura/escrita. Os resultados comparativos das 

execuções do RLE em IPNoSys e STORM estão na Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados das Simulações do RLE 

Arquitetura Versão 
Instruções 
Executadas 

Total de 
Pacotes 

Carga 
Injetada 
(Bytes) 

Tempo 
Execução 
(ciclos) 

IPNoSys 

1 Fluxo 188939 78346 3663778 2126037 

2 Fluxos 287268 127511 5461587 2395766 

4 Fluxos 336464 152109 6361398 1347242 

STORM 

1 Processador (Sem Cache) 574496 1333318 10838584 18475990 

2 Processadores (Sem Cache) 824241 2059701 16797284 17014752 

4 Processadores (Sem Cache) 1121466 2762337 22418604 15894969 
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15 Processadores (Sem Cache) 2816241 6787385 54621124 17998772 
1 Processador 
(Cache Somente Leitura) 

574496 96502 1687400 4050541 
2 Processadores 
(Cache Somente Leitura) 

860937 212838 3764904 
4247890 

4 Processadores 
(Cache Somente Leitura) 

1292246 249878 4407168 
3718391 

15 Processadores 
(Cache Somente Leitura) 

4131514 267198 4704760 
3495043 

1 Processador 
(Cache Leitura/Escrita) 

574496 6815 172544 
3179773 

2 Processadores 
(Cache Leitura/Escrita) 

805321 61443 1118296 3172410 
4 Processadores 
(Cache Leitura/Escrita) 

1135315 110130 1935592 
2906040 

15 Processadores 
(Cache Leitura/Escrita) 

3429453 112757 2006756 
2422957 

 

Observando primeiramente a quantidade instruções, tem-se uma estimativa do trabalho 

realizado por cada instância da arquitetura ou implementação do código para resolver o mesmo 

problema. A quantidade de instruções executadas é mais significativa que o tamanho do código 

neste caso, pois os códigos em si são curtos, mas implementam muitos laços de repetição, ou seja, o 

mesmo código é executado várias vezes. A Figura 78 apresenta as quantidades de instruções 

executadas nas implementações IPNoSys comparadas às implementações em apenas 1 processador 

em STORM, as quais apresentam os melhores resultados. 

Figura 78 - Instruções Executadas nas Implementações RLE 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Como era de se esperar, a quantidade de instruções aumenta à medida que se torna mais 

paralelo (em ambas as arquiteturas), uma vez que são necessários mecanismos para partição do 

código entre os elementos processantes e para junção e/ou sincronismo entre as partes. Contudo, 

observa-se que a quantidade de instruções executadas em IPNoSys ainda conseguem ser menores 

que todas as versões dos códigos STORM. 

Em IPNoSys todas as instruções são transmitidas e executadas a partir de pacotes, enquanto 

que em MPSoC baseados em NoC, como a STORM, os pacotes são usados para requisições e 

respostas entre os elementos ligados aos roteadores, que fazem parte da execução da aplicação, ou 

para coerência de cache, que representa uma carga extra-aplicação. Neste caso, as quantidades de 

pacotes das implementações IPNoSys superam os melhores casos de STORM como apresentado na 

Figura 79. 

A quantidade de pacotes, nesse gráfico, é equivalente aos pacotes regulares (com o código 

da aplicação no caso de IPNoSys e das requisições e respostas no caso de STORM) e pacotes de 

controle (para IPNoSys) e pacotes de coerência de cache (para STORM). Os valores ao lado das barras 

de cada caso no gráfico da Figura 79 correspondem ao somatório dos dois tipos de pacotes. Nas 

implementações IPNoSys a quantidade de pacotes regulares cresce muito pouco quando se aumenta 

a quantidade de fluxos, entretanto a quantidade de pacotes de controle é significativa. No caso da 

STORM, isso também acontece quando se aumenta a quantidade de processadores e 

consequentemente a quantidade de caches, e por isso, os melhores resultados STORM são aqueles 

usando apenas 1 processador. Contudo, as instâncias STORM sem cache, que não contabilizam 

pacotes de coerência de cache, são aquelas que apresentam o maior tráfego de pacotes pela rede. 

Figura 79 - Quantidade de Pacotes das Implementações do RLE 

 

Fonte: Próprio Autor 
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A contabilidade de pacotes dá uma estimativa do tráfego da rede de maneira imprecisa, já 

que os comprimentos dos pacotes podem ser os mais diversos. Então, pode-se comparar a carga 

injetada, ou seja, a quantidade de bytes transmitidos pela rede para os mesmos casos anteriores, 

como mostra a Figura 80. Neste caso, existe uma equivalência entre a quantidade de pacotes e carga 

injetada. Os valores nas extremidades das barras do gráfico são equivalentes a carga injetada total. 

Figura 80 - Carga Injetada das Implementações RLE IPNoSys e STORM com 1 Processador 

 

Fonte: Próprio Autor 

As menores cargas injetadas pela STORM são das versões com cache leitura/escrita, como 

pode ser visto na Figura 81, as quais são significativamente menores comparadas a IPNoSys. 

Figura 81 - Carga Injetada das Implementações RLE IPNoSys e STORM com cache Leitura/Escrita 

 

Fonte: Próprio Autor 

Por fim, a comparação dos tempos de execução entre as implementações IPNoSys e os 

melhores casos STORM (cache leitura/escrita) é feita através do gráfico da Figura 82. 
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Figura 82 - Tempo de Execução das Implementações RLE 

 

Fonte: Próprio Autor 

Os tempos de execução em STORM diminuem com o aumento do número de processadores 

e consequentemente com o paralelismo, entretanto a diminuição não é exatamente proporcional, 

veja Figura 82, onde o tempo de execução da versão com 1 processador é apenas 1,3 vezes maior 

que a versão com 15 processadores. As implementações IPNoSys também não apresentam 

proporcionalidade do tempo de execução com relação a quantidade de fluxos de execução. Inclusive 

a versão com 2 fluxos teve desempenho ainda pior que a versão sequencial. Mesmo assim, todas as 

implementações para IPNoSys obtiveram melhor desempenho que as implementações para STORM, 

inclusive a versão IPNoSys com menor tempo de execução (4 fluxos) é ainda 1,79 vezes mais rápida 

que o melhor caso de STORM (15 processadores). 

6.3.1. Conclusões 

Avaliando o impacto do acesso à memória, foi implementado um descompressor RLE 

comparado a implementação da mesma aplicação para STORM. Primeiramente, foi demonstrado 

como há diminuição dos pacotes enquanto eles são transmitidos e suas instruções são executadas, 

mesmo havendo mais escrita do que leitura de dados na memória, como acontece no descompressor 

RLE. Em comparação com a STORM, a quantidade de instruções executadas em IPNoSys é muito 

menor, entretanto a carga injetada é maior e mais uma vez o tempo de execução em IPNoSys chegou 

a 1,3 vezes menor. 

6.4.  Canais Virtuais 

A ideia de canal virtual em uma NoC é permitir multiplexar no tempo pacotes de origens 

diferentes por um mesmo canal de saída, usado principalmente para evitar deadlocks. Na arquitetura 

IPNoSys são usados no mínimo 2 canais virtuais com o intuito de transmitir concorrentemente 
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pacotes de tipos diferentes, os quais são roteados diferentemente. Na verdade, cada canal virtual é 

de fato um buffer na entrada da RPU. Os pacote de controle e pacotes interrompidos (aqueles que 

estão esperando E/S ou a execução de uma função) utilizam um canal virtual onde os pacotes são 

roteados através do roteamento XY tradicional sem execução das instruções contidas neles e sempre 

são destinados para uma MAU. Para isso, os tipos de pacotes (controle, caller e interrompido) são 

identificados através dos seus cabeçalhos pelas RPUs por onde passam. Já os pacotes do tipo regular 

trafegam pelo outro canal virtual, podendo ter suas instruções executadas em qualquer RPU do 

caminho e ter seus destinos alterados de acordo com o algoritmo spiral complement. Entretanto, as 

espirais criadas por este algoritmo e a possibilidade de concorrência dos canais físicos por pacote da 

mesma ou de outras espirais podem levar a situações de iminentes deadlocks, os quais são tratados 

por execuções localizadas, que por sua vez podem exigir grandes buffers de resultados, como foi 

apresentado na seção 3.5.1.  

Desse modo, foram realizados alguns experimentos variando a quantidade de canais virtuais 

disponíveis para os pacotes regulares. Assim, continua existindo apenas um canal virtual para os 

pacotes de controle e interrompidos e os demais canais para os pacotes regulares. Quando existe 

mais que um canal virtual para pacotes regulares, durante a transmissão desses pacotes, cada árbitro 

do canal físico verifica a disponibilidade, em sequencia, do primeiro ao último canal, transmitindo o 

pacote no primeiro canal que esteja disponível ou ativando a execução localizada em último caso. 

Para estes experimentos foram verificados: a quantidade de instruções executadas em cada 

nodo, o tempo médio para transmissão, a utilização média dos canais, a taxa efetiva de transmissão, 

tempo de execução e a estimação de potência dissipada pelos buffers de entrada das RPUs. 

Na estimação de potência usada nos experimentos, foi considerada apenas a potência dos 

buffers, os quais provavelmente são os maiores responsáveis pelo consumo global de energia. A 

profundidade dos buffers das entradas das RPUs deve ser no mínimo de 4 palavras de 36 bits, usadas 

para armazenar as 3 palavras de cabeçalho e 1 de instrução, contudo em todos os experimentos 

foram usados buffers com 10 palavras de profundidade. Para chegar a uma equação para a 

estimação de potência, primeiramente um buffer de 36 bits do tipo FIFO foi descrito em VHDL e 

prototipado em FPGA para o dispositivo EP2S15F484C3 da família Altera Stratix III com a ferramenta 

Quartus II (ALTERA, 2012). Em seguida, foram feitas simulações nessa mesma ferramenta, variando o 

percentual de chaveamento dos bits no buffer para obtenção da potência dinâmica, informada pela 

ferramenta, a uma frequência de 440,14 MHz, como pode ser observado na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Potência Dissipada pelo Buffer em função do chaveamento de bits informada pelo Quartus II 

% chaveamento Potência (mW) 

0 0,03 

5 0,17 

10 0,52 

15 0,69 

20 0,84 

25 1,12 

30 1,29 

35 1,6 

40 1,76 

45 2,15 

50 2,64 

55 2,77 

60 3,12 

65 3,42 

70 3,59 

75 3,87 

80 4,19 

85 4,54 

90 4,64 

95 4,86 

100 5,03 

 

A partir dos dados informados pelo Quartus, pôde-se fazer uma regressão linear para 

obtenção da equação de estimação de potência dos buffers, como apresentado na Figura 83. 

Figura 83 - Potência Real do Buffer e Regressão Linear 

 

Fonte: Próprio Autor 
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A regressão linear dos pontos levou à equação (6) que mede a potência em mW: 

                   (6) 

Como também pode ser visto na Figura 83, o grau de proximidade entre os valores reais e a 

reta de valores estimados, dado por R-Quadrado da equação (6), é de 0,9954, o que significa que a 

equação gerada é extremamente próxima aos dados plotados no gráfico, uma vez que o maior valor 

de R-Quadrado é 1, ou seja, quando todos os pontos coincidem na equação estimada. Entretanto, tal 

equação ainda deve passar por alguns ajustes para atender as necessidades da estimação para o 

mundo real e que os valores sejam os mais próximos possíveis dos apresentados na Tabela 11. O 

primeiro ajuste é com relação ao coeficiente linear da equação (6) que sugere que quando não 

houver nenhum chaveamento de bits (x igual a zero) o resultado é -0,3977, isto é, haverá geração de 

energia ao invés de consumo. Desse modo, o coeficiente linear deve ser alterado para o valor 0,03 de 

acordo com a Tabela 11, assim, independente do chaveamento de bits sempre haverá no mínimo 

0,03 mW de potência dissipada. O segundo ajuste corresponde ao coeficiente angular que pode levar 

em conta a média dos coeficientes angulares de cada equação que pode ser obtida a partir dos pares 

ordenados da Tabela 11, chegando ao valor de 0,045. Portanto, a equação usada para estimação de 

potência dos buffers (em Watts) para IPNoSys é: 

                     (7) 

Para avaliar o efeito da utilização de vários canais virtuais para os pacotes regulares, diversas 

simulações foram realizadas com a mesma aplicação do contador apresentada na seção 6.1, variando 

a quantidade de canais virtuais. Na seção 3.4, quando o algoritmo de roteamento foi apresentado, 

comentou-se que a quantidade máxima de vezes que um mesmo pacote em uma espiral do 

roteamento poderia fazer era 3. O que significa que a quantidade de canais virtuais para pacotes 

regulares poderia ser igual 3 para evitar os problemas de deadlock ou congestionamentos. Dessa 

forma, a aplicação do contador em suas versões sequencial e paralela, variando a quantidade de 

instruções (8, 16, 32, 64, 128 e 256) foram executadas em instâncias de IPNoSys com 1, 2, 3, e 4 

canais virtuais para pacotes regulares, mantendo as dimensões da rede em 4x4 RPUs, todas 

configuradas para executar apenas 1 instrução por vez. 

Primeiramente foi observada a quantidade de instruções executadas em cada nodo (RPU ou 

MAU) nas versões sequenciais, destacando os valores máximos em cada instância, como mostra a 

Figura 84. 
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Figura 84 - Máximo de Instruções Executadas em um Nodo para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nas implementações com 8 e 16 instruções não há diferenças em nenhuma das instâncias da 

arquitetura, uma vez que não há execução localizada nesses casos. Com 32 instruções a execução 

localizada acontece apenas na versão com 1 canal virtual, enquanto que na implementação com 64 

instruções a execução localizada acontece também na versão com 2 canais virtuais, quando em 

apenas uma RPU são executadas 46 instruções. A partir da implementação com 128 instruções a 

execução localizada é realizada em todas as instâncias, entretanto a quantidade máxima de 

instruções executadas em uma mesma RPU diminui a medida que se acrescenta canais virtuais. 

Inclusive, a versão com 4 canais, teoricamente com canal virtual excedente ao máximo necessário, 

apresenta, para todas as implementações do contador, indícios que a execução localizada acontece 

mais tardiamente, evidenciada pelos máximos de instruções executadas serem menores que os 

outros casos. 

Na versão paralela do contador, com 4 fluxos de execução, o comportamento das instâncias 

da arquitetura começa a se diferenciar apenas na implementação com 64 instruções, na instância 

com 1 canal virtual, e se mantém da mesma forma na implementação com 128 instruções  (Figura 

85). Já a implementação com 256 instruções, os máximos são relativos as instâncias com 2 e 4 canais 

virtuais e o menor valor na instância com 3 canais. 
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Figura 85 - Máximo de Instruções Executadas em um Nodo para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Com o aumento dos canais virtuais, a execução localizada acontece mais tarde, e, com isso, 

os buffers de resultados acabam sendo menos utilizados, entretanto isso não garante que o tempo 

de transmissão dos pacotes seja reduzido. Pelo contrário, como aumenta a disputa pelos canais 

físicos, existe mais espera para cada canal virtual transmitir, como pode ser visto no gráfico da Figura 

86. 

Figura 86 - Tempo Médio para Transmissão de Palavras para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nessa figura, é possível notar que a partir da implementação sequenciais com 32 instruções, 

os tempos médios de transmissão aumentam quando se aumenta a quantidade de canais virtuais, ou 

seja, à medida em que se adia mais a execução localizada. 
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Nas implementações paralelas as diferenças são proporcionalmente menores, mas o mesmo 

fenômeno acontece, como se observa na Figura 87. 

Figura 87 - Tempo Médio para Transmissão de Palavras para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Considerando a média de utilização dos canais, com mais canais virtuais, há mais opções de 

pacotes para transmitir, assim o canal é utilizado por mais tempo, e consequentemente o percentual 

de utilização dos canais é aumentado, veja a Figura 88 e a Figura 89, correspondendo as 

implementações sequenciais e paralelas respectivamente. 

Figura 88 - Utilização Média dos Canais para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 89- Utilização Média dos Canais para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em ambos os casos (sequencial e paralelo) os maiores percentuais são atingidos pelas 

instâncias com 4 canais virtuais, e nesses casos o percentual está acima de 1, ou seja, mais que 100%. 

Isso pode ser explicado pela própria definição da equação (4) usada nessa métrica, que divide os 

tempos de transmissão de todos os pacotes pelo tempo que o canal ficou ocupado. Com mais de 1 

canal virtual, os vários pacotes utilizam o mesmo canal físico e o tempo de espera de cada um dos 

pacotes também entra na contabilidade do tempo de transmissão deles, o que torna o numerador 

dessa divisão maior que o denominador. Em relação à taxa de transmissão, o aumento de canais 

virtuais multiplica essa taxa de maneira progressiva, de forma mais significativa na versão sequencial 

(Figura 90) que a paralela (Figura 91). 

Figura 90 - Taxa Efetiva de Transmissão para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Inclusive, a implementação paralela com 256 instruções tem uma taxa efetiva superior na 

instância com 3 canais e não com 4 canais. 

Figura 91- Taxa Efetiva de Transmissão para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

A respeito do tempo de execução, tem-se um reflexo do tempo médio de transmissão, como 

se observa na Figura 92, com as implementações sequenciais. 

Figura 92 - Tempo de Execução para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Com o aumento dos canais virtuais, há mais espera, elevando os tempos de transmissão e 

globalmente o tempo de execução da aplicação. Ainda há um equilíbrio utilizando-se 2 canais 

virtuais, mas a partir de 3 canais o desempenho é afetado negativamente. 

De forma similar, as implementações paralelas também têm desempenho melhor nas 

instâncias com menos canais virtuais, como se vê na Figura 93. 
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Figura 93 - Tempo de Execução para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Outro impacto direto da quantidade de canais virtuais é a potência dos buffers de entrada 

das RPUs, de acordo com (7). Nas implementações sequenciais (Figura 94) a potência é idêntica para 

as versões até 32 instruções. Depois disso, quanto mais canais virtuais, mais demorado é o início da 

execução localizada então mais buffers estão disponíveis para ser usados, aumentando a potência 

dissipada. 

Figura 94 - Potência dos Buffers dos Canais Virtuais para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Nas implementações paralelas, o mesmo acontece, mas em comparação às respectivas 

implementações sequenciais, as versões paralelas sempre dissipam menos potência, chegando a 30% 

a menos entre as implementações sequencial e paralela com 256 instruções. 

Figura 95 - Potência dos Buffers dos Canais Virtuais para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Para investigar se o retardo da execução localizada, provocado pela quantidade de canais 

virtuais, afeta a potência dos buffers de resultados dos árbitros, a equação (7) também foi usada 

nesses buffers para os mesmos experimentos. Os resultados para as implementações sequenciais são 

mostrados na Figura 96 e para as implementações paralelas na Figura 97. 

Figura 96 - Potência dos Buffers de Resultados dos Árbitros para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 97 - Potência dos Buffers de Resultados dos Árbitros para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Como observa-se nesses gráficos, a potência dos buffers de entrada da RPUs são 

proporcionalmente muito mais significativa que aquelas dissipadas pelos buffers de resultados nos 

árbitros. E essa última é praticamente a mesma entre as implementações sequenciais e entre as 

paralelas. Isso é explicado pelo fato de que, independente de acontecer execução localizada, o 

resultado de uma instrução executada em uma RPU será armazenado no buffer de resultados até 

que seja o momento da sua transmissão no pacote. Desse modo, a quantidade total de potência é 

determinada pela quantidade de buffers de entrada nas RPUs e pela potência dissipada por eles. 

Assim, tanto nas implementações sequenciais quanto nas paralelas, as diferenças entre as instâncias 

da IPNoSys variando a quantidade de canais virtuais é mantida proporcionalmente ao gráfico do 

buffers de entrada, como mostram a Figura 98 e a Figura 99. 

Figura 98 - Potência Total para o Contador Sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 99 - Potência Total para o Contador Paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

6.4.1. Conclusões 

Com o intuito de distribuir a carga de execução das instruções de forma mais homogênea, 

foram realizadas experiências com a variação da quantidade de canais virtuais, para pacotes 

regulares. Com o aumento da quantidade de canais virtuais a quantidade de instruções executadas 

em cada RPU foi diminuída, houve aumento no tempo médio de transmissão, na utilização média dos 

canais e na taxa efetiva de transmissão. Entretanto, também houve aumento no tempo de execução 

e na potência dissipada pelos buffers, indicando ser uma solução não apropriada para os objetivos da 

arquitetura. 

6.5.  Instruções por RPU 

O modelo de computação adotado em IPNoSys compreende à execução das instruções 

contidas nos pacotes enquanto os mesmos são roteados e transmitidos entre as RPUs. A priori, cada 

RPU executa apenas a primeira instrução do pacote, remove-a e transmitindo o restante do pacote 

com os resultados da sua execução para a próxima RPU do caminho indicado pelo roteamento. 

Entretanto, como visto anteriormente, a quantidade de instruções nos pacotes, as dimensões da 

rede, a quantidade de canais virtuais disponíveis e o contexto atual da execução, isto é, quais pacotes 

disputam os mesmos canais físicos, são variáveis responsáveis pelo momento de início da execução 

localizada e consequentemente pelo tráfego nos canais, tempo de execução da aplicação e 

dissipação de potência. 

Nesse contexto, foi criado um novo parâmetro de configuração para o modelo de 

computação: instruções executadas por RPU (IPR). Esse parâmetro consiste em informar a cada RPU 

a quantidade de instruções que deve ser executada por ela antes de transmitir o restante do pacote 
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para a próxima RPU. O valor desse parâmetro é definido em tempo de compilação das aplicações, de 

modo que cada aplicação ou cada pacote pode ter seu próprio IPR, o qual é incluído na terceira 

palavra do cabeçalho, no campo também chamado de IPR. 

O primeiro experimento consiste no contador com 64 instruções, em versões sequencial e 

paralela, executadas em uma instância da IPNoSys com apenas 1 canal virtual para pacotes regulares, 

onde variou-se o IPR de 1 até 64, em potência de 2. O gráfico da Figura 100 apresenta a quantidade 

de instruções executadas em cada nodo para a implementação sequencial, onde se percebe a 

concentração na RPU de coordenada 3,2 quando o IPR tem os menores valores.  

Figura 100 - Instruções Executadas em Cada Nodo para o Contador Sequencial com 64 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

A medida que o valor de IPR aumenta a concentração de instruções executadas fica mais 

próxima da MAU onde o pacote é injetado. A melhor distribuição de instruções pelas RPUs acontece 

quando o IPR tem valores 2 e 4. 

Na versão paralela do mesmo contador, o comportamento do experimento anterior se 

mantém, como pode ser visto na Figura 101, entretanto com o crescimento do valor de IPR, as 

concentrações de instruções executadas são próximas às 4 MAUs (coordenadas 0,0; 0,3; 3,0 e 3,3) 

uma vez que a aplicação foi implementada através de 4 fluxos. 
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Figura 101 - Instruções Executadas em Cada Nodo para o Contador Paralelo com 64 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

Com relação ao tempo de execução, a implementação sequencial (Figura 102) indica que o 

desempenho da aplicação se mantém praticamente constante quando o IPR cresce até 4.  

Figura 102 - Tempo de Execução do Contador Sequencial com 64 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

A partir do IPR com valor 8, o tempo de execução é decrescido proporcionalmente. 

Enquanto que o tempo de execução da versão paralela (Figura 103) diminuiu com o aumento 

do IPR até o valor 4, quando se estabiliza, uma vez que na implementação paralela as 64 instruções 

são divididas em quatro pacotes, ou seja, 16 instruções em cada. Com isso, o máximo de IPR 

significativo é o de valor 16, quando todas as instruções são executadas na primeira RPU por onde 

cada pacote é injetado. 
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Figura 103 - Tempo de Execução do Contador Paralelo com 64 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

A relação entre o valor de IPR e o tempo de execução é explicada pelo fato do IPR reduzir a 

quantidade de transmissões entre as RPUs. O tempo de execução de um pacote corresponde à soma 

do tempo de computação de cada instrução propriamente dita e o tempo de transmissão do início 

do pacote entre duas RPUs. O tempo de computação das instruções é independente do valor de IPR, 

enquanto que o tempo de transmissão é afetado diretamente por esse valor, uma vez que quanto 

maior o IPR mais instruções são executadas na mesma RPU sem o overhead de espera pelo 

cabeçalho e pela instrução que será executada. 

A potência dissipada pela implementação sequencial (Figura 104), considerando as potências 

dos buffers de entrada e dos buffers de resultados dos árbitros, mostra um decrescimento 

inversamente proporcional ao valor de IPR.  

Figura 104 - Potência no Contador Sequencial com 64 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Mesmo que o consumo de energia pelos árbitros se mantenha constante, em todos os casos, 

o valor é insignificante em comparação aos buffers de entrada. Com o aumento de IPR os pacotes 

permanecem por mais tempo em uma mesma RPU e ocupam menos buffers simultaneamente e 

consequentemente há uma redução na potência. 

O gráfico de potência da implementação paralela (Figura 105) apresenta o mesmo 

comportamento de redução quando se aumenta o valor de IPR. Contudo, como a aplicação paralela 

foi implementada através de quatro pacotes com 16 instruções cada, a potência se mantém 

constante no valor mínimo a partir do IPR igual ou maior que 16. Além disso, as versões paralelas 

dissipam em torno de 50% menos potência que as respectivas versões sequenciais.   

Figura 105 - Potência no Contador Paralelo com 64 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

No segundo experimento, de modo similar ao primeiro, foram executadas as versões 

sequencial e paralela do contador com 256 instruções variando o IPR de 1 a 256, em potência de 2. 

Em relação ao tempo de execução, a versão sequencial mostrou alguma redução a partir do IPR de 

valor 32, veja Figura 106. 
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Figura 106 - Tempo de Execução do Contador Sequencial com 256 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na versão paralela do mesmo contador, com 4 fluxos (Figura 107), a diferença entre as 

versões de IPR é insignificante, inclusive o valor mínimo acontece com o IPR igual a 8. 

Figura 107 - Tempo de Execução do Contador Paralelo com 256 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em relação à potência dissipada, para o contador sequencial, existe uma pequena redução 

variando o valor de IPR de 1 até 16. A partir do valor de IPR 32, assim como o tempo de execução, há 

uma redução brusca da potência, como se observa na Figura 108. 
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Figura 108 - Potência no Contador Sequencial com 256 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

Para o contador paralelo, a redução da potência acontece de modo inversamente 

proporcional ao valor de IPR até 64, quando o consumo se estabiliza, já que os pacotes paralelos 

possuem 64 instruções. 

Figura 109 - Potência no Contador Paralelo com 256 instruções Variando o IPR 

 

Fonte: Próprio Autor 

Como foi mostrado nessa seção, de modo geral, aumentando o valor de IPR diminui-se a 

transmissão dos pacotes entre as RPUs e com isso o tempo de execução da aplicação passa a 

depender muito mais do tempo de computação das instruções que das transmissões. Além disso, os 

pacotes trafegam por uma quantidade menor de buffers, e em consequência, há redução no tempo 

de execução e na potência dissipada. Desse modo, é intuitivo pensar que a melhor solução seria 

realizar todas as instruções em uma única RPU, tornando-a uma máquina de execução sequencial. 
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Considerando a potência, esse seria sim o melhor modelo, uma vez que a distribuição de um pacote 

pela rede de RPUs para execução apenas da primeira instrução e transmissão desse pacote para a 

RPU seguinte provoca o chaveamento dos bits nos buffers de entrada em todas as RPUs do caminho, 

durante toda a execução do pacote ou enquanto o fim do pacote não passe pela RPU, provocando 

consumo de energia até nas RPUs que estão apenas transmitindo. Entretanto, esse modelo 

inviabiliza o paralelismo, o qual proporciona um melhor desempenho na execução das aplicações. 

Considerando os experimentos apresentados nesta seção, pode-se comparar o tempo de execução 

entre a versão sequencial com IPR máximo e a versão paralela com IPR mínimo e mesmo assim é 

compensatório usar a versão paralela. Para o contador com 64 instruções o tempo de execução com 

IPR máximo (IPR = 64) é de 438 ciclos enquanto que a versão paralela do mesmo contador com IPR 

igual a 1 é 283, ou 1,5 vezes mais rápido. Para o contador com 256 instruções sequencial com IPR 

igual a 256 o tempo de execução é 1584 ciclos, enquanto que a versão paralela com IPR igual a 1 é de 

510 ciclos, neste caso 3,1 vezes mais rápido. Portanto, é necessário utilizar o IPR de modo a garantir 

que ainda seja possível explorar o paralelismo, e desse modo, tentar equilibrar o melhor 

desempenho e a menor dissipação de potência.  

6.5.1. Conclusões 

Ainda no sentido de distribuição da carga de execução, foi incluído nos cabeçalhos dos 

pacotes o IPR que configura cada RPU com a quantidade de instruções que devem ser executadas 

por elas. Quanto maior o valor de IPR, a quantidade de instruções executadas em cada RPU 

concentra-se mais próxima das origens dos pacotes, permitindo a diminuição do tempo de execução 

e potência, contudo tornando a arquitetura mais sequencial. 

6.6.  Entrada / Saída 

Nesta e na próxima seção são apresentados alguns experimentos usados para avaliar o 

suporte ao sistema operacional, principalmente o mecanismo de escalonamento, uma vez que o 

procedimento de escalonamento está envolvido com o gerenciamento de memória, gerenciamento 

de processos e eventualmente com o gerenciamento de entrada/saída (E/S). Nesta seção serão 

discutidos apenas os experimentos que envolvem E/S. 

Quando uma instrução de E/S vai ser executada, o pacote onde ela está contida é 

interrompido e armazenado na MAU mais próxima de onde foi interrompido. O tempo para 

armazenar um pacote interrompido e o tempo para restaurar sua execução quando a E/S é finalizada 

depende de três variáveis: 1) quão longe o pacote interrompido está da MAU que o armazena; 2) 

quão longe a MAU que o armazenou está do IOMAU; 3) o comprimento do pacote interrompido que 

será armazenado. Esses tempos também são overheads, contudo são insignificantes comparados à 
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espera pela operação de E/S. Desse modo, é possível escalonar outros processos prontos para 

executar enquanto um outro espera pela E/S. 

Para avaliar tal escalonador foram utilizadas duas métricas: média de ciclos por instrução 

(CPI) e o percentual médio de utilização da arquitetura como um todo. A primeira métrica 

corresponde ao somatório dos tempos de execução de todos os processos dividido pelo somatório 

da quantidade de instruções de todos os processos. A segunda corresponde ao somatório do tempo 

de computação e do tempo de transmissão de cada recursos (RPU ou MAU) dividido pela quantidade 

de recursos. Contudo, se uma MAU estiver transmitindo e realizando computações ou fazendo mais 

que uma transmissão simultaneamente, apenas um dos tempos é considerado, portanto o 

percentual de utilização do sistema é uma aproximação que considera apenas se o recurso está em 

uso ou não.  Na avaliação, ainda foram utilizadas duas versões do escalonador, uma que implementa 

TRAP e outra sem TRAP. A implementação de TRAP consiste no escalonador decidir executar outro 

processo quando há uma notificação de que o processo atualmente em execução foi interrompido 

por causa de uma operação de E/S. Já o escalonador sem TRAP executa um novo processo apenas 

quando o primeiro for finalizado, não importando se houve E/S ou não. 

Nos experimentos utilizados, cada processo é formado por apenas dois pacotes, o pacote da 

aplicação e o pacote finalizador desse processo. Isso quer dizer que quando um pacote é 

interrompido devido uma operação de E/S, o processo inteiro é interrompido. O tamanho dos 

pacotes foi fixado em 10 instruções aritméticas e apenas um processo possui a instrução de E/S. Em 

todos os experimentos, a instrução de E/S transfere 4 bytes. Assim, o processo com a instrução de 

E/S é o primeiro a ser executado e durante a operação de E/S o escalonador pode injetar outros 

processos, dependendo se ele implementa TRAP ou não. 

As métricas utilizadas são afetadas diretamente pela quantidade de processos que podem 

ser executados durante a interrupção do primeiro processo. Desse modo, foram injetados, por uma 

mesma MAU, o processo com E/S e outros sem E/S, os quais serão chamados de processos comuns. 

A quantidade de processos comuns variou de 10 até 100 processos. Esse experimento foi realizado 

em cada uma das MAUs (com e sem TRAP) e todas obtiveram resultados idênticos, exceto a MAU 0,0 

que também trabalhou como IOMAU, onde o tempo de acesso a memória é diferenciado, uma vez 

que esta MAU compete com o IONode. 

O CPI médio para os escalonadores sem TRAP e com TRAP no primeiro experimento realizado 

individualmente com cada MAU são mostrados na Figura 110 e na Figura 111, respectivamente. 

Em ambos os casos, o comportamento da curva de CPI da MAU 0,0 é diferenciado das demais 

MAUs que são idênticos entre si. Nos dois gráficos, observa-se que com o aumento do número de 

processos comuns, em média, gasta-se menos ciclos para executar as instruções. Na versão sem 

TRAP (Figura 110 ) o mínimo da curva está abaixo de 20 ciclos/instrução enquanto que a versão com 
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TRAP (Figura 111) fica abaixo de 10 ciclos/instrução, o que representa uma melhoria de 50%, ambas 

quando o número de processos comuns chega a 100. 

Figura 110 - CPI Médio sem TRAP 

 

Fonte: Próprio Autor 

Figura 111 - CPI Médio com TRAP 

 

Fonte: Próprio Autor 

Com a redução do CPI médio induz-se a melhoria de desempenho. Então, para verificar tal 

fato, foi obtido o percentual de utilização do sistema para o mesmo experimento, apresentado na 

Figura 112 e na Figura 113. 
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Figura 112 - Percentual de Utilização do Sistema sem TRAP 

 

Fonte: Próprio Autor 

Como era de se esperar, o percentual de utilização do sistema, com ou sem TRAP, aumenta 

com o crescimento da quantidade de processos comuns. O comportamento da curva sem TRAP 

(Figura 112) é quase uma parábola enquanto que a curva da versão com TRAP (Figura 113) tem 

comportamento linear, indicando uma relação direta com a quantidade de processos comuns. A 

exceção é MAU 0,0 com TRAP, que parece atingir sua saturação após 60 processos comuns quando a 

curva se estabiliza e quase não apresenta mais crescimento. Também é importante destacar que o 

máximo da curva com TRAP também é praticamente o dobro do máximo da versão sem TRAP, ambos 

quando são executados 100 processos comuns. 

Figura 113 - Percentual de Utilização do Sistema com TRAP 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Nesse primeiro experimento, cada simulação foi realizada em uma MAU individualmente. No 

segundo experimento, a execução dos mesmos processos foi realizada de forma concorrente em 

múltiplas MAUs. A Figura 114 mostra o CPI médio quando os processos são executados em duas 

MAUs concorrentemente, variando a quantidade de processos comuns até 200 em cada MAU. 

Figura 114 - CPI Médio com Duas MAUs Concorrentes 

 

Fonte: Próprio Autor 

Os comportamentos das curvas da versão com e sem TRAP são semelhantes, entretanto a 

versão com TRAP se sobressai em todos os casos, chegando a um CPI médio 50% menor que a versão 

sem TRAP, quando existem 200 processos comuns. 

O mesmo comportamento também se aplica ao percentual de utilização do sistema na Figura 

115, o qual se mantém do mesmo modo que as simulações realizadas nas MAUs individuais. 

Figura 115 - Percentual de Utilização do Sistema com duas MAUS Concorrentes 

 

Fonte: Próprio Autor 

Utilizando as 4 MAUs concorrentemente, o comportamento do CPI médio não é tão 

uniforme como nas versões individuais e com 2 MAUs como se observa na Figura 116. Mas ainda 
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assim existem vantagens na utilização de TRAP e há decrescimento no CPI médio com o aumento da 

quantidade de processos comuns. 

Figura 116 - CPI Médio com quatro MAUs Concorrentes 

 

Fonte: Próprio Autor 

O percentual de utilização do sistema também é melhorado com o aumento da quantidade 

de processos comuns, principalmente na versão com TRAP, veja a Figura 117. 

Figura 117 - Percentual de Utilização do Sistema com quatro MAUs Concorrentes 

 

Fonte: Próprio Autor 

6.6.1. Conclusões 

Avaliando o escalonamento de processos durante as operações de E/S, observou-se que há 

melhorias no CPI médio e utilização do sistema quando outros processos são executados enquanto 

há espera pela E/S, mesmo havendo vários processos concorrentes. 
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6.7.  Escalonamento de Processo 

Nesta seção são apresentados os experimentos que envolvem o escalonamento de processos 

com e sem timer. O primeiro experimento consiste em avaliar o escalonador para um conjunto de 

simples processos executando em loop sem operações de E/S. O segundo corresponde a um 

conjunto de processo que são executados a partir de vários pacotes que precisam ser sincronizados. 

Todos os experimentos foram simulados usando dois modelos de escalonador (com e sem timer) 

comparando-os a execução sem timer. Na versão sem timer, um processo é iniciado e apenas 

quando outro processo for finalizado. Enquanto que as versões com timer podem ser preemptiva 

(bloqueante) ou não-preemptiva (não bloqueante), como apresentado na Seção 5.4. 

No primeiro experimento, cada processo implementa um laço para 100 repetições, onde em 

cada iteração do laço são executadas 100 instruções aritméticas. Esse experimento foi executado 

usando 1, 2 e 3 MAUs paralelas, e o número de processos em cada MAU variou de 1 até 10. 

A Figura 118 mostra o tempo de execução em uma única MAU, comparando as versões dos 

escalonadores. Nesse gráfico, observa-se que, quando o número de processos cresce, o tempo de 

execução no escalonador não bloqueante cresce em uma proporção menor que as outras versões, e 

que o pior tempo de execução acontece na versão sem timer. Mas a diferença entre esta versão e a 

versão bloqueante é pequena. 

Figura 118 – Tempo de Execução de Processos com Repetição em 1 MAU 

 

Fonte: Próprio Autor 

Considerando que a quantidade de instruções em cada simulação é a mesma, assim como a 

mesma quantidade de processos, independente da versão do escalonador, a diferença de 

desempenho entre as versões é mais clara na Figura 119, onde é apresentada a vazão do sistema em 

instruções executadas por ciclo.  
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Nessa figura, fica evidente que o desempenho da versão não bloqueante é melhor que as 

outras duas, uma vez que a quantidade de instruções se mantém. Isto significa que a versão não 

bloqueante gasta menos tempo. 

Figura 119 - Vazão do Sistema para os Processos com Repetição Executados em 1 MAU 

 

Fonte: Próprio Autor 

A Figura 120 e a Figura 121 mostram o tempo de execução e a vazão do sistema para o 

mesmo experimento executado em duas MAUs concorrentes, isto é, a quantidade de processos, e 

consequentemente o número de instruções executadas são dobrados. Neste caso, o comportamento 

é similar ao experimento com apenas 1 MAU. A versão não bloqueante continua sendo superior que 

as outras duas na mesma proporção. 

Figura 120 - Tempo de Execução de Processos com Repetição em 2 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 121 - Vazão do Sistema para os Processos com Repetição Executados em 2 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 

Simulando esse mesmo experimento em 3 MAUs, é notável que a regularidade da aplicação 

conduz o experimento para um comportamento constante, independente da carga oferecida, veja o 

tempo de execução na Figura 122. 

Figura 122 - Tempo de Execução de Processos com Repetição em 3 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando triplica-se a carga (em 3 MAUs paralelas), a vazão do sistema também é triplicado 

(Figura 123) comparando-o ao mesmo experimento com uma única MAU. Isso acontece, pois a 

quantidade de instruções é triplicada, mas o tempo de execução é praticamente o mesmo. 
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Figura 123 - Vazão do Sistema para os Processos com Repetição Executados em 3 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 

Esse experimento não foi executado em 4 MAUs pois o tempo de acesso a memória do 

IOMAU é muito maior que nas outras MAUs, então o IOMAU poderia ser o gargalo do sistema, o qual 

poderia esconder a diferença real entre as versões dos escalonadores. 

O segundo experimento usou processos formados por cinco pacotes e seu respectivo pacote 

finalizador como ilustrado na Figura 124. 

Figura 124 - Relação entre os Pacotes do 2o. Experimento do Escalonador 

 

Fonte: Próprio Autor 

O primeiro pacote é responsável por implementar um laço de 100 de repetição e inicia a 

execução de quatro pacotes paralelos em cada iteração. Após sincronização dos quatro pacotes uma 

nova iteração é iniciada, ou o pacote finalizador é executado no final das 100 repetições. Cada 

pacote paralelo executa 100 instruções aritméticas e uma instrução SYNC que permite ao pacote 1 

iniciar uma nova iteração. Esse experimento foi executado usando de 1 até 3 MAUs, e o número de 

processos desse tipo variou de 1 até 10. 
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Neste experimento, a diferença entre os tempos de execução nas três versões dos 

escalonadores usando apenas 1 MAU é mais significante que o experimento anterior, conforme a 

Figura 125. 

Figura 125 - Tempo de Execução de Processos com Repetição e Sincronização em 1 MAU 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em relação à vazão do sistema, a versão não bloqueante continua sendo aquela com melhor 

desempenho, seguida pela versão bloqueante e por fim a versão sem timer (Figura 126). A versão 

bloqueante possui um bom desempenho, mas seu comportamento não é constante como nas outras 

versões. 

Figura 126 - Vazão do Sistema para os Processos com Repetição e Sincronização em 1 MAU 

 

Fonte: Próprio Autor 

Quando esse experimento é realizado em 2 MAUs correntes, o desempenho, em tempo de 

execução, não é perceptível (Figura 127). 
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Figura 127 - Tempo de Execução de Processos com Repetição e Sincronização em 2 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 

Entretanto, quando vê-se a vazão do sistema (Figura 128) é possível perceber a vantagem, 

mesmo pequena, das versões não bloqueante e sem timer e a inconstância da versão bloqueante. 

Figura 128 - Vazão do Sistema para os Processos com Repetição e Sincronização em 2 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 

A Figura 129 e a Figura 130 mostram, respectivamente, o tempo de execução e a vazão do 

sistema para o segundo experimento em 3 MAUs. O tempo de execução é praticamente o mesmo 

entre as três versões do escalonador. Entretanto, na versão não bloqueante, acontece um deadlock 

quando o número de processos é superior a 7 em cada MAU. 
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Figura 129 - Tempo de Execução de Processos com Repetição e Sincronização em 3 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 

Apesar do comportamento inconstante da vazão da versão bloqueante (Figura 130), sua 

performance é apenas um pouco inferior à versão sem timer, principalmente quando o número de 

processo cresce. 

Figura 130 - Vazão do Sistema para os Processos com Repetição e Sincronização em 3 MAUs 

 

Fonte: Próprio Autor 

Analisando o segundo experimento, variando a quantidade de MAUs paralelas, percebe-se 

que a versão não bloqueante tem o melhor desempenho quando a carga oferecida na rede é 

pequena, entretanto para cargas grandes pode levar a situações de deadlock. A versão sem timer 

tem o pior desempenho para pequenas cargas, mas supera as outras versões quando a carga 

aumenta. E a versão do escalonador com timer bloqueante foi proposta para empregar justiça entre 
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os processos e balancear a carga na rede. Então essa versão tem um desempenho razoável para 

ambos os casos, para pequenas e grandes cargas. 

6.7.1. Conclusões 

Em relação à utilização de timer, foram analisados dois modelos de escalonamento 

(preemptivo e não-preemptivo) em comparação à versão sem timer. Percebeu-se que a versão não-

preemptiva tem um melhor desempenho enquanto a carga oferecida é pequena, chegando a um 

deadlock quando a carga é grande. A versão sem timer mostra-se com o pior desempenho para 

pequenas cargas e melhor para grandes cargas. Enquanto que a versão com timer preemptiva tem 

um desempenho quase regular em todas as situações. 
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Capí tulo 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os sistemas multinúcleos são considerados os representantes da nova geração dos 

computadores, e atrelado a eles existe uma série de benefícios, como aumento do poder de 

processamento com paralelismo e redução de custos. Junto com desenvolvimento dessas 

arquiteturas também existe muita pesquisa relacionada ao sistema de interconexão usado por elas, 

como as redes-em-chip. Nesse modelo há uma separação bem definida nas funções de comunicação, 

feita pela rede, e processamento feito pelos núcleos. Para contrapor esse paradigma, esta tese 

defendeu a ideia da união das funções de comunicação e processamento em um único sistema. 

Tal sistema, nomeado de IPNoSys, foi baseado em uma rede-em-chip do tipo grelha 2D, 

aproveitando as principais características da rede para transmissão a favor do processamento. Entre 

elas estão os vários canais curtos bidirecionais para transmissão ponto-a-ponto entre os elementos 

adjacentes, com comunicação paralela, overhead da memorização dos pacotes na análise dos seus 

cabeçalhos, além das transmissões dos pacotes entre os roteados da origem até o destino como um 

pipeline. Nessa transformação de rede-em-chip para arquitetura IPNoSys, cada roteador ganhou uma 

unidade lógica e aritmética e uma unidade de sincronização e inclusão de muitas funções nos 

árbitros que controlam as portas de saída, por isso foi chamado de Routing and Processing Unit 

(RPU). Além disso, os núcleos tradicionais ligados aos roteadores, que em geral são processadores do 

modelo Von Neumann, foram substituídos por quatro simples núcleos de acesso a memória (MAU – 

Memory Access Unit), tornando possível quatro acessos simultâneos a memória. Para tanto foram 

propostas modificações nos pacotes, possibilitando transmitir operações e dados juntos, tal como o 

modelo de arquitetura backpacker. Tais operações são organizadas de acordo com a dependência de 

dados da aplicação, assim, os resultados de instruções executadas podem servir de dados para 

instruções posteriores, diminuindo o acesso à memória. De forma análoga, um conjunto de pacotes 

forma um programa, os quais podem ser injetados em sequencia como pipeline ou paralelamente 

através de MAUs diferentes. 

O algoritmo de roteamento, chamado de spiral complement, também é uma versão 

modificada do tradicional XY, uma vez que seu objetivo é prover recursos (RPUs e MAUs) para que 

todas as instruções contidas nos pacotes sejam executadas. Quando um pacote chega ao seu destino 

e ainda existem instruções para serem executadas, um novo destino é criado para que a execução 

continue. O conjunto de novos destinos encaminha os pacotes injetados por um dos cantos da rede 

para outro canto, como em uma espiral, e assim segue, teoricamente, por quatro espirais até que 
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volte para a espiral inicial. Para evitar eventuais deadlocks, provocados pelas espirais do roteamento, 

pela coincidência de caminhos de pacotes concorrentes ou pelo contexto de execução de cada 

pacote, foi criada uma solução chamada de execução localizada. Essa solução consiste em habilitar a 

RPU que detectou a situação de impasse para continuar executando as próximas instruções do 

pacote até que o pacote possa ser transmitido. 

O subsistema de entrada/saída incluiu novas funções em uma da MAUs, a qual é identificada 

por IOMAU, sendo responsável por programar o controlador de E/S (IONode) que funciona como um 

DMA (Direct Memory Access), usando a memória de forma concorrente com o IOMAU. Assim, o 

IOMAU mantém uma interface de interrupção, a qual é ativada pelo IONode quando a transferência 

de dados entre o dispositivo de E/S e a memória é finalizado. Desse modo, enquanto as operações de 

E/S não são finalizadas, as MAUs podem executar outros programas, incluindo a ideia de processos 

dos sistemas operacionais. Adicionalmente foi incluída a ideia de timer em cada uma das MAUs e 

implementados dois modelos de escalonadores de processos, um com e outro sem preempção. 

Como prova de conceitos e para realizar avaliações sobre características específica e para 

realizar comparações com outras arquiteturas, foi desenvolvido um simulador em SystemC, com 

precisão de ciclos, uma linguagem de descrição de pacotes (PDL - Package Language Description) e 

um montador. As aplicações são descritas nessa linguagem e submetidas ao montador que faz 

verificação léxica, sintática e semântica, além de construir os códigos objetos da aplicação, os quais 

são interpretados pelo simulador que realiza a execução da aplicação e devolve os resultados 

analíticos. Uma série de estudos de casos foi realizada utilizando esse ambiente de programação e 

simulação, onde foram obtidos diversos resultados para análise. 

O ambiente de simulação permite instanciar diversos modelos da arquitetura IPNoSys 

variando os parâmetros de configuração. Dependendo da aplicação uma instância pode ser mais 

eficaz que outra. Entretanto, pelas experiências realizadas propõe-se que a arquitetura utilize 

algumas RPUs de modo a formar uma rede para que possa ser explorado o paralelismo das 

aplicações através da injeção simultânea de pacotes através da quatro MAUs, como por exemplo o 

tamanho 4x4, como o utilizado na maioria dos experimentos. Também é sugerido que o número de 

canais virtuais para pacotes regulares seja igual 1, uma vez que o aumento desses canais influencia 

negativamente o tempo de execução e a potência dissipada pelos buffers. A respeito do IPR, esse é 

um parâmetro que não depende do simulador e sim do montador quando a aplicação está sendo 

gerada. Desse modo, o valor de IPR pode ser alterado facilmente, sendo, portanto, mais apropriado 

realizar experiências com diversos valores de IPR dependendo da aplicação. 

O estudo de viabilidade do desenvolvimento da plataforma IPNoSys, que agora envolve a 

arquitetura, modelo de computação, suporte a sistema operacional, modelo de programação e 

ambiente de programação e simulação foi concebido em (ARAÚJO, 2008). Os primeiros experimentos 
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dessa arquitetura foram publicados em (FERNANDES, OLIVEIRA et al., 2008). Em (FERNANDES, 

OLIVEIRA et al., 2009b) foram apresentados resultados comparativos entre IPNoSys e STORM, assim 

como em (FERNANDES, OLIVEIRA et al., 2009a) que, adicionalmente, verificou a taxa de 

decrescimento dos pacotes em IPNoSys e fez uma comparação detalhada dos fatores que favoreciam 

ao melhor desempenho das aplicações avaliadas entre IPNoSys e STORM. Em (FERNANDES, SILVA et 

al., 2010) foi apresentada principalmente a programabilidade de IPNoSys. O trabalho inicial do 

compilador para IPNoSys foi apresentado em  (GADELHA, FERNANDES et al., 2011), e o 

gerenciamento de E/S e escalonamento de processos durante a espera pela E/S foi publicado em 

(FERNANDES, SILVA et al., 2011). 

São várias as contribuições trazidas por este trabalho para elaboração e/ou realização de 

trabalhos futuros correlatos. As ideias apresentadas a seguir propõem modificações arquiteturais, ou 

no modelo de programação ou mesmo na forma de implementar as características atuais, que 

podem vir a melhorar o desempenho, reduzir aspectos como área em chip e potência dissipada, 

aumentar a abstração do programador ou adequações a sistemas operacionais. 

Para otimizar a representação dos pacotes e possivelmente reduzir o consumo de potência 

nos buffers, propõe-se a representação dos bits de controle em cada palavra dos pacotes através de 

apenas 2 bits ao invés de 4 bits. Essa representação pode ser feita em contagem binária ou mesmo 

utilizando código Gray. Ainda considerando o formato dos pacotes, na instrução CALL, os campos de 

identificador dos parâmetros podem ser omitidos, de modo que tais atributos podem ser 

referenciados pela sua posição, como acontece comumente em outras arquiteturas. 

Em relação ao acesso dos dados na memória, podem ser propostos outros tipos de dados e 

outros modos de endereçamento, afetando diretamente a programabilidade das aplicações. Com 

novos tipos de dados, quantidades diferentes de bytes são necessárias para representar os valores e 

com isso, as MAUs precisariam aplicar mecanismos de máscaras ou a interface de comunicação com 

a memória deverá ser modificada. Enquanto que os modos de endereçamento estenderiam, o atual 

modo direto, para os modos indireto, indexado e as combinações possíveis, permitindo maiores 

espaços de endereçamento, além de facilitar a vida do programador para manipulação de ponteiros 

e matrizes, por exemplo. A implementação dessas propostas também devem modificar a PDL e 

consequentemente o montador. 

Outra experiência a ser realizada, que pode afetar diretamente no tempo de execução das 

aplicações e potência dissipada, é a elaboração de novos algoritmos de roteamento que entretanto, 

não devem limitar a quantidade de instruções nos pacotes e ainda evitar situações de deadlocks. O 

algoritmo de roteamento atual cria ciclos, o que obrigou a adoção da execução localizada para evitar 

deadlocks, assim como cria muitas interseções entre os diversos caminhos, o que aumenta a disputa 

pelos mesmos canais e subutiliza outros. O algoritmo atual utiliza 3 dos 6 bits, do campo “re-rotear” 
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do cabeçalho, para informar as RPUs como proceder para geração do endereço de um novo destino 

quando necessário. Desse modo, é possível elaborar uma forma de se implementar esse e outros 

algoritmos através dos 6 bits, depois de realizar as adequações nas RPUs e MAUs. 

Uma grande preocupação por parte de alguns projetistas de arquiteturas, principalmente 

quando aplicadas a sistemas embarcados ou sistemas de tempo real, é com relação a qualidade de 

serviço (QoS). Adaptações na IPNoSys para garantir QoS podem incluir desde novos tipos de pacotes, 

com um canal virtual exclusivo sem disputas nem risco de deadlocks, com prioridade na execução das 

instruções desse pacote ou mesmo inclusão de ULAs exclusivas dentro das RPUs para esse tipo de 

pacote. Outra alternativa, para cumprimento de deadlines, também pode ser a implementação da 

execução localizada em uma RPU ou mesmo em uma MAU para esse tipo de pacote. 

No que diz respeito ao suporte a sistemas operacionais, propõe-se definir um conjunto de 

chamadas de sistema que permitam explicitamente gerenciar a memória, os processos, 

entrada/saída e arquivos, mesmo que seja necessário incluir novas instruções à ISA. No 

gerenciamento de memória, primeiramente pode ser analisada a possibilidade de utilizar-se apenas 

uma lista para representar blocos livres e ocupados, ao invés de duas listas. Ainda, considerando o 

gerenciamento de memória, permitir que seja feita alocação e desalocação para um determinado 

processo, definindo o espaço de endereçamento de cada um, implementando algum mecanismo de 

proteção dos espaços de cada processo e implementar memória virtual e segmentação, 

possivelmente com a combinação das duas técnicas. No gerenciamento de processos, podem ser 

definidas novas prioridades entre os processos prontos, além das duas que já existem, e elaboração 

de outros algoritmos de escalonamento. Em relação à entrada/saída, podem ser definidos um 

conjunto de pacotes, que faz parte do sistema operacional, que implementam especificidades de 

cada dispositivo de entrada/saída, e podem ser chamados de maneira uniforme durante a E/S das 

aplicações comuns, análogo aos drivers. Juntamente com essa definição e manipulação de 

dispositivos de E/S, a ideia pode ser estendida para a implementação de um sistema de arquivos, 

incluindo permissões, compartilhamento, mapeamento na memória e etc. Outra experiência que 

poderia ser realizada é a separação das funções de gerenciamentos do hardware que atualmente 

estão implementadas dentro das MAUs, e implementá-las através de um conjunto de pacotes, 

relativos ao SO, fazendo a análise de custo/benefício em relação a espaço em memória, tempo de 

execução, área ocupada em chip, potência dissipada, carga injetada na rede e etc. 

No quesito desenvolvimento de aplicações, é necessário um compilador de uma linguagem 

de alto nível. Um trabalho neste sentido já foi iniciado com o desenvolvimento de uma ferramenta 

de compilação da linguagem C padrão (GADELHA, FERNANDES et al., 2011) e geração automática de 

código PDL. O frontend dessa ferramenta foi desenvolvido em um projeto LLVM chamado Clang 

(LLVM, 2011), o qual traduz um código ANSI C para um código uma representação intermediária que 
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é analisada e transformada em PDL, já com alguma exploração de paralelismo. Contudo, a geração 

de código PDL não acontece de forma otimizada, nem a exploração de paralelismo é feita com 

precisão. Dessa forma, deve haver ainda algum esforço para aperfeiçoar tal compilador, incluindo 

algum tipo de biblioteca própria para que o programador possa definir explicitamente trechos de 

códigos que podem ser paralelizados. Técnicas de otimização de código e exploração de paralelismo 

no nível ILP utilizadas para Queue Processors (SCHMIT, LEVINE et al., 2002), (MASUDA, BEN 

ABDALLAH et al., 2009) e (HOSHINO, ABDERAZEK et al., 2008) também podem ser investigadas e 

adaptadas para IPNoSys. Alternativamente, um novo compilador pode ser desenvolvido desde o 

frontend, de modo a assegurar maior precisão na geração de código de acordo com as características 

da arquitetura IPNoSys. 

Um experimento que pode ser realizado é a execução de aplicações heterogêneas, como por 

exemplo, o problema de produtor-consumidor. Para avaliação e comparação de IPNoSys com outras 

arquiteturas é necessário o uso de um benchmark conhecido na literatura e utilizado pela maioria 

das arquiteturas. Dentre os benchmark que podem ser utilizados estão o SpecINT2000 utilizado na 

arquitetura WaveScalar (SWANSON, SCHWERIN et al., 2007), ou FFT32, H.263, MPEG2, Susan, AES ou 

Blowfish utilizados nas arquiteturas Queue Processor. Para avaliação da dissipação de potência, uma 

técnica semelhante a utilizada em IPNoSys pode ser aplicada na STORM de modo a também servir de 

referência nas comparações já realizada, bem como explorar as técnicas empregas nos Queue 

Processors (HOSHINO, ABDERAZEK et al., 2008) e outras arquiteturas da literatura. 

Em relação ao ambiente de programação e simulação, um trabalho que auxiliaria o 

programador e ajudaria a realizar a análise dos resultados de simulação, seria desenvolver uma 

interface gráfica com editor de texto, compilador, montador e simulador integrados. Essa ferramenta 

também poderia disponibilizar interface para configuração de todos os parâmetros do simulador e 

montador, interface para configuração e geração das aplicações testes já existentes e das próximas 

do benchmark, além da geração automática dos gráficos a partir dos resultados de simulação com 

possibilidade de salvá-los em diversos formatos de arquivo. Adicionalmente, pode ser disponibilizada 

uma interface gráfica, animada em tempo de simulação a partir da movimentação e execução das 

instruções pelas RPUs e MAUs, identificando onde os resultados das instruções executadas são 

inseridos bem como o momento da performance da execução localizada, dos pacotes de controle, da 

operações de E/S e chamadas de funções. 

A ideia de se utilizar redes-em-chip como ambiente de processamento e comunicação 

também estimula a investigação da utilização de outras topologias de rede. Neste caso, seriam 

necessárias adequações principalmente no algoritmo de roteamento e possivelmente no formato 

dos pacotes. 
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Outra possibilidade está no desenvolvimento de um cluster de várias arquiteturas IPNoSys, 

no formato atual, com um tamanho fixo da rede (4x4 por exemplo), de modo que redes de RPUs 

adjacentes possam compartilhar uma ou mais MAUs. Cada uma das redes 4x4 funcionaria como um 

processador que permite a execução paralela de até 4 fluxos, ou seja, com 2 redes seria possível ter 

até 8 fluxos de execução paralelos. Para isso será necessário modificações na arquitetura da MAU 

para que ela possa se comunicar em outros sentidos, assim como as RPUs, e fazer uma análise da 

melhor posição para o IOMAU, ou investigar a possibilidade de haver mais que um. O pacote 

também deve carregar alguma informação para identificar de qual rede ele faz parte para evitar 

ambiguidade na decisão de gerar um novo destino quando necessário. 

O modelo arquitetural atual pode explorar o paralelismo em um nível de blocos funcionais da 

implementação em alto nível, como por exemplo, usando a técnica de desenrolamento de laço, ou 

em nível de instrução. Entretanto, como apenas a RPU que detém o cabeçalho do pacote pode 

executar as instruções, o paralelismo em nível de instrução representa pouca vantagem em relação 

ao tempo de execução. Assim, outro modelo arquitetural, no estilo VLIW, pode ser proposto para 

exploração do paralelismo em nível de instrução, onde a execução de tais instruções pode ser 

realizada fora de ordem. Essa ideia tem a vantagem de tentar aproveitar o máximo dos recursos 

(ULAs) disponíveis nas diversas RPUs. Para tanto, será necessária alguma modificação no formato dos 

pacotes e, consequentemente, também o montador, para que a contagem das palavras não dependa 

do campo Apontador do cabeçalho, além da lógica de execução das RPUs. Essas modificações devem 

permitir que instruções, que não possuem dependência de dados, possam ser realizadas em 

qualquer RPU, garantindo que os resultados gerados por elas sejam inseridos nas posições corretas 

dos pacotes. 

Por fim, também há uma ideia de desenvolvimento de uma nova versão de IPNoSys mas sem 

a rede de RPUs e ainda assim mantendo o paralelismo. A ideia é utilizar apenas uma RPU ligada a 

quatro MAUs nos sentidos opostos. Essa RPU funcionaria de forma análoga as RPUs na execução 

localizada. Nesta experiência é importante observar o custo/benefício em relação ao tempo de 

execução, impacto no paralelismo, potência dissipada, memória requerida e área ocupada. 
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APÊNDICE A - Guia de Programação 
 

 

A.1. Introdução 

Esse guia de programação é referente ao sistema IPNoSys (Integrated Processing Noc 

System). Nesse documento são abordados assuntos relacionados à programabilidade e as principais 

estruturas usadas para elaboração de aplicações adaptadas para IPNoSys. Esse guia está organizado 

da seguinte forma: na seção A.2 apresenta o conceito de variável, seguido pelas estruturas 

sequenciais na seção A.3, estruturas condicionais, na seção A.4, estruturas de repetição na seção A.5, 

chamadas de procedimentos na seção A.6 e paralelismo na seção A.7. 

 

A.2. Conceito de Variável 

Conceitualmente uma variável representa uma posição de memória, possui um nome, um 

tipo e um valor que pode variar ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Em 

arquiteturas convencionais, o valor de algumas variáveis pode ser copiado para registradores 

internos do processador de modo a acelerar a leitura/escrita dessa variável durante a execução das 

instruções do programa.  

Como IPNoSys utiliza 4 módulos de memória, localizados nos 4 cantos da rede e apesar de 

fisicamente separados, os módulos de memória formam um endereçamento único, compartilhado 

por todos os elementos da arquitetura (RPUs e MAUs), entretanto o acesso a cada módulo de 

memória é feito exclusivamente pela respectiva MAU, a qual o módulo está ligado. O acesso à 

memória pelos demais componentes da arquitetura são realizados através de pacotes de controle 

destinados a MAU gerenciadora do módulo de memória.  

Programas PDL são divididos em seção de dados e seção de código (todos os pacotes que 

descrevem a aplicação). A seção de dados é definida pela palavra reservada DATA, que marca o início 

da declaração de variáveis e é finalizada no início da definição da seção de código, marcada pela 

palavra reservada PACKAGE. 

Em IPNoSys, variáveis também são posições da memória que podem ser lidas através da 

instrução LOAD e escritas através das instruções STORE e SEND. Instruções LOAD e STORE fazem 

acesso às posições de memória localizadas na seção de dados, causando erro a tentativa de acesso a 

endereços fora dessa seção. Enquanto a instrução SEND é usada para substituir um valor de um dado 

(operando de uma instrução) em um pacote no momento em que está sendo injetado da memória 
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para as RPUs. A instrução SEND tecnicamente funciona como um STORE que escreve na seção de 

código, no entanto, sem alterar o valor do dado no pacote armazenado na memória. Quando uma 

instrução de SEND é enviada para uma MAU, juntamente são enviados o valor, o identificador de 

pacote e a posição nesse pacote onde o valor deve ser alterado. Todas essas informações são 

armazenadas em uma tabela interna da MAU a qual é consultada quando o pacote em questão está 

sendo injetado. Sabendo que o pacote injetado é uma cópia do pacote armazenado na memória, se 

no momento da injeção de um dado, tal posição for indicada por uma instrução SEND (armazenado 

na tabela da MAU) então o dado indicado no SEND é injetado ao invés do dado original do pacote na 

memória. 

Em PDL, as variáveis são representadas simplesmente por endereços de memória sem 

distinção de tipos, por enquanto todos dos dados são inteiros de 32 bits. Portanto, as seguintes 

declarações de variáveis em pseudocódigo da Figura A.1(a) é representada em PDL na Figura A.1(b). 

Figura A.1 - Declaração da variável soma: (a) em pseudocódigo; (b) em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

É importante destacar que IPNoSys não utiliza a ideia de registradores, portanto durante a 

execução das aplicações, os valores das variáveis carregadas da memória e os resultados parciais das 

demais instruções podem ser inseridos nos próprios pacotes enquanto são transmitidos. Desse 

modo, os dados só precisam ser armazenados na memória através de STORE no final de todas as 

computações. 

 

A.3. Estrutura Sequencial 

Um comando de atribuição é usado para conceder valores ou operações a variáveis. Como 

descrito anteriormente, as variáveis IPNoSys são atribuída através de STORE ou SEND. Na Figura 

A.2(a) é exemplificado uma atribuição a variável “soma” em pseudocódigo, na Figura A.2(b) é 

mostrado o trecho de código equivalente em PDL, o qual indica que a instrução STORE deve ser 

executada pala MAU_0 escrevendo o valor 5 na posição de memória equivalente a “soma”. O uso da 

instrução SEND será exemplificado na Seção A.5. 

DECLARE 

soma NUMÉRICO

DATA

soma

(a) (b)
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Figura A.2 - Atribuição a uma variável: (a) em pseudocódigo; (b) em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

No exemplo a seguir, duas variáveis (x e y) são lidas, seus valores são somados e o resultado 

da adição é atribuído na variável soma, veja Figura A.3(a). 

Figura A.3 - Adição de variáveis e atribuição: (a) em pseudogódigo; (b) em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na Figura A.3(b) é mostrado o trecho de código equivalente em PDL. A primeira instrução 

LOAD deve fazer a MAU_0 carregar a variável x e inserir o valor carregado na posição relativa a “r1” 

(primeiro operando da terceira instrução). A segunda instrução LOAD deve carregar a variável y e 

inserir o valor na posição relativa a “r2” (segundo operando da terceira instrução). Enquanto que a 

instrução ADD deve somar os valores carregados em x e y e inserir o resultado na memória. A 

instrução ADD poderia indicar até duas posições para inserir o resultado, no entanto, nesse exemplo 

apenas uma cópia do resultado é necessário, o qual deve ser usado como o operando da instrução 

STORE que indica o valor a ser armazenado na memória. O resultado da adição anterior é 

armazenado na memória através da instrução STORE no endereço relativo a soma. Neste exemplo 

percebe-se que o resultado intermediário (valor da soma de x e y) poderia ser usado por qualquer 

outra instrução em seguida, sem a necessidade de armazená-lo na memória. 

Se pensarmos que podemos adquirir os valores de x e y através de leituras e depois de 

realizada a adição escrever o resultado teríamos o exemplo da Figura A.4(a). A equivalência desse 

exemplo em PDL está na Figura A.4(b). Nessa figura as duas primeiras instruções são de entrada de 

dados realizadas pela IOMAU (a MAU responsável pela E/S). A primeira instrução ler do dispositivo 0 

(zero) e envia para o endereço de memória relativo a variável x quatro bytes. A segunda instrução ler 

soma ← 5
STORE MAU_0;

5

soma;

(a) (b)

soma ← x + y

(a) (b)

LOAD MAU_0 r1;
x;

LOAD MAU_0 r2;
y;

ADD r3;
r1;
r2;

STORE MAU_0;
r3
soma;
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do dispositivo 0 (zero) e envia para o endereço de memória relativo a variável y quatro bytes. Em 

seguida os valores de x e y são lidos da memória somados e armazenados em soma. Por fim, o valor 

de 4 bytes armazenado em soma é enviado para o dispositivo de saída 1 (um) quando a instrução 

OUT é executada pela a IOMAU. 

Figura A.4 - Exemplo de E/S: (a) em pseudocódigo; (b) em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

A.4. Estrutura Condicional 

A estrutura condicional simples é formada por apenas uma condição, assim como 

apresentado nas Figura A.5(a) e Figura A.5(b).  Os comandos serão executados apenas se a condição 

for verdadeira. Uma condição é uma comparação que possui dois valores possíveis: verdadeiro ou 

falso. 

Figura A.5 - Estrutura condicional: (a) simples com um comando; (b) simples com vários comandos; (c) composta com 
vários comandos 

 

Fonte: Próprio Autor 

LEIA x

LEIA y

soma ← x + y
ESCREVA soma

(a) (b)

IN IOMAU;
0
x
4;

IN IOMAU;
0
y
4;

LOAD MAU_0 r1;
x;

LOAD MAU_0 r2;
y;

ADD r3;
r1
r2;

STORE MAU_0;
r3
soma;

OUT IOMAU;
1
soma
4;

SE condição

ENTÃO comando

(a)

SE condição

ENTÃO INÍCIO
comando1
comando2
comando3

FIM

(b)

SE condição

ENTÃO INÍCIO
comando1
comando2

FIM
SENÃO INÍCIO

comando3
comando4

FIM

(c)



169 
 

Quando a estrutura apresenta vários comandos, eles são delimitados entre as palavras 

INÍCIO e FIM, como na Figura A.5(b). Se a estrutura é formada por dois conjuntos de comandos 

mutuamente exclusivos, de modo que a condição verdadeira determina a execução de um conjunto 

de comandos e a condição falsa o outro conjunto, essa estrutura é chamada de condicional 

composta, como ilustrado na Figura A.5(c). 

Em IPNoSys estruturas condicionais são implementadas através das instruções de desvio 

condicional, chamados de branch. O exemplo a seguir ilustra uma estrutura condicional simples. 

Figura A.6 - Exemplo de condicional simples: (a) em pseudocódigo; (b) em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

O pseudocódigo, na Figura A.6(a), ilustra a comparação da variável soma com o valor 

constante 0. Se o valor dessa variável for maior que zero então a variável x é atribuída com o valor 1 

e a variável y atribuída com o valor 2. A Figura A.6(b) mostra o trecho de código em PDL que faz a 

comparação inversa, ou seja, se soma for menor ou igual a zero deve haver o salto para o label “lb1”, 

o que significa que as duas instruções STORE não seriam executas e as variáveis x e y não seriam 

atribuídas. Um desvio é executado através do descarte de todas as palavras entre a instrução 

condicional e a posição de desvio indicada no label da instrução condicional. 

Na figura a seguir é ilustrada uma estrutura condicional composta, em pseudocódigo (Figura 

A.7(a)) e em PDL (Figura A.7(b)). Nesse exemplo, se soma for maior que zero é atribuído o valor 1 a 

variável x, caso contrário é atribuído pelo valor 2 a variável y. Em PDL, mais uma vez é feita a 

comparação inversa de modo que se soma for menor ou igual a zero é feito um desvio para o label 

“lb1” onde é feita apenas a atribuição da variável y. Caso a comparação seja falsa então a variável x é 

atribuída e em seguida um desvio incondicional descarta a atribuição da variável y saltando para o 

label “lb2”. Nesse exemplo a instrução JUMP foi usada para garantir a exclusividade dos comandos 

da estrutura SE-ENTÃO, fazendo um desvio para a posição do pacote imediatamente depois da 

estrutura SENÃO. 

SE soma > 0

ENTÃO INÍCIO

x ← 1

y ← 2
FIM

(a)

BLE lb1;

soma

0;

STORE MAU_0;

1

x;

STORE MAU_0;

2

y;

lb1: NOP;

(b)
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Figura A.7 - Exemplo de condicional composta: (a) em pseudocódigo; (b) em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

A.5. Estruturas de Repetição 

Uma estrutura de repetição é utilizada quando um trecho do algoritmo ou até mesmo o 

algoritmo inteiro precisa ser repetido. O número de repetições pode ser fixo ou atrelado a uma 

condição. 

Quando se sabe o número de vezes que um trecho do algoritmo deve ser repetido, utiliza-se 

uma estrutura do tipo PARA, com o seguinte formato geral: 

Figura A.8 - Formato geral da estrutura de repetição PARA 

 

Fonte: Próprio Autor 

O comando 1, o comando 2, até o comando m serão executados tantas vezes quanto a 

diferença entre o valor final e o valor inicial, utilizando-se a variável I como controle, a qual vai varia 

do valor inicial até o valor final. A informação PASSO está entre colchetes porque é opcional. O 

PASSO indica quanto será a variação da variável de controle em cada iteração até atingir o valor final. 

Quando a informação de PASSO for suprimida, significa que o incremento ou decremento da variável 

de controle será de 1 unidade. 

No exemplo a seguir temos uma estrutura com um número definido de repetições. Antes da 

estrutura de repetição, a variável produto é inicializada com o valor 1, e em seguida, dentro do laço 

SE soma > 0

ENTÃO 

x ← 1
SENÃO

y ← 2

(a) (b)

BLE lb1;

soma
0;

STORE MAU_0;
1
x;

JUMP lb2;
lb1: STORE MAU_0;

2
y;

lb2:
NOP;

PARA I ←  valor inicial ATÉ valor final FAÇA [PASSO n]
INÍCIO

Comando 1
Comando 2
...
Comando m

FIM
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de repetição, essa variável tem seu valor multiplicado pelo valor da variável de controle a cada 

iteração, como pode ser visto na Figura A.9(a). 

Figura A.9 - Exemplo da estrutura de repetição PARA: (a) em pseudocódigo; (b) pacote fora do laço em PDL; (c) pacote 
dentro do laço em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em PDL, um laço de repetição precisa ser implementado em um pacote diferente, uma vez 

que as instruções já executadas em IPNoSys só serão executadas novamente se o pacote for 

novamente injetado. Assim, é necessário implementar um pacote com o código antes do laço de 

repetição, o qual deve chamar o segundo pacote que implementa o código dentro do laço. Esse 

segundo pacote deve ter uma condição que determina se esse mesmo pacote será injetado 

novamente ou não. Caso um programa possua código depois do laço de repetição então esse 

segundo pacote deve chamar o terceiro se a condição de repetição não for satisfeita.  

Voltando para o exemplo, vamos considerar que o programa foi declarado com nome “prog” 

e que possui uma variável chamada de “produto”. Na Figura A.9(b) vemos o pacote que implementa 

o código antes do laço de repetição, atribui o valor 1 a variável produto e chamada o pacote “laco” 

através de EXEC. O pacote “laco” implementa o laço de repetição. No início desse pacote, o controle 

do laço, chamado de “i”, é o único operando da instrução COPY. Perceba que esse operando “i” é 

inicializado com o valor default zero, isso significa que quando esse pacote for injetado pela primeira 

vez a instrução COPY vem acompanhada do valor imediato zero. Esse identificador do operando de 

COPY será útil para implementar a iteração atual do laço de repetição, pois servirá de referência para 

produto ← 1

PARA I ←  0 ATÉ 5 FAÇA
produto ← produto * I

(a)

//pacote antes do laço

PACKAGE inicio
ADDRESS MAU_0
STORE MAU_0;

1
produto;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

END

//pacote dentro do laço

PACKAGE laco
ADDRESS MAU_0

COPY i1 i2; //controle do laco
i = 0;

BE lb1;
i1
5;

COPY i3 i4;
i2;

LOAD MAU_0 prod;
produto;

MUL prodxi;
prod
i3;

STORE MAU_0;
prodxi //produto x i
produto; //var. produto

ADD isomado;
i4
1;

SEND MAU_0 i;
prog, laco
isomado;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

lb1: NOP;
END

(b) (c)
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a instrução SEND enviar o valor do controlador do laço incrementado. O valor do controlador do laço 

é copiado para a instrução BE que compara seu valor com 5, se os dois forem iguais acontece um 

salto para o label “lb1” que indica o fim do pacote. Caso contrário, o valor da variável produto é 

carregado da memória, multiplicado pelo controle “i” e armazenado de volta na memória. O controle 

“i” também é incrementado em 1 e enviado para a MAU_0 através da instrução SEND. Essa instrução 

SEND instrui a MAU a incluir o valor de “i” incrementado no pacote “laco” na posição relativa ao 

controle do laço, ou seja, no lugar do operando da instrução COPY no início do pacote. Isso será feito 

sempre que o pacote for novamente injetado, incluindo um novo valor para o controle do laço. Vale 

salientar que o SEND instrui a MAU injetar o novo valor ao invés do valor original armazenado na 

memória. Caso a aplicação seja executada novamente, os pacotes são injetados sem vestígios da 

última execução, pois não houve nenhuma modificação nos seus valores originais na memória. A 

última instrução é um EXEC que solicita a execução do próprio pacote (pacote “laco”), usado para 

realizar uma nova iteração do laço. Chamamos de auto-execução, quando existe uma instrução (EXEC 

ou SYNEXEC) em um pacote que solicita uma nova injeção do próprio pacote, permitindo 

implementar uma repetição do código desse pacote.  

Estruturas de repetição também podem ter um número indefinido de repetições. O teste 

para parar as repetições pode ser realizado no início ou no fim do laço. A diferença entre elas é que o 

teste no fim garante a execução do corpo do laço pelo menos uma vez enquanto o outro teste não. 

Essas estruturas são conhecidas como ENQUANTO e REPITA, possuindo os seguintes formatos gerais: 

Figura A.10 - Estrutura geral das estruturas com um número de repetições indefinido: (a) teste no início; (b) teste no fim 

 

Fonte: Próprio Autor 

A seguir, o exemplo da Figura A.11(a) ilustra o uso da estrutura ENQUANTO com os pacotes 

equivalentes em PDL na Figura A.11(b) e Figura A.11(c). 

ENQUANTO condição FAÇA

INÍCIO
Comando 1
Comando 2
Comando 3

FIM

REPITA

Comando 1
Comando 2
Comando 3

ATÉ condição

(a) (b)
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Figura A.11 - Exemplo da estrutura ENQUANTO: (a) em pseudocódigo; (b) pacote fora do laço em PDL; (c) pacote dentro 
do laço em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

O exemplo, na Figura A.11(a), faz uso de duas variáveis que são inicializadas e comparadas 

para condição de parada do laço de repetição. Dentro do laço, as variáveis são alteradas com 

incrementos diferentes, de modo que em algum momento a variável x torne-se maior ou igual a y, 

terminando a repetição. Em PDL, as variáveis foram implementadas sem fazer uso da memória para 

ler ou escrever seus valores, assim, temos o primeiro pacote fora do laço de repetição (Figura 

A.11(b)) que inicializa as variáveis e chama o segundo pacote. O segundo pacote implementa o 

código dentro do laço (Figura A.11(c)), o qual utiliza os valores da variáveis enviados pelo pacote 

anterior, e caso x seja maior ou igual a y acontece desvio para o fim do pacote. Caso contrário, os 

valores são incrementados e enviados de volta para a MAU que injetará o pacote novamente na 

próxima iteração quando o pacote “laco” é auto-executado. 

Para o mesmo exemplo usando a estrutura REPITA, temos poucas modificações. Na Figura 

A.12(a), é mostrado que na estrutura REPITA, onde o teste da condição de parada é realizado no final 

do laço, de forma invertida em comparação a estrutura ENQUANTO. 

x ← 1
y ← 5
ENQUANTO x < y
x ← x + 2
y ← y + 1

(a) (b) (c)

PACKAGE inicio

ADDRESS MAU_0
SEND MAU_0 x;

prog, laco
1;

SEND MAU_0 y;
prog, laco
5;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

END

PACKAGE laco

ADDRESS MAU_0
COPY r1 r2;

x = 0;
COPY r3 r4;

y = 0;
BGE lb1;

r1
r3;

ADD r5;
r2 //valor x
2;

ADD r6;
r4 //valor y
1;

SEND MAU_0 x;
prog, laco
r5;

SEND MAU_0 y;
prog, laco
r6;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

lb1: NOP;
END
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Figura A.12 - Exemplo da estrutura REPITA: (a) em pseudocódigo; (b) pacote antes do laço em PDL; (c) pacote dentro do 
laço em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em PDL, o primeiro pacote (Figura A.12(b)) é exatamente igual ao primeiro pacote do 

exemplo anterior. Já o segundo pacote (Figura A.12(c)) foram feita ligeiras modificações. Depois de 

receber os valores de x e y através de SENDs, as instruções COPY movem os valores para serem 

incrementados. Em seguida já são enviados novamente para atualização numa possível nova iteração 

do laço antes de fazer o teste de controle do laço através da instrução de comparação BGE. A 

comparação é feita depois do corpo do laço de repetição, desviando para o final do pacote (label 

“lb1”) se o valor de x+2 for maior ou igual ao de y+1, caso contrário uma nova iteração acontecerá 

graças à instrução EXEC logo em seguida. 

 

A.6. Chamada de Procedimento 

Um procedimento ou função é um trecho de código que pode ser executado a partir de 

qualquer outro trecho de código através de uma instrução que invoca essa execução e outra 

instrução que retorna o fluxo de execução para o ponto onde foi invocado, como ilustra a Figura 

A.22. Eventualmente, parâmetros podem ser passados para a função e algum valor resultante do 

código da função pode ser retornado para o código chamador. 

x ← 1
y ← 5
REPITA 
x ← x + 2
y ← y + 1
ATÉ x >= y

(a) (b) (c)

PACKAGE laco

ADDRESS MAU_0
COPY val_x;

x = 0;
COPY val_y;

y = 0;
ADD r1 r2;

val_x //valor x
2;

ADD r3 r4;
val_y //valor y
1;

SEND MAU_0 x;
prog, laco
r1;

SEND MAU_0 y;
prog, laco
r3;

BGE lb1;
r2
r4;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

lb1: NOP;
END

PACKAGE inicio

ADDRESS MAU_0
SEND MAU_0 x;

prog, laco
1;

SEND MAU_0 y;
prog, laco
5;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

END
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Figura A 13 - Formato geral da chamada de procedimento: (a) código chamador; (b) código da função chamada 

 

Fonte: Próprio Autor 

A PDL também disponibiliza as instruções CALL e RETURN que, respectivamente, fazem a 

chamada de função e retornam para o ponto onde foi chamada. Para exemplificar o uso dessas 

instruções será demonstrado o código para o cálculo do fatorial recursivo em pseudocódigo (Figura 

A.14) e em PDL (Figura A.15). 

Figura A.14 - Exemplo de função recursiva em pseudocódigo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Figura A.15 - Exemplo de declaração da função fatorial recursiva em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

Comando n

var ← CHAMA Fun(x)

Comando n+1

FUNCAO Fun(n)

INÍCIO

Comando 1

...

Comando n

RETORNA valor

FIM

(a) (b)

FUNCAO fatorial(n)

INÍCIO

SE n = 0 ENTÃO

RETORNA 1

SENÃO

RETORNA n*fatorial(n-1)

FIM_SE

FIM_FUNCAO 

FUNCTION fat

ADDRESS MAU_3

COPY r1 r2;

n = 1;

COPY r3 r4;

r2;

BE else;

r1

0;

    SUB r5;

        r3

        1;

    CALL r6;

        MAU_3

        prog_0, fat

        n  //parametro

        r5; //valor do parametro

    MUL r7;

        r4 

        r6;

    RETURN;

        r7;

else: RETURN;

        1;

END
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Em PDL uma função é também um pacote, assim como os demais, entretanto, sua declaração 

é feita através da palavra reservada FUNCTION ao invés de PACKAGE. Além disso, dentre as 

instruções que implementam o corpo do pacote função, necessariamente deve haver pelo menos 

uma instrução RETURN. No código PDL para exemplo do fatorial, apresentado na Figura A.15, o 

operando “n” da primeira instrução é responsável por receber o valor do parâmetro da função. Esse 

parâmetro é comparado se é igual a zero, e em caso de verdade a execução é desviada para o label 

“else” para o retorno do resultado 1. Caso contrário, o valor de “n” é decrementado e passado como 

parâmetro na nova chamada da mesma função e multiplicado pelo valor que será retornado pela 

chamada de função. 

 

A.7. Paralelismo 

Uma das grandes vantagens do sistema IPNoSys é o seu poder computacional paralelo, 

apresentado sob a forma do pipeline de pacotes injetados pela mesma MAU e pela injeção de 

pacotes simultâneos através de diferentes MAUs. Nesta seção será apresentado um exemplo 

simples, mas completo, implementado para execução sequencial como os demais exemplos 

apresentados até aqui. Em seguida o mesmo exemplo será transformado em uma versão paralela, 

com o objetivo de mostrar ao leitor como utilizar os recursos de paralelismo oferecido pela 

arquitetura. A mesma metodologia usando nesse simples exemplo pode ser adotada para aplicações 

mais complexas. 

O exemplo é um simples laço PARA que utiliza a variável soma para fazer um incremento de 

uma unidade até 4, como ilustrado na Figura A.16. 

Figura A.16 - Exemplo de um contador usando PARA 

 

Fonte: Próprio Autor 

Seguindo o mesmo raciocínio da seção anterior, para o código IPNoSys teremos dois pacotes 

de referência. O primeiro é usado para a inicialização da variável soma, seguida instrução EXEC que 

“chama” o segundo pacote para executar o corpo do laço. A Figura A.17 ilustra o primeiro pacote, 

com a seção de dados e a seção de código descrevendo o pacote completo. O programa é chamado 

de “prog”, a variável “soma” é declarada com o valor inicial zero. O pacote “inicio” começa 

carregando o valor de “soma” e envia seu valor para o pacote “laco” na posição identificada como 

“som”, uma referência para o operando da instrução COPY, no segundo pacote. Em seguida o pacote 

“laco” é chamado através de EXEC. 

soma ← 0

PARA I ←  0 ATÉ 4 FAÇA
soma ← soma + 1
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Figura A.17 - Exemplo do contador sequencial em PDL 

 

Fonte: Próprio Autor 

O segundo pacote, chamado de “laco” (na mesma Figura A.17), representa o corpo do laço 

de repetição. As duas primeiras instruções COPY são usadas para manter como cópia local do valor 

de “soma” e do controlador do laço, respectivamente. A instrução BE (Branch on Equal) realiza a 

comparação que determina o fim da repetição quando o valor do controlador do laço forem igual a 

4, desviando o fluxo de execução para a instrução STORE (label lb1) que armazena o valor final na 

memória. 

Enquanto a variável de controle não atinge o valor final da repetição, o valor da variável 

soma é incrementado e enviado de volta para MAU para a próxima iteração. A variável de controle 

também é incrementada e enviada para atualização na nova iteração, quando o EXEC solicita a 

injeção do pacote “laco” novamente. A instrução seguinte é um JUMP para evitar que o valor de 

“soma” seja atualizado na memória antes que a repetição termine. Quando a quantidade de 

repetições é atingida acontece um desvio para o label lb1 o valor da soma é armazenado na memória 

e o EXIT provoca a execução do pacote finalizador (pacote 0) do programa. 

O exemplo completo, apesar de simples e executado de forma sequencial foi implementado 

através de 2 pacotes, os quais possuem relações de comunicação/sincronismo como apresentadas na 

Figura A.18. 

PROGRAM prog

DATA
soma = 0

PACKAGE inicio
ADDRESS MAU_0

LOAD MAU_0 val;
soma;

SEND MAU_0 som;
prog, laco
val;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

END

PACKAGE laco
ADDRESS MAU_0

COPY val_soma;
som = 0;

COPY i1 i2;
i = 0;

BE lb1;
i1
4;

COPY i3 i4;
i2;

ADD soma_inc1 soma_inc2;
i3
val_soma;

ADD i_mais_um;
i4
1;

SEND MAU_0 i;
prog, laco
i_mais_um;

SEND MAU_0 som;
prog, laco
soma_inc1;

EXEC MAU_0;
prog, laco;

JUMP fim;
lb1: STORE MAU_0;

soma_inc2
soma;

fim: NOP;
RETURN

END

END_PROGRAM
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Figura A.18 - Relação entre os pacotes do contador sequencial 

 

Fonte: Próprio Autor 

Seguindo o raciocínio da relação entre os pacotes da implementação sequencial para o 

contador, podemos paralelizar o código da repetição em até quatro fluxos de execução paralelos, 

uma vez que a arquitetura disponibiliza de 4 MAUs para injetar os pacotes. Dessa forma podemos 

criar a relação de pacotes mostrada na Figura A.19 para implementação paralela. 

Figura A.19 - Relação entre os pacotes do contador paralelo 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nesse caso precisamos de um pacote “inicio” que carrega quatro variáveis de acúmulo 

intermediário, chama 4 pacote (pacotes 1, 2, 3 e 4) que executará incrementos paralelos e chama um 

pacote “final” para juntar todos os resultados parciais dos pacotes paralelos. O pacote “final” deve 
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ficar esperando o fim da execução dos pacotes paralelos para realizar a sincronização. O pacote 

“inicio” deve inicializar 4 variáveis de acúmulo ao invés de 1 com na versão sequencial. As quatro 

variáveis de acúmulo serão usadas pelos pacotes paralelos de forma independentes umas das outras. 

Depois de terminado o acúmulo nessas variáveis, cada pacote deve enviar seus resultados para 

serem todos somados no pacote “final”. Percebe-se que o pacote “final” não pode começar a 

executar até que todos os pacotes paralelos tenham terminado, por isso ele deve esperar um sinal de 

sincronismo de cada um deles para começar a executar. 

A Figura A.20 ilustra os detalhes do pacote “inicio” do nosso exemplo. 

Figura A.20 - Exemplo do contador paralelo em PDL: pacote inicial 

 

Fonte: Próprio Autor 

O pacote “inicio” carrega as quatro variáveis acumuladoras (soma1, soma2, soma3 e soma4), 

as envia para os respectivos pacotes (pac1, pac2, pac3, pac4), e envia sinais de EXEC para executar 

cada um desses pacotes em uma MAU diferente. Por fim, a instrução SYNEXEC indica que o pacote 

“final” deve ser injetado, mas apenas depois que os sinais de sincronismo dos pacotes paralelos 

(pac1, pac2, pac3 e pac4) chegarem ao MAU que injetará o pacote “final”. Os pacotes paralelos, 

possuem as mesmas instruções, tendo modificações apenas nos endereços das variáveis utilizadas e 

dos MAUs que executam as instruções de controle, como ilustrado na Figura A.21. 

PROGRAM prog

DATA

soma1 = 0

soma2 = 0

soma3 = 0

soma4 = 0

resultado

PACKAGE inicio

ADDRESS MAU_0

LOAD MAU_0 val1;

soma1;

LOAD MAU_0 val2;

soma2;

LOAD MAU_0 val3;

soma3;

LOAD MAU_0 val4;

soma4;

SEND MAU_0 som;

prog, pac1

val1;

SEND MAU_1 som;

prog, pac2

val2;

SEND MAU_2 som;

prog, pac3

val3;

SEND MAU_3 som;

prog, pac4

val4;

EXEC MAU_0;

prog, pac1;

EXEC MAU_1;

prog, pac2;

EXEC MAU_2;

prog, pac3;

EXEC MAU_3;

prog, pac4;

SYNEXEC MAU_0;

prog, final

prog, pac1

prog, pac2

prog, pac3

prog, pac4;

END



180 
 

Figura A.21 - Exemplo do contador paralelo em PDL: (a) pac1; (b) pac2; (c) pac3; (d) pac4 

 

Fonte: Próprio Autor 

Cada um dos pacotes começa com valor da variável acumuladora exclusiva, faz seu 

incremento e envia o resultado para a MAU_0 onde todos os resultados parciais serão adicionados 

para gerar o resultado final. Após o envio do resultado parcial cada pacote paralelo envia um sinal de 

sincronização para a mesma MAU que executará o pacote “final”. Quando todos os sinais de 

sincronismos esperados chegarem a MAU_0, o pacote “final” poderá ser injetado. 

O pacote “final” recebe os valores dos resultados parciais nas variáveis locais (som1, som2, 

som3 e som4) como mostra a Figura A.22. 

Figura A.22 - Exemplo do contador paralelo em PDL: pacote final 

 

Fonte: Próprio Autor 

A MAU_0 recebeu um SYNEXEC desde o início da execução da aplicação para injetar o pacote 

“final”. No entanto essa injeção é condicionada a recepção de sinais de sincronismo indicada na 

própria instrução SYNEXEC. Isso só acontece no final da execução de cada pacote paralelo. Assim, 

depois de recebido todos os sinais esperados, o sincronismo está feito e o pacote indicado na 

PACKAGE pac1

ADDRESS MAU_0

COPY r1;

som = 0;

ADD inc;

r1

1;

SEND MAU_0 som1;

prog, final

inc;

SYNC MAU_0;

prog, final;

END

PACKAGE pac2

ADDRESS MAU_1

COPY r1;

som = 0;

ADD inc;

r1

1;

SEND MAU_0 som2;

prog, final

inc;

SYNC MAU_0;

prog, final;

END

PACKAGE pac3

ADDRESS MAU_2

COPY r1;

som = 0;

ADD inc;

r1

1;

SEND MAU_0 som3;

prog, final

inc;

SYNC MAU_0;

prog, final;

END

PACKAGE pac4

ADDRESS MAU_3

COPY r1;

som = 0;

ADD inc;

r1

1;

SEND MAU_0 som4;

prog, final

inc;

SYNC MAU_0;

prog, final;

END

(a) (b) (c) (d)

PACKAGE final

ADDRESS MAU_0

ADD r1;

som1 = 0

som2 = 0;

ADD r2;

som3 = 0

som4 = 0;

ADD val_final;

r1

r2;

STORE MAU_0;

val_final

resultado;

RETURN

END

END_PROGRAM
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instrução SYNEXEC pode ser injetado. No nosso exemplo, o pacote indicado para ser injetado é o 

pacote “final”, que dessa vez tem função de somar todos os resultados parciais e escrever o 

resultado final na memória. Por fim, o EXIT chama o pacote finalizador do programa.  

Nesse exemplo o laço de repetição foi incrementado até 4 mas ele pode ser generalizado 

para outros valores de modo que cada pacote paralelo execute ¼ das repetições, acelerando a 

execução em aproximadamente 4 vezes. 

  



182 
 

APÊNDICE B – Ambiente de Programação e Simulação 
 

 

B.1. Introdução 

Para auxiliar ao programador na tarefa de criar e simular a execução de programas para o 

sistema IPNoSys foi desenvolvido o ambiente exibido na Figura B.1. 

Figura B.1 - Ambiente de Programação e Simulação IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nesse ambiente, os programas escritos em PDL são submetidos a um montador ou assembler 

que é responsável pela criação do código objeto equivalente. Tal código objeto é utilizado como 

entrada pelo simulador na execução dos programas nas MAUs e RPUs. Durante a simulação, vários 

resultados são gerados e armazenados em um arquivo texto as avaliações posteriores a execução do 

programa. 

Assim, neste apêndice serão apresentados os detalhes da instalação, descrição da árvore de 

diretórios desse ambiente e execução das ferramentas disponíveis, incluindo o simulador. 

Primeiramente é apresentado o montador na seção B.2, seguido pelo simulador na seção B.3, 

finalizando pelas ferramentas auxiliares na seção B.3. 
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B.2. Montador 

Toda aplicação que será submetida ao simulador IPNoSys deverá ser implementada em PDL 

(Package Description Language) obedecendo a sintaxe definida de pela linguagem. O código fonte 

deverá ser salvo em arquivo texto com a extensão “.asm” para que o assembler possa analisá-lo. 

Caso tudo esteja correto será gerado um arquivo com o código objeto equivalente com o mesmo 

nome do arquivo fonte, exceto pela extenção “.ipn”. Se houver algum erro, será reportado o tipo de 

erro e, na maioria dos casos, será indicado a referência da linha no arquivo fonte onde aconteceu o 

erro. Caso contrário, será exibida a mensagem: “Compilação com sucesso! Foi gerado o arquivo 

‘nome_arq.ipn’ com o código objeto equivalente”. 

O assembler é capaz de ler um código fonte na sintaxe da PDL e gerar um arquivo em código 

objeto para o simulador. Ele realiza análise léxica, sintática e semântica do código fonte indicando, os 

possíveis erros detectados, no código, em cada uma dessas fases. Além disso, o assembler calcula 

automaticamente e preenche o valor de alguns campos do pacote, tirando a responsabilidade do 

programador para informa-los, como por exemplo os campos NO de todas as instruções que indica 

quantos operandos são esperados, ou os campos Resultado_2 nas instruções STORE, SYNEXEC e 

CALL indicando quantos operandos eles possuem. O assembler também cria automaticamente um 

pacote zero (pacote que indica o fim de um programa) no momento da geração do código objeto, 

dando abstração ao programador que definirá apenas seus próprios pacotes. 

O assembler também permite definir mais de 1 programa no mesmo arquivo fonte. Isso pode 

ser útil para os testes do suporte ao sistema operacional. Para definir outro programa, basta usar a 

mesma sintaxe (com declaração de variáveis e de pacotes), iniciando o segundo programa com a 

palavra reservada PROGRAM logo depois do END_PROGRAM do primeiro programa. Quando o 

código objeto for gerado, haverá uma única seção de dados com todas as variáveis definidas por 

cada um dos programas, e uma única seção de código com todos os pacotes definidos em cada um 

dos programas. 

O código objeto é formado por 3 seções: informação, dados e código. O arquivo com o 

código objeto é um arquivo texto e pode ser lido em qualquer editor de texto. O formato desse 

código objeto é específico para a execução dos programas IPNoSys no simulador da arquitetura. 

A seção de informações é indicada pelo marcador .info_section. Nela são encontrados o 

tamanho da seção de dados; o tamanho da seção de código; a quantidade de programas; a 

quantidade de pacotes de cada programa (incluindo o pacote zero); e os endereços relativos do início 

de cada pacote (incluindo o pacote zero). 
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A seção de dados é indicada pelo marcador .data_section. Nela são definidos os valores de 

cada variável declarada nos programas. Cada linha após o marcador dessa seção representa uma 

variável. Assume-se zero para variáveis não inicializadas. 

A seção de código é indicada pelo marcador .code_section. Nela está o código dos pacotes 

de cada programa. Cada linha nessa seção representa uma palavra de um pacote incluindo os bits de 

controle, ou seja, indica 36 bits. 

Os valores em cada uma das seções do código objeto são dados em decimal, como é 

ilustrado na Figura B.2. 

Figura B.2 - Exemplo de Código Objeto da IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

Para compilar e executar o montador também é necessário que a biblioteca SystemC esteja 

instalada, uma vez que essa ferramenta faz uso de tipos não primitivos do C++ definidos no arquivo 

“specs.h” do simulador. 

Para compilar o montador basta executar no diretório do montador o script de compilação 

através do comando: 

> sh compila.sh 

E para executar o montador é necessário passar como parâmetro o nome do arquivo com a 

aplicação em PDL seguido pelo valor de IPR (Instrução Por RPU) a ser incluído nos pacotes. O valor de 
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IPR deve ser um número ou as palavras “div” ou “max”. A palavra “div” indica que o valor de IPR 

deve ser igual a quantidade de instruções do pacote dividido pela quantidade de RPUs e a palavra 

“max” significa que o IPR será igual ao número de instruções do pacote, e caso seja passado um 

número esse será o valor de IPR para todos os pacotes. Para executar o montador deve ser usado um 

dos comandos a seguir: 

> ./assembler.x nome_arquivo_aplicacao.asm NUMERO 

> ./assembler.x nome_arquivo_aplicacao.asm div 

> ./assembler.x nome_arquivo_aplicacao.asm max 

 

B.3. Simulador 

O simulador está implementado em SystemC versão 2.2 (OSCI, 2005) com precisão de ciclo, e 

para sua execução é necessário apenas que seja feita a instalação de um compilador C/C++ (como 

GCC/G++) e do SystemC. O SystemC é uma biblioteca de C++ que pode ser baixada2 e instalada de 

acordo com as especificações da própria biblioteca encontradas no arquivo INSTALL. 

Para instalação do SystemC no Linux, depois de descompactar o arquivo baixado, os 

seguintes passos devem ser seguidos: 

1. Mude para o diretório do systemc (systemc-2.2)  

2. Crie um diretório temporário chamado objdir  

 > mkdir objdir  

3. Vá para o diretório criado  

 > cd objdir  

4. Configure o ambiente de variáveis:  

 > set CXX=g++  

 > export CXX  

5. Configure o pacote para seu sistema.  

 > ../configure  

6. Compile o pacote. Para compilação otimizada da biblioteca SystemC, digite:  

 > gmake (use o make no ubuntu)  

Para uma biblioteca SystemC de debug SystemC, digite:  

 > gmake debug (use o make no ubuntu)  

7. Instale o pacote.  

 > gmake install (use o make no ubuntu)  

8. Para testar se a instalação foi feita com sucesso, digite:  

                                                           
2
 Download SystemC: http://www.systemc.org/downloads/standards/ 
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 > gmake check (use o make no ubuntu) 

Este comando compilará e executatá os exemplos que estão no sub-diretório “examples”. 

 

Em versões do Ubuntu superior a 9.04 é comum aparecer o seguinte erro: 

"sc_utils_ids.cpp:110 getenv is not a member of std". Esse problema pode ser resolvido alterando o 

arquivo sc_utils_ids.cpp em "/systemc-2.2.0/objdir/src/sysc/utils", acrescentados os seguintes 

#includes: 

#include <cstdio>  

#include <cstdlib>  

#include <cstring> 

Após salvar o arquivo volte ao diretório "objdir" e tente compilar novamente utilizando o 

comando make. 

O simulador de IPNoSys está organizado através da hierarquia de diretórios apresentada na 

Figura B.3. 

Figura B.3 - Estrutura da Implementação do Simulador IPNoSys 

 

Fonte: Próprio Autor 

No diretório do simulador existem vários subdiretórios, os arquivos fonte (.cpp) e arquivos de 

configuração do simulador e configuração para compilar o simulador. 

O subdiretório “apps” armazena os programas em código objetos que serão executados pelo 

simulador. 
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O subdiretórios “auxiliary_tools” possui ferramentas de apoio para o desenvolvimento de 

aplicações para IPNoSys, como o assembler e o “gerador_pacotes” que tem o objetivo de criar 

aplicações testes de maneira configurável no diretório “apps”. Atualmente essa ferramenta gera 16 

tipos de testes em versões sequenciais ou paralelas, que serão apresentados na seção B.4. 

No subdiretório “include” estão os arquivos cabeçalhos de todos os fontes bem como o 

arquivo “specs.h” que possui diversos parâmetros de projeto do simulador. Tais como: número de 

canais virtuais, tamanho dos buffers, dimensões da NoC, liga e desliga mensagens para debug, bits 

iniciais e finais de cada campo dos pacotes, tamanho de cada campo do pacote, macros para os bits 

de controle do pacote (cabeçalho, instrução, operando e fim), macros para os tipos de pacote 

(regular, controle, interrompido, chamador), macros para as 4 espirais (campo rerotear), opcodes de 

todas as instruções, parâmetros gerais (tamanho das palavras dos pacotes, duração dos ciclos de 

simulação etc), macros para as portas das RPUs (norte, sul, leste, oeste e módulo). Quando for feita 

qualquer alteração nesses parâmetros de projeto o simulador deve ser recompilado. 

O simulador foi implementado em C++ para Linux, utilizando o arquivo “Makefile” para listar 

os arquivos a serem compilados e o nome do executável. No “Makefile” o caractere “#” representa 

comentário e, portanto, é desconsiderado pelo compilador. O arquivo “Makefile.defs” é usado pelo 

Makefile para configurações do SystemC. O caracter “#” também representa comentário. 

O arquivo “compila.sh” é um script de Shell que apaga todos os arquivos fontes compilados e 

faz uma nova e compilação através do programa “make”, que lê o arquivo “Makefile”. Os arquivos 

fonte com extensão “.cpp” possui a implementação de cada componente da arquitetura em 

SystemC. O arquivo “main.cpp” implementa o simulador propriamente dito, instanciando cada 

componente da arquitetura, fazendo a conexão entre eles e escrevendo os resultados. 

Quando começa a executar, o simulador ler o arquivo com o código objeto do programa que 

deverá ser executado na arquitetura, através do nome do arquivo passado por parâmetro na 

chamada do simulador. As informações lidas pelo simulador são usadas para inicializar as memórias e 

iniciar a execução.  

Quando a simulação chega ao fim o simulador escreve os resultados em um arquivo texto 

com o nome do arquivo do programa precedido por “Result_”. Os resultados obtidos são os 

seguintes: tempo de execução da aplicação; memória requerida; total de dados transmitidos (em 

palavras e em bytes); informações onde os pacotes são criados, recebidos e roteados; informações 

sobre cada pacote, como comprimento, tempo médio de transmissão e número de roteamentos; 

taxa de ocupação/execução das RPUs; média de utilização dos canais; taxa efetiva de transmissão; 

quantidade de instruções em cada pacote; tempo inicial de execução de cada instrução; tempo para 

decodificação e armazenamento de pacote interrompido; tempo de execução e notificação de E/S; 

tempo de computação, transmissão e ociosidade de cada RPU; média de utilização do sistema como 
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um todo; potência dissipada por cada buffer das RPUs; potência dissipada por cada buffer de 

resultado dos Árbitros; e potência total dissipada pela arquitetura durante a execução da aplicação. 

Para compilar o simulador IPNoSys no Linux, basta executar o comando “make” que compila 

os arquivos modificados desde a última compilação especificados no arquivo “Makefile”. 

Alternativamente, a compilação pode ser feita executando o scritp através do comando:  

> sh compila.sh 

Depois de compilado o executável “ipnosys.x” será gerado e pode ser executado assim: 

> ./ipnosys.x ./apps/nome_arquivo_aplicacao.ipn 

 

B.4. Ferramentas Auxiliares 

Uma das ferramentas auxiliares é o montador apresentado na seção B2. A segunda 

ferramenta auxiliar é o “gerador_pacotes”. Essa ferramenta que tem o objetivo de criar aplicações 

testes de maneira configurável no diretório “apps”. Atualmente é possível gerar 16 tipos de testes 

em versões sequenciais ou paralelas. Os testes gerados são os seguintes: 

1) O primeiro teste é o de somas sucessivas, e gera o arquivo “only_sum.ipn”. Essa aplicação é 

formada por “n” instruções que somam 1 e 1, sem gerar resultado para as instruções 

subsequentes, nem acesso a memória. O objetivo dessa aplicação é testar a execução 

localizada que previne os dedlocks. Pode ser gerado de forma sequencial através de 1 único 

pacote ou de forma paralela através de até 4 pacotes injetados simultaneamente. 

2) O segundo teste (arquivo “accumulator_store.ipn”) gera uma sequencia de “n” somas, onde 

a primeira soma 1 e 1 e envia o resultado para a segunda que o soma com 1 e assim 

sucessivamente até uma instrução que armazena o resultado final na memória. O objetivo 

dessa aplicação é testar o mecanismo de contabilidade de palavras para inserção dos 

resultados nas posições corretas. Pode ser gerado de forma sequencial através de 1 único 

pacote ou de forma paralela através de até 4 pacotes injetados simultaneamente. 

3) No terceiro teste (arquivo “load_incr_sum_store.ipn”) é feito uma série de “n” LOADs e 

incrementos, ou seja, cada valor carregado da memória é incrementado e enviado para uma 

soma subsequente. Depois que todos os valores são carregados, incrementados e 

acumulados em um só número, o resultado é armazenado de volta para a memória. A 

intenção desse teste é avaliar o impacto de aplicações com grande tráfego para a memória. 

Pode ser gerado de forma sequencial através de 1 único pacote ou de forma paralela através 

de até 4 pacotes injetados simultaneamente. 

4) No quarto teste (arquivo “sums_sends_loads_sums.ipn”) é feito uma série de “n” somas 

(sem envio do resultado para instruções posteriores) “m” LOADs, “m” SENDs e finalmente 



189 
 

“n” somas novamente. O objetivo desse teste é avaliar a execução localizada com instruções 

que geram tráfego para memória (SEND) e a partir da memória, com espera (LOAD). Pode ser 

gerado apenas de forma sequencial através de 1 único pacote. 

5) No quinto teste (arquivo “dct-1d.ipn”) é implementado a DCT-1D (Discrete Cosine 

Transform), cálculo que pode ser repetido para conseguir a DCT-2D, que é um dos processos 

usados na compressão de imagens JPEG. Essa implementação da DCT utiliza a técnica de 

separabilidade que permite realizar o cálculo através de 6 passos de aritméticas sobre dados 

de blocos de pixels 8x8. A ferramenta permite implementar a DCT-1D através de 3 tipos de 

pacotes: o pacote iniciador (pacote1), os pacotes de cálculo (pacotes 2, 3, 4, e 5) e pacote 

finalizador (pacote 0), configurando o tamanho da imagem e qual MAU injetará cada tipo de 

pacote. 

6) O sexto teste é a DCT-2D (arquivo “dct-2d.ipn”), agora realizando o cálculo de forma 

completa sobre as linhas de blocos 8x8 e sobre as colunas dos blocos 8x8 resultantes da 

primeira etapa. A ferramenta permite o usuário configurar a quantidade de blocos (de 8x8 

pixels cada) onde será feito o cálculo, se a paralelização é de instruções ou de blocos e qual a 

origem (endereço da MAU) onde cada pacote será injetado. 

7) O sétimo teste (arquivo “rle.ipn”) implementa um descompressor RLE (Run-Length Encoding) 

adaptado para repetições de zeros no processo compressão JPEG. Para simplificar o 

problema a ferramenta de geração de pacotes considera que haverá vários runs do tipo “71”, 

ou seja, um par de bytes comprimidos que vai gerar 8 bytes descomprimidos na forma 

“00000001”. Então, quando essa aplicação está sendo gerada, o usuário pode definir a 

quantidade de pares “71”, a quantidade de fluxos de execução e os endereços dos MAUs que 

injetam cada tipo de pacote. 

8) O oitavo teste (arquivo “io.asm”) é formado por apenas 1 processo, o qual pode ser formado 

por vários pacotes, injetados por qualquer uma das MAUs. O objetivo é testar os dispositivos 

de entrada/saída. Nesse teste, o usuário pode configurar a quantidade de pacotes, suas 

origens, quantas instruções NOP antes da instrução de E/S e quantas depois, a quantidade de 

instruções de E/S, o tipo (de entrada ou de saída) e a quantidade de bytes que serão lidos. 

9) O nono teste (arquivo “scheduling.asm”) tem o objetivo de testar o escalonador quando 

acontece operações de E/S. É possível configurar a quantidade de processos, a quantidade de 

pacotes de cada processo, a origem dos pacotes, a quantidade de instruções de entrada, a 

quantidade de bytes lidos, a quantidade de instruções antes da E/S e a quantidade depois. 

10) O décimo teste (arquivo “percentual_scheduling.asm”) permite criar vários processos 

formados por um único pacote com uma instrução de E/S, e vários outros processos sem E/S 

também formados por um único pacotes e todos injetados pela mesma MAU. É possível 
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configurar a quantidade de processos com E/S, a quantidade de bytes que serem lidos, a 

quantidade e instruções aritméticas antes e depois da instrução de E/S, a quantidade de 

processos sem E/S e a quantidade de instruções em cada pacote sem E/S. A ferramenta ainda 

faz uma estimativa, baseada nos dados informados, sobre a quantidade de processos sem 

E/S que poderiam ser executados enquanto a operação de E/S é realizada. 

11) O décimo primeiro teste (arquivo “with_wihout_io_scheduling.asm”) realiza um teste 

semelhante ao anterior. Neste, além das outras configurações também é possível configurar 

também a quantidade de pacotes em cada processo, e em cada um deles há a opção de 

incluir instruções de E/S. 

12) O décimo segundo teste (arquivo “sum_divide_by_process.asm”) possibilita configurar um 

único processo com uma quantidade qualquer de instruções aritméticas na quantidade de 

pacotes desejada. Esse teste tem o objetivo de avaliar o desempenho da arquitetura através 

do pipeline de pacotes por uma mesma MAU. 

13) O décimo terceiro teste (arquivo “timer_simple.asm”) tem o objetivo de testar as funções do 

timer e consequentemente do escalonador de processos, através da criação de vários 

processos formados por um único pacote com uma quantidade fixa de instruções aritmética. 

É possível configurar quais MAUs serão usadas, quantos processos serão injetados por cada 

uma e qual a quantidade de instruções contidas neles. 

14) O décimo quarto teste (arquivo “timer_one_packet_loop.asm”) também tem o objetivo de 

testar o timer e escalonador através de vários processos com 1 pacote, cada. Entretanto, o 

pacote é executado através de um laço de repetição. É possível configurar as MAUs que 

injetarão os pacotes/processos, a quantidade de instruções no pacote e a quantidade de 

repetições nos laços. 

15) O décimo quinto teste (arquivo “timer_several_packet_loop.asm”) avalia o timer e 

escalonador através de processos que executam em loop que a cada iteração dispara a 

execução de 4 pacotes paralelos que enviam sinais de sincronização para iniciar uma nova 

iteração. É possível configurar quais MAUs estão envolvidas, a quantidade de processos em 

cada MAU, a quantidade de instruções nos pacotes paralelos e a quantidade de repetições , 

16) O décimo sexto teste (arquivo “matrix_multiply.asm”) permite executar uma multiplicação 

de matrizes quadradas. É possível configurar a ordem das matrizes, a quantidade de fluxos de 

execução paralelos e a origem de cada fluxo. 

 

Para auxiliar na geração dos testes configurando os vários parâmetros de cada um deles 

também são disponibilizados no diretório do simulador shell scripts para geração e execução de 

alguns dos testes disponíveis por esta ferramenta. Os scripts disponíveis são os seguintes: 
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gera_dct_paralelismo_blocos.sh, gera_IPR_par.sh, gera_IPR_seq.sh, gera_one_pack_loop.sh, 

gera_only_sum_par.sh, gera_only_sum_seq.sh, gera_percentual_scheduling.sh, gera_rle.sh, 

gera_several_pack_loop.sh, gera_sum_divide_process_seq.sh, gera_variando_tamanho_rede.sh, 

gera_with_without_io.sh, executa_dct_paralelismo_blocos.sh, executa_IPR_par.sh, 

executa_IPR_seq.sh, executa_one_pack_loop.sh, executa_only_sum_par.sh, 

executa_only_sum_seq.sh, executa_percentual_scheduling.sh, executa_rle.sh, 

executa_several_pack_loop.sh, executa_sum_divide_process_seq.sh, 

executa_variando_tamanho_rede.sh e executa_with_without_io.sh. 

Para executar cada um dos scripts é necessário o comando: 

 > sh NOME_SCRIPT.sh 

É importante observar que essa ferramenta de geração de pacotes está considerando uma 

rede 4x4 e que os número das MAUs que injetarão os pacotes é dado através de um número inteiro. 

Esse número inteiro corresponde a concatenação das duas coordenadas em binário, por exemplo: a 

MAU 0,0 tem como endereço 0 pois as coordenadas em binário 0000, 0000 concatenadas fica 

00000000 que igual a 0 em decimal; a MAU 0,3 tem como endereço 3 pois 0000, 0011 em binário 

concatenada fica 00000011 que é igual a 3 em decimal; a MAU 3,0 tem como endereço 48 pois as 

coordenadas em binário 0011, 0000 concatenadas fica 00110000 que igual a 48 em decimal; e a MAU 

3,3 tem como endereço 51 pois as coordenadas em binário 0011, 0011 concatenadas fica 00110011 

que igual a 51 em decimal. 

 


