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RESUMO 

 

A evolução contínua da tecnologia de circuitos integrados tem permitido integrar 

milhares de transistores em uma única pastilha de silício. Devido à 

miniaturização desta tecnologia, a redução do diâmetro do fio e do transistor os 

tornaram mais frágeis e suscetíveis a quebras, tornando o circuito mais 

susceptível a falhas permanentes tanto durante o processo de fabricação quanto 

durante seu tempo de vida útil. As arquiteturas reconfiguráveis de grão grosso, 

também chamadas de CGRAs (Coarse Grained Reconfigurable Architectures), 

têm sido utilizadas como uma alternativa às arquiteturas tradicionais para tentar 

tolerar essas falhas, devido à sua intrínseca redundância de hardware e ao alto 

desempenho obtido por essas arquiteturas. Essa dissertação propõe um 

mecanismo de tolerância a falhas numa CGRA com o objetivo de aumentar a 

tolerância da arquitetura mesmo considerando uma alta taxa de falhas. O 

mecanismo proposto foi adicionado ao escalonador da CGRA, que consiste no 

mecanismo responsável pelo mapeamento das instruções na arquitetura. O 

mapeamento das instruções ocorre em tempo de execução, traduzindo o código 

binário sem a necessidade de recompilação. Além disso, para permitir a 

aceleração da aplicação, o mapeamento é realizado através de um algoritmo 

guloso que faz uso do modulo scheduling, que consiste em uma técnica em 

software pipeline para aceleração de laços. Os resultados obtidos a partir de 

simulações de injeção de falhas e de execução do escalonador demonstram que, 

mesmo com o mecanismo de tolerância a falhas proposto, o tempo de 

mapeamento das instruções se mantém na ordem de microssegundos. Esse 

resultado permite que o mapeamento das instruções continue sendo realizado 

em tempo de execução. Além disso, também foi realizado um estudo de taxa de 

mapeamento do escalonador. Os resultados demonstram que, mesmo com 

taxas acima de 50% de falhas em unidades funcionas e componentes de 

interconexão, o escalonador conseguiu mapear instruções na arquitetura em 

parte das aplicações testadas. 

 

 

Palavras-Chave: Arquitetura Reconfigurável, Arquitetura Reconfigurável de 

Grão Grosso, Tolerância a falhas. 
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ABSTRACT 

 

The continuous evolution of integrated circuit technology has allowed integrating 

thousands of transistors on a single chip. This is due to the miniaturization 

process, which reduces the diameter of wires and transistors. One drawback of 

this process is that the circuit becomes more fragile and susceptible to break, 

making the circuit more susceptible to permanent faults during the manufacturing 

process as well as during their lifetime. Coarse Grained Reconfigurable 

Architectures (CGRAs) have been used as an alternative to traditional 

architectures in an attempt to tolerate such faults due to its intrinsic hardware 

redundancy and high performance. This work proposes a fault tolerance 

mechanism in a CGRA in order to increase the architecture fault tolerance even 

considering a high fault rate. The proposed mechanism was added to the 

scheduler, which is the mechanism responsible for mapping instructions onto the 

architecture. The instruction mapping occurs at runtime, translating binary code 

without the need for recompilation. Furthermore, to allow faster implementation, 

instruction mapping is performed using a greedy module scheduling algorithm, 

which consists of a software pipeline technique for loop acceleration. The results 

show that, even with the proposed mechanism, the time for mapping instructions 

is still in order of microseconds. This result allows that instruction mapping 

process remains at runtime. In addition, a study was also carried out mapping 

scheduler rate. The results demonstrate that even at fault rates over 50% in 

functional units and interconnection components, the scheduler was able to map 

instructions onto the architecture in most of the tested applications. 

 

 

 

Keywords: Reconfigurable Architecture, Coarse Grained Reconfigurable 

Architectures, Fault Tolerance.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução contínua da tecnologia de fabricação de circuitos integrados tem 

permitido o aumento do número de transistores integrados em uma única 

pastilha de silício. Um circuito integrado é composto por fios, áreas de contatos 

e transistores. Devido a miniaturização dos componentes, houve redução no 

tamanho desses componentes, tornando os componentes de hardware mais 

frágeis. Como consequência dessa fragilidade tem-se uma maior probabilidade 

de falhas.  

No âmbito do cenário atual, surgiu a necessidade por novos modelos de 

arquiteturas que possuam a capacidade de executar corretamente suas tarefas 

independentemente da ocorrência de falhas. Por exemplo, os autores 

(HOUGHTON, 1997); (ANGHEL, 2000)  explanam por meio de pesquisas como 

tornar um sistema tolerante a presença de falhas, por meio de gerenciamento de 

redundância espacial e / ou redundância temporal. 

Por sua vez, as arquiteturas reconfiguráveis são consideradas 

redundantes por possuir vários componentes do mesmo tipo. Essa redundância 

intrínseca pode ser usada para tolerância falhas, pois, uma vez que falhe um 

componente, a arquitetura não sofrerá tanto impacto já que temos outros 

componentes idênticos que podem realizar as tarefas do componente que 

falhou. Outra característica das arquiteturas reconfiguráveis é a tentativa de 

equilibrar flexibilidade e desempenho. Em termos gerais, a arquitetura 

reconfigurável tenta combinar a velocidade do hardware e a flexibilidade 

do software. Um sistema de arquitetura reconfigurável possui a habilidade de 

modificar seu próprio hardware para se adequar à determinada aplicação  

(COMPTON, 2002). 

 A maioria das arquiteturas reconfiguráveis são baseadas em um conjunto 

de blocos lógicos que são repetidos de maneira a formar uma estrutura maior. A 

granularidade do bloco lógico refere-se ao tamanho e à complexidade deste 

bloco. A granularidade mais fina provê uma maior flexibilidade em adaptar o 

hardware à computação desejada. Porém, traz um maior custo de 

reconfiguracão (BONDALAPATI, 2002), (COMPTON, 2002). Componentes 

reconfiguráveis de granularidade grossa possuem diversas unidades funcionais, 
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que executam operações à nível de palavras de bits e que podem ser 

interconectadas de forma a implementar caminho de dados da largura das UFs.  

Estas arquiteturas podem ser muito mais eficientes em desempenho e em 

área que as arquiteturas de granularidade fina, por exemplo quando se pretende 

fazer uso de operações lógicas e aritméticas, estas arquiteturas se reconfiguram 

em nível de palavra, não em nível de bit, como os de granularidade fina. De 

acordo com (COMPTON, 2008); (GOLDSTEIN, 2000) (HARTENSTEIN, R., 

2001); (MEI, 2003); (TANIGAWA. K., 2008), as arquiteturas reconfiguráveis de 

granularidade grossa (Coarse-Grained Reconfigurable Arrays – CGRA) atendem 

satisfatoriamente aos requisitos de desempenho e consumo de energia.  

Dentre as diversas CGRAs da literatura, para este trabalho foi escolhida 

a CGRA proposta por (FERREIRA, 2012) por ser uma arquitetura reconfigurável 

com características diferenciadas em relação às arquiteturas em geral. Esta 

arquitetura faz uso de uma heurística gulosa combinada com um algoritmo de 

modulo scheduling para aceleração de laços que lê a aplicação diretamente do 

código binário. De modo a não precisar de outra ferramenta que transforme a 

instruções em grafos, para só depois as instruções serem analisadas. Com esta 

virtude, e alguns outros detalhes arquiteturais descritos a seguir, a CGRA 

consegue mapear as instruções em tempo de execução.  

Neste contexto, esta dissertação de mestrado propõe um mecanismo de 

tolerância a falhas em uma arquitetura reconfigurável de grão grosso de modo 

que o mecanismo seja eficiente e possa tolerar uma alta taxa de falhas, ao 

mesmo tempo em que é simples o suficiente para manter o alto desempenho da 

arquitetura. 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral é propor um mecanismo de tolerância a falhas em uma 

arquitetura reconfigurável de grão grosso para uso em tecnologias futuras. 

 Para tal, serão implementadas técnicas de tolerância a falhas no 

mecanismo de tradução binária proposto por (FERREIRA R. S., 2012) a  CGRA,  

de modo que esta solução permita que a arquitetura esteja apta a funcionar 

mesmo na presença de falhas. Em seguida, serão analisados os impactos da 
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técnica adicionada, com relação à quantidade de taxas de falhas suportadas e 

Tempo para mapeamento das instruções.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Modificar o mecanismo de mapeamento de instruções que inclui 

posicionamento, roteamento e escalonamento, proposto por  (FERREIRA, 

2012) para lidar com unidades funcionais e componentes de conexão 

defeituosos em rede de interconexão Crossbar. 

 Injetar falhas nos componentes da simulação: unidades funcionais e no 

componente de conexão; 

 Analisar, comparar e avaliar desempenho por meio de simulações das 

aplicações na CGRA (FERREIRA, 2012) antes, e depois da aplicação da 

técnica; 

 Discutir os compromissos arquiteturais encontrados na CGRA com a 

aplicação da técnica de tolerância a falhas.  

 

1.3.  MOTIVAÇÃO 

As arquiteturas reconfiguráveis são consideradas soluções em situações em que 

a capacidade de prover aceleração é fator primordial, tornando-se importantes 

em projetos que requerem maior grau de paralelismo. Porém, devido à 

miniaturização dos componentes, estes passaram a ser mais suscetíveis a 

falhas, que podem acarretar em mau funcionamento ou até mesmo perda 

completa do sistema.  

De acordo com (GIZOPOULOS, 2011), falhas permanentes causadas 

pelo envelhecimento acelerado dos circuitos estão entre os principais problemas 

que levam ao mau funcionamento ou perda do sistema. O envelhecimento 

acelerado é consequência da redução dos transistores. A medida em que ficam 

menores, se tornam mais suscetíveis aos efeitos físicos do envelhecimento, 

como picos de temperatura e voltagem. Por consequência, torna-se necessária 

a utilização de mecanismos para tolerar falhas que possam afetar o 

funcionamento correto do sistema (HAN, 2013).  
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 Contudo, as arquiteturas reconfiguráveis podem ser usadas ainda para a 

construção de sistemas tolerantes a falhas: tais sistemas podem realizar auto 

verificação e reconfigurar a si mesmos, substituindo elementos com falhas por 

elementos sem falhas disponíveis (SANCHEZ, 1999).  

 Assim, para atender a demanda por dispositivos capazes de operar 

corretamente mesmo com a presença de falhas, é necessário o desenvolvimento 

de soluções de tolerância a falhas que possam se aproveitar das características 

dos dispositivos para causar o menor impacto possível na área, potência e 

desempenho dos sistemas. Por esse motivo, nesse trabalho, optou-se por utilizar 

arquiteturas reconfiguráveis, através de uma proposta que explora a 

regularidade da arquitetura e que requer poucas modificações no projeto original 

do sistema.  

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO  

Este documento está dividido em seis capítulos, sendo este o primeiro deles. O 

capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre Arquiteturas 

Reconfiguráveis e Tolerância a Falhas. No capítulo 3 são apresentados os 

trabalhos relacionados. O capítulo 4 explana a arquitetura escolhida para o 

desenvolvimento deste trabalho. No capítulo 5 são apresentadas as 

contribuições deste trabalho e encontra-se os detalhes da implementação da 

técnica de tolerância a falhas na CGRA (FERREIRA, 2012), bem como os 

experimentos efetuados. Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões 

obtidas durante este estudo, contribuições e perspectivas futuras nesta área.  
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2. ARQUITETURAS RECONFIGURAVÉIS E TOLERÂNCIA A 

FALHAS 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico relacionado ao desenvolvimento 

deste trabalho. A Seção 2.1 aborda sobre o conceito e as características das 

arquiteturas reconfiguráveis, e a Seção 2.2 trata dos conceitos relacionados à 

tolerância a falhas. 

 

2.1. ARQUITETURA RECONFIGURÁVEL 

A computação reconfigurável tem uma importância crescente nas soluções 

computacionais, justamente por suas duas principais características: 

desempenho e flexibilidade. A Figura 1 apresenta um gráfico posicionando as 

arquiteturas reconfiguráveis em comparação com os processadores de propósito 

geral e os circuitos de aplicação específica (Application Specific Integrated 

Circuits – ASIC). Nos eixos X e Y do gráfico estão flexibilidade e desempenho, 

respectivamente. Como pode ser observado, as arquiteturas reconfiguráveis se 

posicionam no meio das duas soluções, sendo um alternativa arquitetural mais 

flexível do que os ASICs e de maior desempenho do que os processadores de 

propósito geral (MEIRELES, 2014). 

 

Figura 1: Arquitetura reconfigurável associada ao ASIC e Processadores de propósito geral.  

Fonte: Adaptada (MEIRELES, 

2014) 



20 
 

  

 As arquiteturas reconfiguráveis são classificadas quanto ao seu grau de 

granularidade, e podem ser finas ou grossas. Nas subseções a seguir serão 

detalhadas as características e funcionamento das arquiteturas de granularidade 

fina e grossa. 

 

2.1.1 FPGA   

 As arquiteturas reconfiguráveis de granularidade fina surgiram em meados dos 

anos 80 e abriram caminho para a implementação da computação 

reconfigurável, tecnologia conhecida hoje como FPGA (Field Programmable 

Gate Array). Os FPGAs são os dispositivos lógicos programáveis capazes de 

serem configurados para reproduzir o comportamento de um determinado 

hardware (CRAY,  2005). Sendo constituído basicamente por três tipos de 

componentes, os quais são: CLB, IOP e Switch Matrix. Os (CLBs – Configurable 

lógic blocks) são blocos lógicos configuráveis construídos com flip-flops e lógica 

combinacional que permitem a construção de elementos lógicos funcionais. São 

organizados na forma de uma matriz e controlados por matrizes de comutação. 

O IOB (Input/Output Blocks) por sua vez é responsável por fazer a interface entre 

CLBs, funcionando como buffers de entrada e saída. O Switch Matrix representa 

a conexão entre os blocos lógicos.  

 Os blocos possuem uma LookUp Table (“LUT”), flip-flops tipo D e um 

multiplexador.  As LUTs são células de memória RAM que geralmente possuem 

poucas entradas e que armazenam a função lógica em forma de tabela verdade. 

Por exemplo, um e (and) lógico entre duas entradas é uma possível função lógica 

que pode ser armazenada em uma LUT. A comunicação do FPGA com o meio 

externo se dá por meio de pinos, interfaces de blocos de entrada e saída. A 

Figura 2(a) apresenta uma estrutura geral do FPGA com os componentes que 

foram citados anteriormente. A Figura 2(b) apresenta a estrutura dos blocos de 

switch (switch block) que são responsáveis por conectar blocos lógicos não 

vizinhos. A Figura 2(c) ilustra a estrutura dos blocos de conexão (connection 

block), que são responsáveis por comunicar os elementos lógicos vizinhos. 
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                                                    Figura 2: Arquitetura básica de um FPGA. 

Fonte: Adaptado (MEIRELES, 

2014) 

A Figura 3 apresenta  um exemplo de uma estrutura de um CLB que 

representa um bloco lógico da FPGA Stratix II da Altera (ALTERA, 2014).  

 

Figura 3: (a) Bloco lógico Altera StratixII (b) LUT de duas entradas e uma saída. 

Fonte: (ALTERA, 2014) 

Para configurar um FPGA é necessário descrever o circuito que se deseja 

configurar em linguagem de descrição de hardware e, em seguida, sintetizar 

essa descrição em uma ferramenta de síntese disponibilizada pelo fabricante do 

dispositivo. A síntese realizada pela ferramenta consiste em transformar a 

descrição do circuito em equações booleanas, compostas por portas lógicas, e, 
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em seguida, mapear as funções dessas portas lógicas nas tabelas lógicas 

(LUTs). Antes do mapeamento, a ferramenta de síntese realiza uma etapa de 

otimização lógica, que visa minimizar as equações booleanas. Após a 

otimização, é selecionado um conjunto de portas lógicas da biblioteca específica 

do dispositivo. Essas portas lógicas serão mapeadas nas tabelas lógicas através 

de duas etapas: posicionamento e roteamento. No FPGA, as etapas de 

posicionamento e roteamento são realizadas das seguintes formas. O 

posicionamento é realizado por meio de uma atribuição associada a cada 

componente do circuito integrado aos componentes lógicos de projeto. O 

roteamento consiste de uma atribuição realizada nas trilhas e elementos 

programáveis, de modo a utilizar os recursos disponíveis de interconexão para 

a comunicação entre os componentes (ARAGÃO, 1998). (HARTENSTEIN, 2001) 

afirma que os FPGAs possuem granularidade de reconfiguração muito pequena 

que lhe confere grande flexibilidade, porém acarreta uma maior complexidade 

de reconfiguração, tornando o custo de roteamento elevado. Segundo (DEHON, 

2005) além do roteamento, a granularidade fina apresenta outras desvantagens, 

as quais são: alto consumo de energia durante a reconfiguração e atrasos de 

propagação dos sinais. As CGRAs por sua vez se reconfiguram a nível de 

palavra, não em nível de bit, como os FPGAs. As CGRAs surgiram com o 

principal objetivo de reduzir complexidade e tempo de configuração. A subeção 

a seguir apresentará as características e funcionamento da CGRA. 

 

2.1.2 CGRA 

 

As arquiteturas reconfiguráveis de granularidade grossa (CGRAs) implementam 

operações a nível de palavra e, vêm se destacando nos últimos anos por reduzir 

a complexidade de reconfiguração, consequentemente, tempo e memória. Por 

consequência, torna o roteamento e o posicionamento das operações menos 

complexos. As Unidade Funcional – UF são os blocos de execução das CGRAs. 

Dentro de cada UF existe uma Unidade lógica aritmética – ULA, reponsável por 

executar as instruções de lógica e aritmética e, em muitos casos, bancos de 

registradores que armazenam temporariamente os dados.  A Figura 4 apresenta 

um modelo de uma CGRA. 
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                                Figura 4. Exemplo de uma arquitetura CGRA 4x4.

 Fonte:  (MEIRELES, 2014)

Nesse trabalho, as arquiteturas reconfiguráveis de granularidade grossa 

serão discutidas em mais detalhes. Mais detalhes sobre as arquiteturas de 

granularidade fina, como FPGAs, podem ser encontrados em (POCEK, 2013) e  

(KUON, 2007). 

As CGRAs são compostas por um conjunto de Unidades Funcionais - 

UFs, possuindo cada uma ou mais ULAs, onde são realizadas as operações 

lógicas e aritméticas, uma rede de interconexão que realiza a comunicação as 

UFs e dispositivos para armazenamento de dados, podendo ser memória local 

ou registradores. Na Seção 2.1.1 e seguintes, serão apresentados os detalhes 

sobre cada um desses componentes. 

 

2.1.3 UNIDADES FUNCIONAIS 

As unidades funcionais (UFs) são de natureza homogênea ou heterogênea. 

Quando homogêneos, um conjunto de UFs realiza o mesmo tipo de operação. 

Quando são heterogêneos, as UFs realizam operações diferentes, por exemplo, 

alguns UFs realizam soma de dois números, multiplicação, outros realizam 

acesso à memória (load/store). 
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2.1.4 REDE DE INTERCONEXÃO  

A estrutura de interconexão entre as UFs exerce forte influência sobre o 

desempenho, projeto e o algoritmo de mapeamento. Existem diferentes formas 

de interconectar as UFs de uma arquitetura. Exemplos de modelos de 

interconexão usados são redes multiestágio e crossbar. Em (LOPES, 2013), foi 

proposta uma CGRA interconectada por meio de uma rede crossbar. De acordo 

com o autor, esta interconexão simplifica o roteamento, pois todos as UFs podem 

conectar diretamente e simultaneamente a qualquer outra, e o posicionamento 

não tem restrição. Porém, em (FERREIRA, 2011), foi demonstrado que a rede 

crossbar possui comportamento quadrático, sendo recomenda para trabalhar 

com até 32 UFs. 

A seguir, serão apresentadas algumas das redes de interconexão mais 

utilizadas em arquiteturas reconfiguráveis de granularidade grossa encontradas 

na literatura, a multiestágio e a crossbar (FERREIRA, 2011). Essas redes são 

consideradas dinâmicas devido as ligações serem estabelecidas conforme a 

demanda, por meio de comutadores. 

 

 

REDE MULTIESTÁGIO  

A Figura 5 ilustra as UFs destacadas pela cor rosa e os switches com cor azul 

conectados por uma rede de interconexão multiestágio. Esta rede consiste em 

vários estágios de roteamento, de modo a conseguir conectar quaisquer 

dispositivos de entrada a dispositivos de saída. Por esta característica, esta rede 

é considerada dinâmica. Esta possui custo N log2 N, podendo ser classificada 

em três categorias, sendo elas: 

 

 Bloqueantes: Ao haver várias solicitações de comunicação 

simultâneas entre os dispositivos de entrada com os dispositivos de 

saída, esta pode ocasionar conflitos. Por decorrência, pode haver 

bloqueio na comunicação.  

 

 Não-Bloqueantes: Esta subclasse pode manipular a comunicação de 

todos os dispositivos de entrada e saída, existentes na arquitetura. 
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 Rearranjáveis: A subclasse rearranjável surgiu como solução para 

fazer a intermediação entre as redes bloqueantes e as não-

bloqueantes. Este tipo de rede também permite realizar todas 

comunicações existentes entre os dispositivos de entrada com a 

saída, de modo a rearranjar uma nova conexão para um par de 

entrada e saída sempre que for solicitado. Ver a Figura 5 a seguir. 

 

Figura 5: Rede Ômega não-bloqueante. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

REDE CROSSBAR 

A rede crossbar também se enquadra na classificação de redes dinâmicas. Este 

tipo de rede também permite realizar todas as comunicações existentes entre os 

dispositivos de entrada com os de saída, de modo a rearranjar uma nova 

conexão para um par de entrada e saída sempre que for solicitado. A Figura 6 

ilustra as UFs com cor rosa conectadas aos comutadores de cor azul por meio 

de uma rede crossbar. Seu custo é de O (n2) e sua utilização se torna inviável 

para UF >= 32 e caminhos de dados de 32 bits (HOO, 2012). Sua vantagem é 

ser uma rede não bloqueante, pois como mencionado, todas as ligações entre 

as entradas e saídas podem ser realizadas concorrentemente. 



26 
 

  

 

Figura 6: Rede Crossbar de custo O (n²). 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Nesta dissertação, a arquitetura base fará uso de uma rede crossbar, pois 

estudos realizados em (LOPES, 2013) demonstraram que ao utilizar uma rede 

multiestágio, causa aumento do tempo de compilação na busca de uma 

alternativa de roteamento. Por sua vez, a rede crossbar também possibilita o 

roteamento entre quaisquer UFs de entrada e saída, porém nesta rede não há 

presença de conflitos, de modo a simplificar o roteamento. 

 

2.2. MODULO SCHEDULING    

O Modulo Scheduling – MS consiste em uma técnica de software pipeline 

que visa paralelizar trechos das aplicações, por meio da sobreposição de 

diferentes partes de iterações sucessivas (RAU, 1994). A capacidade de extrair 

paralelismo, faz com que o MS seja uma técnica utilizada para a aceleração 

laços. 

 Para o funcionamento do MS, inicialmente, é definido o intervalo de tempo 

necessário para iniciar cada Iteração. Este intervalo é denominado de Intervalo 

de Inicialização – II, que é calculado por meio das restrições de recursos da 

arquitetura e das dependências de dados das instruções: II= (Quantidade de 

instruções / Quantidade de recursos). Caso não existam recursos suficientes, um 

novo cálculo do II deve ser realizado, de modo a garantir que nenhuma 

dependência de dados ou conflito de recursos seja violado durante a 

sobreposição de iterações.  
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2.2.1 MODULO SCHEDULING EM CGRA 

Para exemplificar o funcionamento do algoritmo MS, o grafo apresentado na 

Figura 7a ilustra uma simples dependência de dados, que representa o código 

de um laço. A Figura 7b apresenta uma CGRA em malha 2 x 2. Esta arquitetura 

possui quatro unidades funcionais.  O resultado do MS é ilustrado na Figura 7c. 

A Figura 7d apresenta o mapeamento temporal obtido.

Figura 7. Representação da execução do algoritmo MS para (a) um grafo de dados com uma simples 
dependência de dados em (b) uma arquitetura CGRA 2x2, apresentando o (c) resultado do 
mapeamento e a (d) execução Temporal detalhada. 

Fonte: Próprio Autor. 

Em CGRAs, além de aplicar o modulo scheduling nos laços para explorar 

o paralelismo, também é necessário realizar três outras etapas: escalonamento, 

posicionamento e roteamento.  

 Escalonamento: determina em que ciclo será executada cada 

operação. 

 Posicionamento: determina em qual UF estará posicionada a 

operação. 
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 Roteamento: determina o caminho que os dados irão seguir dentro 

da arquitetura.  

A Figura 8 ilustra o resultado do mapeamento do exemplo anterior usando 

o MS. Como dito anteriormente, o algoritmo MS começa sua execução 

calculando o intervalo de iniciação II. Neste exemplo, assume-se que II é igual a 

1, pois para o cálculo do II, é levado em consideração a quantidade de operações 

e de unidades funcionais. Neste exemplo existem 4 operações e 4 UFs, assim, 

II = 4/4 = 1.  

 

Figura 8: Configuração detalhada. 

Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 8, C0 significa configuração 0, ou seja, a replicação da instrução 

no Tempo, T é o tempo que cada instrução será executada e I é a iteração do 

laço. O subscrito A1 significa a execução da instrução A na iteração 1, o subscrito 

A2 significa a execução da instrução A na iteração 2 e assim por diante. O mesmo 

para as demais instruções. 

A operação A foi escalonada no tempo 0, as operações B e C são 

dependentes de A, sendo escalonadas no tempo 1. No tempo 2, é escalonada a 

operação D, dependente de B e C. Após a conclusão da etapa do 

escalonamento, dar-se início a etapa de posicionamento, onde começa-se 

posicionando a operação de menor tempo. 

Enquanto houver recursos o algoritmo posiciona todas as instruções em 

uma configuração. Para o exemplo apresentado, a configuração contém o 

mapeamento das instruções nas UFs com particionamento em tempos distintos. 
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Os tempos distintos são necessários porque as instruções possuem 

dependência de dados, então não podem ser executadas ao mesmo tempo. 

Além de estarem sendo executadas iterações diferentes do laço. Após o 

posicionamento, o roteamento conecta as operações dependentes, usando os 

caminhos disponíveis. No tempo 1, todas as instruções são executadas em 

paralelo, de modo a obter um nível mais alto de paralelismo a nível de instrução 

(instruction level paralelism – ILP), isto é conhecido como estado estável. 

Depois que todas as três etapas do algoritmo: escalonamento, 

posicionamento e roteamento forem executadas com êxito, como mostra o 

exemplo anterior, já temos um MS válido para o grafo.  

Porém, nem sempre a quantidade de operações é igual à quantidade de 

recursos. Nesta situação um novo cálculo do II deve ser efetivado. Na seção 5.2, 

será explanado como o modulo scheduling foi implementado na arquitetura base. 

A seção a seguir apresentará conceitos de tolerância a falhas que darão 

embasamento para esta dissertação. 

 

2.3 TOLERÂNCIA A FALHAS 

Em (AVIZIENS, 1997), foi mencionado um projeto de 1967 da NASA (National 

Aeronautcis and Space Administration – NASA), cujo o objetivo era construir uma 

nave espacial não tripulada para enviar ao espaço. Este projeto deu início ao 

conceito de tolerância a falhas (em inglês, Fault-tolerance – FT), pois seu 

objetivo principal consistia no desenvolvimento de um sistema confiável e capaz 

de atuar de forma automática por um período de dez anos. A solução foi 

implementar uma forma de realizar o isolamento dos componentes com falha, 

sem a necessidade da interferência humana. Para que os sistemas possam 

funcionar corretamente mesmo em presença de falhas, é necessário adicionar 

tolerâncias a falhas. Tolerância a falhas é a capacidade de um sistema continuar 

a fornecer o seu serviço mesmo na presença de falhas (JOHNSON, 1984). Por 

sua vez, as falhas são acontecimentos aos quais os sistemas estão sujeitos e 

são impossíveis de serem evitadas. Para que continue o funcionamento correto 

é necessário adicionar técnicas de tolerância a falhas.  
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2.3.1. TERMINOLOGIA  

Os três termos fundamentais em sistemas tolerantes a falhas são: falha, erro e 

defeito. Estes termos serão conceituados conforme (WEBER, 2002) (LAPRI, 

2006) e (ANDERSON, 1981).  

 Falha: Ocorre quando o comportamento de um sistema não está de 

acordo com a sua especificação, ocasionando problema ou imperfeição 

no nível físico.  

 Erro: Um erro é a manifestação da falha e é especificamente uma 

manifestação de falta de precisão em relação ao resultado esperado. 

Sendo ocasionado no nível computacional, associado a valores incorretos 

do estado do sistema.   

 Defeito: O defeito é ocasionado por um erro, fazendo com que o sistema 

não opere de acordo com a especificação.  

A Figura 9 reproduz uma simplificação, apresentada por (WEBER, 2002) 

e também adotada nesse texto, para os conceitos de falha, erro e defeito. De 

acordo com (WEBER, 2002), as falhas estão associadas ao universo físico, 

enquanto que os erros ao universo da informação, já os defeitos estão 

associados ao universo do usuário. Assim, uma falha não necessariamente leva 

a um erro e um erro não necessariamente conduz a um defeito. 

 

Figura 9: Modelo de 3 universos: falha, erro e defeito. 

Fonte: (WEBER, 2002) 
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 Segundo os autores (ANDERSON, 1981), (LAPRI, 2006), (WEBER, 2002) 

e (PRADHAN, 1996), existem várias classificações de tolerância a falhas. As 

falhas são classificadas em:  

 Falhas físicas: São aquelas que ocorrem no nível físico, ocasionadas 

por picos de temperatura, voltagem, migração de elétrons, radiação e etc. 

 Falhas humanas: Compreendem falhas de projeto e falhas de interação. 

Classificação quanto à duração das falhas: 

 Falha transiente: Ocorre uma vez e desaparece, sendo ocasionadas 

principalmente por efeitos da radiação. 

 Falha intermitente: Ocorre por um período indeterminado, reaparece, e 

assim por diante. 

 Falha permanente: Não desaparece. O componente com falha pode ser 

reparado ou substituído. No hardware, as falhas permanentes são 

normalmente causadas por efeitos físicos, como pico de voltagem e 

temperatura, migração de elétrons, entre outros. 

Todas as técnicas de tolerância a falhas envolvem alguma forma de 

redundância. A redundância pode ser feita de diversas formas, como 

redundância de hardware, software, informação ou tempo.  

 Redundância de Hardware: A replicação física de componentes parece ser 

a forma mais comum de redundância usada em sistemas. A redução no 

tamanho dos componentes, e por consequência o baixo custo, tem se tornado 

um dos grandes incentivos às técnicas de replicação de hardware. 

 Redundância de Informações: Esta redundância faz uso de algoritmos de 

detecção e correção de erros em códigos, formados pela adição de dígitos de 

controle em palavras de bits ou sinais extras que são armazenados ou 

transmitidos junto ao dado. 

 Redundância de Tempo: Esta técnica consiste em repetir a computação no 

tempo. Executa-se duas ou três vezes a mesma operação a fim de detectar 

uma possível diferença entre os resultados destas operações. Esta lógica 

pode ser utilizada com o objetivo de evitar o custo adicional do hardware. 
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 Redundância de Software: Nesta redundância, faz-se uso de várias versões 

distintas de um mesmo software, que é desenvolvida de acordo com a 

especificação do projeto. 

   O Capitulo 3 apresentará os trabalhos relacionados, bem como uma análise 

da relação destes trabalhos com o que estamos propondo.  
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Na literatura, é possível encontrar muitos trabalhos que propõem soluções de 

tolerância a falhas em arquiteturas reconfiguráveis. Em (AHARONOV, 2006) foi 

considerado um ruído em um computador quântico, decorrente de uma 

perturbação que age coletivamente em pares de bit. Os autores mostraram que 

utilizando um teorema que é aplicável ao ruído não-Markoviano, as 

confiabilidades dos dados aumentaram. Em (EISENHARD, 2011) para o 

tratamento de falhas foi proposto o remapeamento das instruções em um FPGA, 

fazendo uso de um componente intitulado de FREE-P. O FREE-P remapeia os 

blocos que estão com falhas e realiza a detecção contra erros que podem causar 

danos a arquitetura. Em (AZEEM, 2011) foi proposta uma implementação para 

detecção de erros numa CGRA, com o objetivo de tratar falhas temporárias, 

aplicável para os caminhos de dados da arquitetura. Em (GUANG, 2012), a 

tolerância a falhas foi provida por dois níveis em sistemas de múltiplos núcleos, 

fornecidos pelo agente de sistema baseado em software e agentes locais com 

base em hardware. O agente sistema executa remapeamento das instruções 

com o objetivo de diminuir o consumo de energia e corrigir as deficiências das 

falhas do processador de granularidade grossa. Os agentes locais propõem a 

tolerância a falhas em nível de comunicação contra erros transitórios e 

permanentes. Em (WEIS, 2014) foi proposta uma CGRA tolerante a falhas para 

um sistema dataflow que detecta e gerencia falhas intermitentes, transientes e 

permanentes, de modo a aproveitar as características inerentes ao modelo de 

execução dataflow.  

Dentre os trabalhos encontrados, destacam-se, principalmente, soluções 

de redundância de hardware, como TMR (em inglês, Triple Modular Redundancy 

– TMR) que combina detecção de falhas e tolerância a falhas. Essa técnica 

consiste na utilização de três módulos idênticos que processam a mesma 

informação, a saída destes módulos é comparada através de um módulo votador 

que irá identificar a corretude da informação processada. Caso ocorra falha em 

algum módulo, outro módulo estará processando a mesma informação 

(ABDELBARR, 2007). Outra técnica bastante utilizada nas propostas de 

tolerância a falhas é o código de correção de erros - ECC (em inglês, Error 

Correcting Codes – ECC). Essa técnica faz uso de redundância de informação e 
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geralmente é usada em memórias e em troca de informações entre memórias e 

processadores. No ECC, uma codificação gerada a partir do dado original é 

armazenada junto com o dado. Para verificar se o dado está correto, a 

codificação é novamente criada e comparada com a que estava armazenada 

com o dado. Se forem iguais, o dado está correto. Do contrário, os bits são 

corrigidos a partir da comparação realizada. A principal desvantagem dessa 

técnica é que aumenta o número de bits, fazendo com que haja um aumento 

significativo da informação de controle para corrigir o erro (ABDELBARR, 2007). 

Essas soluções são aplicadas tanto nos FPGAs (RAJAGOPALA, 2012), quanto 

nas CGRAs (CHOI , 2011). 

Nessa seção, serão brevemente descritos alguns dos trabalhos 

mencionados que exploram técnicas de tolerância a falhas em CGRAs.  

Em (SCHWEIZER,  2011), foi proposta uma estratégia de baixo custo para 

a implementação de uma solução TMR, a fim de tolerar falhas em uma CGRA. 

Na solução, para aumentar a confiabilidade do sistema, os autores fizeram uso 

da redundância a nível de hardware. Para tanto foi implementado um módulo 

intitulado de FEHM (em inglês, flexible error handling module – FEHM) que 

monitora dados com o objetivo de detectar e tolerar falhas permanentes e 

transientes. Esta técnica baseia-se na TMR, mas utiliza também um DWC (em 

inglês, duplication with comparison – DWC). Assim três canais de entrada são 

fornecidos, cada canal tem um sinal de ativação, de modo que um canal 

defeituoso pode ser desativado. A Figura 10 apresenta uma visão geral do 

módulo FEHM.  

A saída do FEHM consiste de três dados de erros e três sinais de erro de 

transitório, um para cada canal de entrada, e um canal de saída que garante o 

tratamento de erros menores enquanto o FEHM está no modo TMR. O FEHM 

utiliza os dados fornecidos para detectar erros de dados e para identificar o canal 

responsável por tal erro. Depois de identificado, o FEHM faz uso de um 

mecanismo de votação integrada para mascarar os erros de dados, por meio do 

envio de um canal correto. Um erro dos dados é uma manifestação de uma falha, 

em que o estado lógico de um elemento difere do seu valor pretendido. Além 

disso, os dados fornecidos podem ser utilizados para detectar erros de transição. 

Os erros de transição consistem na transição do estado lógico de um elemento 

que ocorre após o clock, e pode ser causado pelo envelhecimento circuito. A 

flexibilidade do FEHM permite desabilitar um canal da UF, caso esteja com 



35 
 

  

defeito. Assim, apenas estará disponível a detecção de erros de dados e erros 

de transição do DWC. A detecção de erros de dados são dois canais que são 

respectivamente comparados entre si por uma operação XOR. 

       Os autores mencionam que esta técnica possui como desvantagem o 

consumo de energia, acarretado pela sobrecarga do hardware. O baixo custo do 

TMR é alcançado através da utilização das UFs que não estão sendo utilizadas 

para o cálculo dos resultados redundantes. 

 

 

 

Figura 10: Circuito do FEHM. 

Fonte: (SCHWEIZER,  2011)  

Em (HAN, 2014), os autores apresentam uma implementação de um 

sistema tolerante a falhas utilizando uma CGRA para explorar redundância 

espacial nas UFs. A abordagem foi toda proposta a nível de software, de modo 

que não realizaram nenhuma alteração a nível arquitetural. Com o objetivo de 

analisar a confiabilidade do sistema, foi utilizada uma modelagem matemática. 

Os autores utilizaram a técnica TMR e uma adaptação dessa técnica, a qual foi 
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intitulada de AVTMR (em inglês, all voting TMR – AVTMR). A Figura 11 

apresenta a proposta do sistema com o TMR.  A técnica TMR convencional 

contêm um único votador para cada conjunto de módulos triplicados, enquanto 

os sistemas AVTMR possuem votadores de acordo com a quantidade de 

módulos existentes, existindo assim três votadores para cada conjunto de 

módulos. Os autores afirmam que a replicação dos votadores ajudam a aumentar 

a confiabilidade do sistema quando aplicado a falhas transientes. Os autores 

afirmam que a ideia apresenta um maior nível de confiabilidade, porém acarreta 

em uso maior de área, devido a replicação dos votadores.  

 

Figura 11:  TMR (a) e b) AVTMR 

Fonte: (SCHWEIZER,  2014)  

 

Em (SYED, 2010), os autores tratam de tolerância a falhas temporárias 

em uma CGRA. Os autores utilizaram uma arquitetura intitulada de DART e 

realizaram um estudo, a fim de comprovar que, caso utilizassem métodos de 

replicação dos componentes, como TMR e NMR, haveria aumento em termos 

de área e tempo. A fim de proteger a memória de dados e as UFs contra falhas 
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temporárias, foi aplicada a técnica de detecção simultânea de erro – DSE nas 

UFs de soma/multiplicação e operações lógicas. Essa técnica realiza uma 

verificação, com base na combinação de códigos com o objetivo de proteger os 

cálculos contra erros não detectados resultantes de falhas temporárias. Para 

tanto, houve modificação na arquitetura de todas as UFs, de modo a realizar uma 

recomputação da informação quando esta recebe um sinal de detecção de erros 

fornecidos pela a arquitetura DART. A Figura 12 apresenta a UF de 

multiplicação/adição que é capaz de executar operações com os operandos de 

16 bits e de 8 bits. Inicialmente são lidas duas palavras de 18 bits, cada uma 

contendo 16 bits de dados e dois bits de verificação. Nesta fase, a parte dos 

dados e a verificação são separados. Se SWP = 0, indica que a operação é 

executada em operandos de 16 bits, os bits de dados são enviados para o 

multiplicador de 16 bits e adicionados a unidade. Ao mesmo tempo, os bits de 

verificação são enviados para a componente mult/mod, utilizando o Mux1. Nesta 

fase, o sinal H / A indica se a adição de 16 bits ou multiplicação será executada. 

Se  o H / A = 0, os bits de dados são multiplicados usando 16 bits da UF enquanto 

os bits de verificação são multiplicados. 

Os alotes decidiram usar dois geradores de restos mod 3, em caso de um 

discordância, um sinal de erro é enviado para a detecção de erros unidade. 

 

Figura 12: UF de auto-verificação de multiplicação/adição. 

Fonte: (SYED,  2010)  
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 A Figura 13 apresenta dois diferentes métodos que são usados para 

tolerar falhas nas UFs de instruções de lógica e aritmética, os quais são: 1) 

proteger a UF, utilizando a mesma lógica do código que faz uso do resto do mod 

3 que foi utilizado na UF de multiplicação/adição e 2) explorar a duplicação do 

componente. Para reduzir a sobrecarga gerada pela duplicação, os autores 

reduziram a funcionalidade desta UF. A versão da UF de auto-checagem é capaz 

de realizar apenas soma e subtração com 32 bits e 16 bits. Porém, a arquitetura 

funciona também com outras instruções que não são toleradas pelas falhas. 

Todas as funções lógicas são realizadas duas vezes e no caso de um erro, o 

sinal de erro é gerado. 

 

Figura 13: UF de auto-verificação de lógica e aritmética 

Fonte: (SYED,  2010)  

No trabalho (AZAD, 2014 ), foi proposta uma ferramenta que carrega a 

configuração do hardware de um conjunto de aplicações e identifica quais são 

os componentes que não estão sendo utilizados pela CGRA. Após esta 

identificação, o usuário faz uma varredura no espaço de projeto a fim de eliminar 

os componentes não utilizados ou que estão com falhas. O usuário pode 

selecionar entre vários pontos de projeto de acordo com a especificação da 

aplicação. De acordo com os autores, o hardware totalmente personalizado 

gerado através da ferramenta tem uma área e poder de sobrecarga bem menor 



39 
 

  

em comparação com o ASIC (Application Specific Integrated Circuit) equivalente, 

mas pode ser gerado significativamente mais rápido. 

Esses trabalhos mostram o uso das técnicas de tolerância a falhas em 

diversos tipos de CGRAs, porém fazem uso de replicação da informação, o que 

acarreta o aumento de sobrecarga no hardware. O trabalho proposto nessa 

dissertação utiliza a técnica de redundância de hardware, porém, não é 

necessário acrescentar nenhum hardware extra. Como a arquitetura já possui 

diversas unidades funcionais, quando ocorre uma falha que inviabiliza o uso de 

uma unidade funcional, a sua função é transferida para outra. Além disso, para 

acrescentar a tolerância a falhas, são realizadas apenas alterações no algoritmo 

de escalonamento já existente.  

Embora alguns trabalhos citados nesta seção também realizem detecção 

de falhas, a detecção está fora do escopo desta dissertação. Contudo, fizemos 

uso de aplicações que irão injetar as falhas e, partir desta informação, iremos 

tratar estas falhas. Com o acréscimo da técnica de redundância de hardware, 

serão toleradas falhas permanentes nas UFs e nos componentes de conexão. 

O capítulo 4 apresentará uma descrição da arquitetura base que será 

utilizada neste trabalho, bem como a proposta de mecanismo de tolerância a 

falhas na mesma.  
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4. CGRA COM TOLERÂNCIA A FALHAS 

 

Este capítulo detalha a arquitetura base utilizada nesta dissertação, explanando 

a versão da CGRA com rede de interconexão crossbar. Além disso, é 

apresentada e discutida a proposta da CGRA com tolerância a falhas.  

4.1 ARQUITETURA BASE 

O objetivo deste trabalho é, a partir da arquitetura apresentada em (FERREIRA, 

2012), propor uma solução para que a arquitetura seja capaz de tolerar falhas 

permanentes tanto nas unidades funcionais como nos componentes de 

interconexão. Para tal, esse trabalho visa a inclusão de um mecanismo de 

tolerância a falhas no algoritmo de mapeamento de instruções da arquitetura, 

que seja capaz de isolar os componentes com falha e permitir o correto 

funcionamento da arquitetura mesmo com uma quantidade menor de 

componentes disponíveis. Nesta seção será apresentada a CGRA que foi 

utilizada neste trabalho. 

 O funcionamento da arquitetura base ocorre da seguinte forma: a 

aplicação inicia sua execução através do processador principal e, ao mesmo 

tempo, o algoritmo de mapeamento lê a aplicação diretamente do código binário 

e em seguida faz uso de uma heurística gulosa para mapear as instruções na 

arquitetura reconfigurável. Esse mapeamento consiste nas etapas de 

posicionamento, escalonamento e roteamento das instruções e é feito de forma 

a distribuir as instruções considerando a dependência de dados entre elas. A 

partir do mapeamento, são geradas configurações que são armazenadas na 

memória de configuração e que serão usadas para executar os trechos de código 

mapeados na arquitetura reconfigurável de forma acelerada.  

 Na arquitetura reconfigurável, as instruções sem dependência de dados 

serão executadas em paralelo. Além disso, os laços serão executados em 

software pipeline, enquanto que os trechos de código não mapeados serão 

executados num processador.  

A heurística foi implementada usando o algoritmo modulo scheduling, 

detalhado na próxima seção. Através da combinação da heurística gulosa e do 

modelo arquitetural, o algoritmo de mapeamento proposto por (FERREIRA, 

2012) consegue mapear as instruções do laço em tempo da ordem de 
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microssegundos. Essa é a principal vantagem da arquitetura base, que promove 

um ganho de até 8 ordens de grandeza quando comparado as soluções de 

estado da arte encontradas na literatura (FERREIRA, 2012). Todas as propostas 

de arquiteturas reconfiguráveis de granularidade grossa com modulo scheduling 

encontradas na literatura realizam mapeamento em tempo de compilação. Isso 

se deve a complexidade do algoritmo de mapeamento, combinado com a 

necessidade de realizar roteamento das unidades funcionais. Além disso, ao 

contrário das outras arquiteturas encontradas na literatura, para realizar o 

mapeamento na arquitetura utilizada nesse trabalho, não é necessária a geração 

de grafos ou representação intermediária das instruções. Isso reduz o tempo de 

mapeamento necessário para a geração das configurações.  

 A Figura 14 apresenta o modelo geral da arquitetura proposta por 

(FERREIRA, 2012). Esta arquitetura é composta por três componentes 

principais: o processador softcore, a arquitetura reconfigurável e a memória de 

configuração. No processador são executadas partes das aplicações e o 

algoritmo de mapeamento da arquitetura reconfigurável. O algoritmo trata-se do 

Tradutor Binário – TB implementado em linguagem C, que traduz um código 

binário (a partir de um código em laço) para a CGRA usando o modulo 

scheduling para aplicar software pipeline nos laços.  

 Um processador softcore  é um processador que é  implementado em uma 

linguagem de descrição de hardware, como VHDL (em inglês, Very High Speed 

Integrated Circuits) ou Verilog, ou diretamente na forma de arquivo de 

configuração, caso a solução seja proprietária e deseje-se evitar a propagação 

da descrição fonte. A arquitetura desse processador é muito flexível por 

natureza, e são usados principalmente sintetizados em FPGAs. O softcore pode 

ser reconfigurado para se adaptar às limitações de cada utilização (YASUURA, 

1998).  A versão atual utilizada na arquitetura base é baseada no conjunto de 

instruções do processador r-VEX (2014). O r-VEX  (ou ρ-VEX) é um processador 

de código aberto reconfigurável e extensível, acompanhado por uma framework 

de desenvolvimento consistindo de um assembler VEX, chamado de r-ASM.  O 

conjunto de instruções do VEX oferece uma tecnologia de plataforma escalável 

para processadores VLIW embarcados, que permite variações em vários 

aspectos, incluindo o issue-width da instrução (issue-width é número máximo de 

instruções que pode ser enviada para execução durante o mesmo ciclo), 
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organização das unidades funcionais, e o conjunto de instruções. O código-fonte 

do r-VEX é descrito em VHDL, o r-ASM é escrito em C (WONG, 2008).  

 Segundo (KLAIBER, 2002), um dos maiores obstáculos à evolução das 

arquiteturas VLIW tem sido a falta de compatibilidade binária com as arquiteturas 

convencionais. Um dos diferenciais da arquitetura base é que o Tradutor Binário 

(TB) realiza o mapeamento direto do código binário gerado pelo compilador, 

garantindo assim a compatibilidade do software e fazendo com que não seja 

necessária recompilação dos códigos.  

  

 

 

 

Figura 14: Modelo Geral da Arquitetura. 

Fonte: (FERREIRA, 2012) 

 A arquitetura reconfigurável possui um conjunto de unidades 

heterogêneas responsáveis pelas instruções de acesso à memória (load/store), 

lógica e aritmética, multiplicação e salto (branch). Essas unidades são 

conectadas por meio de duas redes crossbar, porém o custo continua sendo 

O(n²). 

 A Figura 15 apresenta uma versão da arquitetura com 2 UFs. Geralmente 

são usados 16 UFs, porém a quantidade de UFs disponíveis na arquitetura é 

uma decisão de projeto.  

As UFs são responsáveis por realizar as operações e possuem seus 

operandos nos registradores de entrada, indicados por InA e InB. Além desses 

registradores, cada unidade funcional possui um banco registrador local (BRL) 

usado para armazenar valores imediatos e valores de entrada dos laços.   
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Figura 15: Arquitetura base por (FERREIRA, 2012). 

Fonte: Próprio Autor. 

 
Neste trabalho, utilizamos a versão da arquitetura com rede de 

interconexão crossbar, por esta possuir o roteamento mais simples. Apesar de a 

sua complexidade ser O(n²), a conexão crossbar não tem conflitos de 

roteamento, tornando o algoritmo de roteamento mais simples. 

Na exploração realizada nesse trabalho, foram considerados dois 

tamanhos de arquiteturas, com as seguintes especificações: a CGRA maior 

possui ao todo 16 UFs, sendo 1 de acesso à memória (LD/ST); 11 de operações 

lógicas e aritméticas (ULA); 3 de multiplicação (MULT) e 1 de salto (BRANCH). 

A arquitetura menor foi explorada visando uma análise dos resultados para um 

cenário com restrições de hardware, como é o caso de sistemas embarcados. 

Essa arquitetura menor possui 1 elemento de acesso à memória, 4 elementos 

de operações lógicas e aritméticas, 1 elemento de multiplicação e 1 elemento de 

salto.   

A arquitetura base está implementada em VHDL. Porém, nessa 

dissertação, a implementação e as análises dos resultados foram realizados 

somente no tradutor binário. As configurações geradas pelo TB possibilitou ter 

uma noção do possível tempo que a arquitetura leva para mapear as instruções 

de uma determinada aplicação. A dissertação (LOPES, 2013) detalha os 

resultados obtidos com a síntese da arquitetura. 

A seção a seguir apresenta a técnica de software pipeline que foi utilizada 

na arquitetura base. 
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4.2 MODULO SCHEDULING NA ARQUITETURA BASE 

Como mencionado anteriormente, o algoritmo de modulo scheduling (MS) 

implementado no tradutor binário é uma heurística gulosa, que inicia calculando 

o intervalo inicial (II) de acordo com a quantidade de recursos na arquitetura. 

Caso o mapeamento não seja válido, o cálculo do II é novamente realizado. Para 

a arquitetura base usada nesse trabalho, este algoritmo faz uso de estrutura de 

dados simples como vetores, de modo a possuir complexidade O(n). Para tal, 

são utilizados os cinco vetores descritos abaixo: 

 

 Vetor Posicionamento: É responsável por identificar em qual UF será 

alocada uma determinada operação. Caso a operação ainda não tenha 

sido mapeada, a posição do vetor referente a essa UF estará vazia. 

 Vetor Escalonamento: É utilizado para controlar o escalonamento 

temporal das operações. Na função de manipulação desse vetor, dada 

uma operação, retorna em qual tempo foi escalonada. 

 Vetor Partição: Armazena em qual configuração foi escalonada a 

instrução. 

  Vetor Unidade livre: Aponta qual a próxima unidade livre em cada 

configuração temporal. 

 Vetor Roteamento: Responsável por armazenar o roteamento entre as   

UFs do CGRAs. 

 LIR:    A LIR (do Inglês, loop input registers) é uma lista de registradores 

de entrada do laço. A LIR armazena o registrador que é lido pelo menos 

uma vez e não será substituído, e representa valores invariantes de 

entrada do laço. A LIR contém as informações do registrador, da partição 

e da UF a qual será posicionada a instrução.  

 

Como mencionado anteriormente, o TB inicialmente precisa definir qual é 

o intervalo inicial (II) mínimo, ou seja, o mínimo de configurações temporais que 

serão necessárias para escalonar corretamente o grafo na arquitetura. O tradutor 

binário (TB) sempre tenta mapear o grafo utilizando o mínimo de configurações 

possíveis.  
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O II mínimo inicial leva em consideração a quantidade de operações 

contidas e a quantidade de UFs. A partir da definição inicial, o TB irá tentar 

mapear as instruções para atender o II mínimo. Se isso não for possível, devido 

a conflitos causados por dependências de hardware, o TB irá aumentar o 

intervalo inicial e tentar atingir o novo intervalo. O incremento do intervalo inicial 

é feito gradualmente. A cada incremento, o TB tenta alcançar o novo intervalo, 

até que ele consiga mapear as instruções na arquitetura. O esforço em mapear 

as instruções de forma a atingir o intervalo inicial mínimo é poder criar a menor 

quantidade de configurações possíveis. Assim, quanto menos configurações 

existirem, menor é o tempo de configuração da arquitetura e de execução do 

laço, consequentemente, maior a aceleração alcançada. 

A Figura 16 detalha a execução do algoritmo de modulo scheduling, 

implementado no TB utilizando um grafo com 5 instruções. Inicialmente, no 

tempo 0 e na iteração 1 do laço, são escalonadas as instruções E e F. No tempo 

1 são escalonadas as instruções G e H. Essas instruções ainda pertencem a 

iteração 1. Porém, ainda no tempo 1, já são escalonadas as instruções E e F 

novamente, agora, da iteração 2. No tempo 2 é escalonada a instrução I da 

interação 1, as instruções G e H da iteração 2 e as instruções E e F da iteração 

3. Nesse tempo tem-se o estado estável. Este estado ocorre quando se obtêm a 

maior quantidade de instruções iniciando e terminando ao mesmo tempo, ou seja 

o maior nível de paralelismo entre instruções. Ver a Figura 16. 

 

Figura 16: Execução MS. 

Fonte: Próprio Autor. 
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A Figura 17 apresenta um grafo que possui 5 instruções de lógica 

aritmética a serem mapeadas em 5 ULAs. Assim, o algoritmo inicia apenas com 

uma configuração temporal. Isso ocorre pois é possível mapear todas as 5 

instruções em apenas 5 ULAs, de modo que o II= 5/5=1. De acordo com esse 

algoritmo, só serão geradas mais configurações quando não houver mais 

recursos disponíveis.   

Inicialmente o grafo é percorrido em largura. Como II=1, todas as 

instruções serão mapeadas na configuração 0, porém em iterações diferentes 

como mostra a execução do MS na Figura 12. Logo, as primeiras operações a 

serem mapeadas são E e F. A instrução E é posicionada na ULA1 da 

configuração 0, no tempo 0. Em seguida, a instrução F é posicionada na ULA2 

na configuração 0, ainda no tempo 0. Sendo procedido da alocação da instrução 

G que é posicionada na ULA3, na configuração 0, no tempo 1 (pois G depende 

do resultado de E) e H na ULA4 na configuração 0 também no tempo 1 (pois H 

depende do resultado de F). Por fim, a operação I é posicionada na ULA5 ainda 

na configuração 0, porém, devido a dependência dos dados das instruções G e 

H, no tempo 2. Após o posicionamento das instruções, será realizado o 

roteamento de E (ULA1)  G (ULA3), F (ULA2) H (ULA4). De acordo com o 

grafo, I recebe roteamento de duas instruções, as quais são G (ULA3)  I (ULA5) 

e H (ULA4) I (ULA5), respectivamente. 

 

 

Figura 17: Mapeamento do grafo com 5 instruções. 

Fonte: Próprio Autor.



 A seção a seguir apresenta a proposta de tolerância a falhas na CGRA 

base. 

4.3 TOLERÂNCIA A FALHAS NA ARQUITETURA BASE 

Neste trabalho, será assumido que as falhas são falhas permanentes causadas 

por efeitos físicos. A detecção está fora do escopo da dissertação, mas assume-

se que deve existir um mecanismo de detecção que irá informar quais 

componentes estão com falhas. Somente componentes enxergados pelo 

escalonador são tolerados a falhas (unidades funcionais e conexões), mas é 

possível acrescentar outras soluções de tolerância a falhas para os outros 

componentes do sistema, como por exemplo, código de correção de erro (ECC) 

para a memória, e redundância do tipo TMR para o processador. Os exemplos 

a seguir ilustram em mais detalhes essas falhas nas UFs e nos componentes de 

interconexão. 

 Conforme foi mencionado na seção 4.1, a CGRA que será utilizada neste 

trabalho é composta por UFs que possuem dois registradores de entrada, 

memória de configuração e uma rede crossbar. Caso uma UF e/ou componente 

de conexão falhe, a UF é isolada e a instrução será posicionada na próxima UF 

disponível, em seguida será realizado o roteamento. A cada tentativa de 

posicionamento é realizado o teste a fim de verificar se a UF está livre, se está 

com falha e se seu componente de interconexão está com falha. Para realizar o 

teste, o algoritmo de modulo scheduling verifica novos vetores de falha que serão 

detalhados na seção seguinte. A Figura 18 apresenta um exemplo de falha na 

UF. Neste exemplo, será mapeado o mesmo grafo que foi apresentado na Figura 

11. Neste exemplo, a UF3 está com falha.  

 

Figura 18: UF3 com falha 

Fonte: Próprio Autor. 
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 A Figura 19 apresenta o mapeamento deste grafo, em uma arquitetura 

com duas UFs. Como mostrado na Seção 3.2, o cálculo do II será reiniciado, 

pois agora temos 5 instruções a serem mapeadas em duas UFs. Então, para o 

mapeamento correto deste grafo será necessário o uso de três partições 

temporais, de modo que o II=3. Uma característica importante dessa proposta é 

que o escalonamento faz uso de uma heurística gulosa. Na prática, isso significa 

que, uma vez que houve falha na UF3, as instruções só serão posicionas na UF1 

e na UF2, porém particionadas em tempo diferentes. A Figura 19 apresenta o 

mapeamento deste grafo em uma arquitetura que inicialmente teria cinco UFs, 

mas, devido a falha na UF3, o escalonador só enxerga duas UFs. Inicialmente 

são posicionadas as instruções E e F na configuração 0 no tempo 0, em seguida, 

no tempo e configuração posterior, serão posicionadas as instruções G e H. Por 

fim, I é posicionada no tempo 3 na configuração 3. Depois desta etapa é 

realizado o roteamento entre as configurações temporais. Como trata-se de um 

algoritmo de modulo scheduling para aceleração de laços, isso implica que as 

instruções que possuem dependência, mas que estão na mesma configuração, 

irão executar iterações diferentes do laço. 

 

Figura 19: Mapeamento de 5 instruções em 2 UFs. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Apesar da proposta deste trabalho modificar o tradutor binário para permitir 

que a arquitetura venha a continuar o seu correto funcionamento em presença 

de falhas, tem-se como objetivo que o tempo introduzido pelo mecanismo de 
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tolerância a falhas não afete de forma significativa o TB. Por esse motivo, nesse 

trabalho, optou-se por propor um mecanismo de tolerância a falhas simples e de 

baixa complexidade. Apesar disso, pela necessidade de encontrar uma unidade 

funcional livre e sem falhas, o tempo que o MS leva para mapear as instruções 

pode aumentar. Esse impacto pode ser ainda maior se considerarmos altas taxas 

de falhas. Esse tempo foi analisado e comparado com a versão do TB sem o 

mecanismo de tolerância a falhas. O objetivo é avaliar se houve perda de 

desempenho acarretada pelo mecanismo de tolerância a falhas. 

No capítulo a seguir serão apresentados os detalhes de implementação do 

algoritmo de modulo scheduling e os experimentos realizados para análise dos 

resultados. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO E EXPERIMENTOS 

 

Nesse capítulo serão apresentados o funcionamento do tradutor binário em sua 

versão original, a versão do TB com tolerância a falhas e o injetor de falhas 

responsável por designar as UFs e componentes de conexões que estarão com 

falhas. Para validação dessa nova versão do TB, foram executadas aplicações 

sintéticas e reais. 

5.1 IMPLEMENTAÇÃO 

5.1.2  TRADUTOR BINÁRIO NA VERSÃO ORIGINAL 

Como mencionado no capítulo anterior, o escalonador foi implementado em 

linguagem C e faz uso de uma heurística gulosa que mapeia instruções em 

tempo de execução, tendo como objetivo a aceleração de laços. A Figura 20 

apresenta o fluxograma do TB.  

 Inicialmente as instruções são analisadas em ordem. Uma variável 

intitulada de tipo recebe o tipo da instrução que será analisada. Existem dois 

tipos de instruções: instruções com um operando, cujo o primeiro operando vem 

de um registrador e o segundo operando é um valor imediato, e instruções com 

dois operandos, com ambos os operandos de entrada vindos de registradores. 

Em ambos os tipos, é verificado se a entrada que vem do registrador já foi 

mapeada na lista de registradores ou se é a primeira vez que esse registrador é 

utilizado nesse mapeamento. Se for a primeira vez (indicado pela etapa “tem 

registrador novo?“, no fluxograma), o vetor de registradores é atualizado. Esse 

vetor, chamado LIR (loop input register), contém todos os registradores usados 

como operandos de leitura que estão sendo utilizados no mapeamento, além da 

informação do registrador, a configuração particional e a UF na qual a instrução 

será posicionada. A diferença entre os dois tipos de instruções é que, no caso 

de ser apenas 1 operando, só existirá uma entrada de registrador. Por outro lado, 

se for uma instrução com duas entradas de registradores, ambos os 

registradores serão verificados e, se necessário, adicionados ao vetor LIR. Caso 

algum ou todos os registradores já estejam no vetor (“tem registrador 

mapeado?“, no fluxograma), então o algoritmo irá verificar se essa instrução a 

ser mapeada possui algum tipo de dependência com os registradores (“verifica 
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dependência“, no fluxograma) antes de realizar o posicionamento da instrução 

na unidade funcional.  

 Em seguida, é realizado um teste a fim de verificar se a UF está livre (“UF 

está livre?“, no fluxograma). Isso é feito verificando o vetor de posicionamento, 

explicado na seção 4.2. Ao encontrar uma UF livre, a instrução será posicionada 

e, caso haja dependência (“tem dependências?“, no fluxograma), ocorrerá o 

roteamento dessas dependências (“roteia dependências“, no fluxograma). O TB 

realizará esses passos enquanto existirem instruções (“tem instrução?“, no 

fluxograma). Ao final, todos os vetores serão atualizados (posicionamento, 

escalonamento, partição, unidade livre). Por fim, a configuração é gerada. Caso 

a unidade funcional não esteja livre, o algoritmo incrementa a busca para a 

próxima unidade funcional, até encontrar uma unidade livre.  

 

 

Figura 20: Escalonador na versão original. 

Fonte: Próprio Autor. 

Para que as instruções sejam executadas corretamente mesmo em 

presença de falhas, o tradutor binário (TB) foi alterado para isolar os 

componentes com falhas. Tais componentes são definidos de acordo com os 

parâmetros da arquitetura, ou seja é uma arquitetura parametrizável. Após a 

conclusão do mapeamento, o TB irá gerar as configurações e o tempo que foram 

necessários para o mapeamento de tal aplicação na arquitetura. Para adicionar 
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essa técnica no TB, foram necessárias algumas modificações. Essas 

modificações vão ser detalhadas na seção a seguir. 

5.1.3 TRADUTOR BINÁRIO NA VERSÃO COM TOLERÂNCIA A FALHAS 

Esta versão é bem parecida com a original do escalonador. A modificação feita 

consiste na inserção de mais dois testes, os quais irão verificar se a UF e os 

componentes de conexão estão com falhas. A lógica adicionada foi simples, pois 

o principal objetivo deste trabalho é propor uma CGRA tolerante a falhas cujo 

mecanismo de tolerância a falhas cause pouco impacto no tempo de 

mapeamento, que deve continuar ocorrendo em tempo de execução.  

Como pode ser observado na Figura 21, a única diferença entre o 

fluxograma do TB base e o com o mecanismo de tolerância a falhas é a 

existência dos testes de falhas no momento em que é verificado se a unidade 

funcional está livre. Esses testes implicam na verificação de dois novos vetores 

adicionados ao algoritmo. O vetor de unidades funcionais com falhas, que indica 

se a UF está com falha ou não, e o vetor de conexões com falha. Esse último 

vetor abstrai o conceito de interconexão apenas indicando se é possível enviar 

ou receber dados numa determinada unidade funcional. Assim, ao verificar se a 

UF está livre, o escalonador também precisa verificar se ela está sem falhas e 

se a sua conexão está sem falhas. Se as três condições forem satisfeitas, a 

unidade é alocada. Caso contrário, o TB limitará sua alocação nas UFs livres de 

falhas mapeadas até o momento. 

Em um momento anterior à execução do tradutor binário é necessário 

executar um mecanismo de detecção que irá verificar quais componentes estão 

com falha e atualizar esses vetores. Como mencionado anteriormente, o 

mecanismo de detecção está fora do escopo desse trabalho. Portanto, para fins 

de análise de resultados, são realizadas simulações de falhas descritas a seguir. 
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Figura 21: Escalonador com tolerância a falhas. 

Fonte: Próprio Autor. 

5.1.4  INJETOR DE FALHAS 

Para poder simular a existência de falhas nos componentes da arquitetura 

reconfigurável foram criadas duas aplicações intituladas de injetor de falhas nas 

UFs e injetor de falhas dos componentes das conexões.  

 Ambas as ferramentas recebem como parâmetro a porcentagem de 

componentes com falhas que devem existir na arquitetura. A partir dessa 

porcentagem, cada ferramenta sorteia aleatoriamente quais componentes 

estarão com falhas, entre UFs e conexões. O injetor de falhas UFs gera um 

arquivo “UF.txt” que contém quais UFs que estão com falhas e o injetor de falhas 

nas conexões também gera um arquivo, intitulado de “conexões.txt”, que contém 

as informações de quais componentes de conexões estão com falhas. É 

importante ressaltar que, para o tradutor binário (TB) não interessam detalhes 

sobre a falha, como qual tipo ou tamanho da falha, apenas qual componente foi 

afetado. Uma vez com falha, o componente se tornará permanentemente 

indisponível, já que, nesse trabalho considera-se apenas falhas permanentes.  

Nesta dissertação, para realizar a simulação de falhas em componentes 

de interconexão, foi adicionado ao TB a noção de comunicação entre as 

unidades funcionais. Isso foi necessário porque o TB original realiza apenas o 

mapeamento das instruções considerando a quantidade e o tipo de unidades 
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funcionais existentes. Por ser uma implementação de alto nível, não interessa 

ao TB quais conexões existem para realizar comunicação entre as unidades. Por 

outro lado, para realizar os testes de falhas nos componentes, é necessário levar 

em consideração tanto as falhas nas unidades quanto nas interconexões entre 

as unidades. Assim, essa noção de interconexão foi implementada em alto nível 

de abstração. Esta noção faz uso de simulações de falhas nos componentes de 

comunicação da crossbar, através do injetor de falhas dos componentes de 

conexões. Em seguida, verifica a qual UF pertence aquele componente de 

comunicação. Para evitar aumentar a complexidade do TB e consequentemente, 

o tempo de execução, optou-se pela seguinte abordagem: se uma falha atingir 

um componente de conexão, a unidade funcional ao qual o componente pertence 

ficará incomunicável e, portanto, será isolada do sistema. Assim, uma falha na 

interconexão é equivalente a uma falha na sua respectiva unidade funcional. 

Com isso, o mecanismo de tolerância a falhas se mantém simples e não causa 

impacto significativo na complexidade do TB. 

 Por existirem duas ferramentas separadas para injeção de falhas nas 

unidades e nos componentes de interconexão, respectivamente, é possível 

realizar modificações nos injetores tanto para modificar as especificações de 

unidades funcionais existentes quanto para mudar o modelo de comunicação 

utilizado na arquitetura. Dessa forma, os injetores são ferramentas 

independentes do modelo arquitetural e podem ser utilizados em outros 

contextos. Por exemplo, é possível modificar o injetor de falhas de componentes 

de conexão para refinar a granularidade do modelo de interconexão, através da 

implementação de uma rede de multiplexadores, ou mesmo, a utilização de 

outros modelos, como uma rede multiestágio. Esses exemplos não estão no 

escopo dessa dissertação e serão discutidos nos trabalhos futuros. 

 Para o sorteio dos componentes com falhas, as ferramentas 

pseudoaleatórias fazem uso da função randômica do C responsável por gerar 

números aleatórios, chamada de rand (abreviatura de random), definida na 

biblioteca stdlib. A cada chamada da função é produzido um número aleatório no 

intervalo fechado 0..RAND_MAX (FEOFILOFF, 2009). A seguir, é descrito um 

exemplo do funcionamento do injetor.  

O exemplo foi aplicado com 9 UFs e 9 componentes de conexões. Para 

este exemplo, foi aplicada a taxa de falhas de 10% tanto para o injetor das UFs 
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como para o injetor dos componentes das conexões. Assim, com a taxa de 10% 

de falhas para cada tipo de componente, deve falhar 1 UF e 1 componente da 

conexão de uma UF, fazendo o arredondamento do cálculo da porcentagem para 

o próximo número inteiro. No caso das UFs, a que está com falha é a UF2, já no 

caso das conexões foi sorteado o componente de conexão da UF7. Ver o 

exemplo a seguir. 

Na Figura 22, as conexões são representadas por setas rotuladas com o 

número da unidade funcional. Para simplificar o exemplo, a c_uf1 simboliza a 

conexão da UF1 com todas as outras unidades funcionais, a c_uf2 representa a 

conexão da UF2 com todas as outras unidades e assim por diante. Como pode 

ser observado na Figura 22a, a UF2 e a c_uf7 estão circuladas pois foram 

sorteadas com falha. Seguindo a abordagem proposta, a Figura 22b mostra tanto 

a UF2 quanto a UF7 marcadas com falha, pois a falha na conexão da UF7 (c_uf7) 

implica em isolar a UF7 do sistema. 

 

 

Figura 22: Crossbar com falha na UF e no componente de conexão. 

Fonte: Próprio Autor. 

5.2 EXPERIMENTOS  

Esta sessão apresenta os resultados dos testes de simulação realizados com a 

versão original do tradutor binário (TB) e com a versão com tolerância a falhas.  

    Os testes foram simulados em um computador com as seguintes 

configurações:  processador Intel core I3, CPU 1.80GHz; memória de 4GB 

DDR3; Disco rígido com 1TB e sistema operacional de 64 bits.  Nestes testes 

a 

b 
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foram analisadas as quantidades de configurações geradas das aplicações e o 

tempo de execução do tradutor binário para gerar essas configurações. A 

quantidade de configurações geradas está relacionada ao tempo que é 

necessário para que haja o mapeamento de todas as instruções. Teoricamente, 

quanto mais configurações forem geradas, maior será o tempo de mapeamento 

destas instruções. Este tempo foi analisado utilizando o comando time, que serve 

para saber quanto tempo leva a execução de um programa (Malanga, 2010). 

O conjunto de testes realizados corresponde às aplicações sintéticas e 

reais, as quais foram desenvolvidas para que pudessem ser realizadas análises 

com base na comparação dos resultados obtidos. Os testes foram realizados 

com falhas somente nas UFs, com falhas somente nas conexões, e falhas nas 

UFs e conexões. Os resultados discutidos nesse documento são apenas dos 

testes realizados com ambos os tipos de componentes. Os resultados dos testes 

separados foram omitidos por não apresentarem comportamento diferente do 

esperado. Para os modelos arquiteturais implementados nos injetores de falhas, 

os resultados foram proporcionais a quantidade de componentes que falharam, 

independente do tipo de componente.  

Foram consideradas diversas porcentagens de falhas, dentre elas, 1%, 

10%, 20%, 50%, 80% de componentes com falhas. O objetivo de variar a 

quantidade de falhas foi observar o quanto o mecanismo de tolerância a falhas 

consegue tolerar. Além disso, para cada porcentagem de falhas foram gerados 

aleatoriamente 5 casos. Como a tolerância depende de quais componentes 

estão com falhas, optou-se por realizar diferentes sorteios considerando a 

mesma porcentagem. Assim, variando-se a taxa de falhas, e para cada taxa, 

foram realizados cinco sorteios diferentes, e considerando 10 aplicações, ao 

todo foram realizadas 1.620 simulações. Para cada conjunto de 5 sorteios para 

a mesma taxa de falhas, foi calculada a média de configurações geradas e a 

média de tempo de execução. Assim, tentou-se cobrir uma grande quantidade 

de possíveis combinações de componentes com falhas. 

As falhas serão injetadas por meio dos injetores de falhas que foram 

desenvolvidas para tal finalidades. Por se tratar de um algoritmo guloso, se falhar 

a primeira unidade funcional, o TB não consegue enxergar as próximas unidades 

funcionais de um mesmo grupo e, portanto, não mapeia as instruções. Para 

ilustrar esse funcionamento, é possível observar o caso da arquitetura com 16 

unidades funcionais, sendo 1 de acesso à memória (load/store), 11 de ULA, 3 de 
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multiplicação de 1 de salto, e a ordem dos componentes como descrita na Figura 

23 abaixo.  

 

 

Figura 23: Arquitetura com 16 UFs. 

Fonte: Próprio Autor. 

UF0 que é a UF de load/store, e a UF15, responsável por realizar as 

instruções de salto, não podem falhar, pois, para a arquitetura considerada nessa 

versão do TB, só existe uma UF destas instruções. Já no caso da UF1, se houver 

falha, as outras UFs de ULA não serão utilizadas. O mesmo ocorre com a UF12 

que é a primeira UF de multiplicação da lista. A Figura 24 abaixo ilustra o 

mapeamento do algoritmo guloso considerando o grafo da Seção 4.3. Como 

mencionando na Seção 4.3, este grafo possui 5 instruções e 5 UFs e neste 

exemplo a UF2 está com falha. Portanto, todas as instruções deste grafo serão 

mapeadas na UF1, entretanto em configurações e iterações diferentes. O II 

desse exemplo será igual a 5/1=5, logo serão geradas 5 configurações 

temporais. Percebemos também que ao falhar a UF2, o algoritmo de 

mapeamento passa a não enxergar as próximas UFs, ou seja, ele acaba 

alocando todas as instruções de ULA na UF1 não incrementando a UF, como 

explanamos no fluxo do algoritmo.  

Assim, para o exemplo, o II é 5. Portanto, o mapeamento será realizado 

da seguinte forma: os fluxos de entrada serão adicionados aos seus respectivos 

registradores, a instrução E será posiciona na UF1 na configuração 0 no tempo 

0, F será posicionada na UF1 na configuração 1 no tempo 1 e G será posicionada 

na UF1 na configuração 2 no tempo 2, H foi posicionada na UF1 na configuração 

3 no tempo 3.  Por fim, I possui dependência a F e G, de modo que foi 

posicionado na UF1 na configuração 4 no tempo 4. Na Figura 23, é ilustrado o 

exemplo do mapeamento da mesma aplicação que foi explanado na Figura 24, 

porém, no exemplo retratado, a UF2 está com falha. Como foi dito anteriormente, 

o algoritmo faz uso de uma heurística gulosa, portanto uma vez que falhou a 

UF2, as instruções passaram a ser posicionadas na UF1, porém em 

configurações diferentes e iterações diferentes.  



Figura 24: Mapeamento com falha. 

Fonte: Próprio Autor. 

A seção a seguir apresentará as aplicações que foram utilizadas nas 

simulações deste trabalho. 

5.2.1 APLICAÇÕES 

Para os resultados obtidos nos experimentos, foram testadas 9 aplicações, 

sendo 5 delas desenvolvida neste trabalho e 4 do grupo de pesquisa da 

Universidade Federal de Viçosa (FERREIRA R. S., 2012) que originalmente 

propôs o sistema reconfigurável. Além disso, das 9 aplicações, 6 são sintéticas 

e 3 são reais. As aplicações sintéticas foram desenvolvidas para melhor 

compreensão do comportamento do TB, já as aplicações reais são laços de 

aplicações executadas em sistemas de computação, como compressão de 

imagens, dentre outras, que nos dá melhor compreensão do comportamento do 

TB com aplicações reais. 

Nestas aplicações as instruções são divididas por grupos de instruções, 

sendo eles: load/store que engloba as instruções de acesso à memória,  ULA 

que realiza as instruções de lógica e aritmética, MULT responsável por fazer 

operações de multiplicação e BRANCH, que realiza saltos. 

  As aplicações sintéticas são denominadas: paralela, sequencial, 

tempestade, mix1, mix2 e example_ld.  As aplicações reais são: cjpeg, matrix_1 

e X264. Ver a seguir as especificações destas aplicações.  
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APLICAÇÃO PARALELA 

A aplicação paralela apresentada na Figura 25 contém a quantidade de 

instruções exatamente igual a quantidade de componentes da arquitetura. São 

ao todo 16 instruções em paralelo, sendo 1 de acesso à memória (load/store) 

com a cor preta, 11 de ULAs com a cor azul, 3 de mults com a cor verde e 1 de 

salto com a cor laranja. Essa aplicação foi criada como prova de conceito, para 

poder verificar se o TB distribui todas as instruções corretamente e testar essa 

distribuição na presença de falhas. 

 

Figura 25: Aplicação paralela. 

Fonte: Próprio Autor. 

APLICAÇÃO SEQUENCIAL 

A aplicação sequencial, ilustrada na figura 26, também contém a quantidade de 

instruções exatamente igual a quantidade de componentes da arquitetura, que 

são ao todo 16 instruções em sequência, sendo 1 de load/store, 11 de ULA, 3 de 

mult e 1 de branch. Essa aplicação foi criada a fim de verificar se quando há 

dependência de dados, o TB distribui todas as instruções corretamente e testar 

essa distribuição na presença de falhas. 

 

Figura 26: Aplicação sequencial. 

Fonte: Próprio Autor. 
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APLICAÇÃO TEMPESTADE 

A aplicação tempestade possui ao todo 55 instruções. A principal característica 

desta aplicação é a quantidade de dependências de dados presentes entre as 

instruções. Essa aplicação foi criada a fim de verificar se quando há muita 

dependência de dados entre as instruções, o TB distribui todas as instruções 

corretamente e testar essa distribuição na presença de falhas. A Figura 27 

apresenta o grafo da aplicação tempestade. Como é possível observar no grafo, 

existem muitas dependências de dados nessa aplicação. 

 

Figura 27: Grafo da aplicação tempestade. 

Fonte: Próprio Autor. 

APLICAÇÃO MIX1 

A Figura 28 apresenta a aplicação mix1 possui 26 instruções, e se caracteriza 

pela quantidade de instruções de acesso à memória (load/store) presentes em 

suas instruções. Essa aplicação foi criada a fim de verificar se quando há muitas 

instruções de load/store entre as instruções, o TB distribui todas as instruções 

corretamente e testar essa distribuição na presença de falhas. 
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Figura 28: Grafo da aplicação mix1. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

APLICAÇÃO MIX2 

A Figura 29 ilustra a aplicação mix2 contém 38 instruções e também se 

caracteriza pela quantidade de dependência de dados presentes entre as 

instruções, esta aplicação faz parte do grupo das aplicações sintéticas.  

 

Figura 29: Grafo da aplicação mix2. 

Fonte: Próprio Autor. 
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APLICAÇÃO CJPEG 

A Figura 30 apresenta um trecho da aplicação cjpeg que é uma aplicação real 

de compressão de imagens do tipo jpeg e possui ao todo 80 instruções. Essa 

aplicação foi usada para permitir avaliar o funcionamento do TB quando 

executando aplicações reais. Dentre as aplicações que foram testadas, esta é 

que contém mais dependência de dados. Seus resultados permitiram verificar o 

comportamento do TB quando há muitas instruções com dependências de 

dados. Verificando se o TB distribui todas as instruções corretamente e testar 

essa distribuição na presença de falhas. 

 

Figura 30: Aplicação CJPEG (FERREIRA, 2012). 

 

APLICAÇÃO EXAMPLE_LD1 

A aplicação example_ld1 também é uma aplicação que faz parte do grupo de 

pesquisa da Universidade Federal de Viçosa (FERREIRA, 2012), porém é uma 

aplicação sintética com 29 instruções, sendo a maioria instruções de load/store. 

Dentre as aplicações do grupo de Viçosa que foram testadas, esta é que contém 

menos dependência de dados e visa comprovar o comportamento do TB na 

presença de muitas instruções de load/store.  
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APLICAÇÃO MATRIX_1  

A aplicação matrix realiza a multiplicação de duas matrizes 4x4 e possui ao todo 

75 instruções. Dentre as aplicações reais que foram testadas, esta é a que 

possui a maior quantidade de paralelismo, por implementar a multiplicação de 

matrizes. Essa aplicação foi criada a fim de verificar se quando há muito 

paralelismo em uma quantidade de instruções maior, o TB distribui todas as 

instruções corretamente e testar essa distribuição na presença de falhas. 

 

APLICAÇÃO X264 

A aplicação X264 é um trecho de uma aplicação real que realiza a compressão 

de imagens no padrão H.264 e contém ao todo 59 instruções. Dentre as 

aplicações reais que foram testadas, esta é a que contém um nível intermediário 

de dependência de dados.  

A seguir serão detalhados os testes que foram realizados nesta dissertação. 

5.3. TESTES E SIMULAÇÕES 

Esta seção ilustra as simulações dos testes que foram realizados. Para tal testes 

foram utilizados como parâmetro dois tamanhos distintos das arquiteturas, as 

quais serão explanas nas seções posteriores. 

 

5.3.1 ARQUITETURA MAIOR 

A arquitetura maior possui ao todo 16 unidades com as seguintes especificações: 

1 load/store (UF0); 11 ULAS: com a nomenclatura de UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, 

UF6, UF7, UF8, UF9, UF10, e UF11; 3 unidades de multiplicação, sendo UF12, 

UF13 e UF14 e última unidade que é a de salto, intitulada de UF15. Esta 

arquitetura com estes parâmetros foi idealizada com o objetivo de comprovar a 

eficiência do tradutor binário quando há uma maior quantidade de recursos 

disponíveis e como é comportamento deste tradutor binário na presença de 

falhas. 
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5.3.2 ARQUITETURA MENOR 

A arquitetura menor possui ao todo 7 unidades com as seguintes especificações: 

1 load/store (UF0); 4 ULAS intituladas de UF1, UF2, UF3 e UF4. Uma unidade 

de multiplicação, sendo UF5 e a última unidade que é a de salto, intitulada de 

UF6. Esta arquitetura com estes parâmetros foi idealizada a fim de comprovar a 

eficiência do escalonador quando existe restrição de área. 

 

 

ARQUITETURA MAIOR: 

 

Como detalhado na Subseção 5.2.1, a aplicação paralela contém a quantidade 

de instruções exatamente igual à quantidade de componentes da arquitetura. 

Assim, como pode ser observado na Tabela 1, quando não existem falhas, 

apenas uma configuração é criada, pois todas as 16 instruções são distribuídas 

nos componentes existentes. Por outro lado, quando as falhas são injetadas e a 

taxa de falhas é aumentada, percebe-se que mais configurações são criadas, 

pois não é possível mapear todas as instruções em apenas uma configuração 

por não existir componentes suficientes. A Tabela 1 apresenta uma média de 5 

simulações de falhas para cada taxa de falha. Porém, dependendo de onde a 

falha é posicionada, a quantidade de configurações que são criadas varia, ou até 

mesmo, pode não ser possível criar configurações. Esse último caso se deve ao 

fato de a falha ser localizada no primeiro componente da arquitetura, por 

exemplo UF1 (primeira unidade de ULA), como explicado anteriormente. Nesta 

aplicação, o pior caso em termos de quantidade de configurações é quando a 

falha é injetada na UF2 ou no componente de conexão da UF2, pois todas as 

instruções terão que ser mapeadas na UF1. E o melhor caso é quando a falha é 

injetada na UF11 ou no componente de conexão da UF11, pois as instruções 

podem ser mapeadas entre as UF1 e UF10. 

Seguindo a mesma premissa da aplicação anterior, como mencionado na 

subseção 5.2.1, a aplicação sequencial foi criada a fim de validar o 

comportamento do TB na presença de instruções com dependência de dados. 

Esta aplicação sem falhas gerou 1 configuração, pois neste caso ainda haviam 

recursos para mapear todas as instruções em uma única configuração, porém 

em tempos diferentes. Isso é possível pois só será gerada uma nova 

configuração se não houver recursos suficientes. Quando a taxa de falhas foi de 
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1%, a média de configurações criadas foi 3. Esse resultado foi possível porque 

em todos os testes de falhas em posições randômicas, a UF2 não foi sorteada 

em nenhum caso. Então, para esses testes, não ocorreu o pior caso (mapear 

todas as instruções somente na UF1). Em consequência, para esses testes, a 

média da quantidade de configurações não aumentou significativamente. Já com 

80%, a média foi de 11 configurações, devido a 1) a taxa de falhas ser muito alta, 

2) a UF2 ter sido sorteada com falhas em todos os casos.  Quando atingimos a 

taxa de falha de 20% e 50%, a média de configurações encontrada foi 7. 

Podemos observar que nesta aplicação este mesmo valor da média (7) ocorreu 

quando a taxa de falhas foi de 20% e 50%, devido à localização que a falha foi 

injetada.  

Dentre as aplicações sintéticas, a aplicação tempestade é a que mais 

possui dependência de dados. Ao observarmos o comportamento da 

tempestade, percebemos que esta aplicação só suportou a taxa de falhas de 

10% e 20%, de modo que originou a mesma quantidade de configurações. A 

quantidade de configurações não variou porque esta aplicação possui uma 

grande quantidade de instruções do grupo de acesso à memória (load/store), 

fazendo com que mesmo que falhem as UFs do grupo de instruções de ULA e/ou 

de MULT, não causa tanto impacto pois o maior número de configurações que 

foram geradas mapeiam as instruções na UF0 (unidade funcional de load/store).  

 Como mencionado na subseção 5.2.1, a aplicação mix1 dentre as 

aplicações sintéticas, é a que possui um nível intermediário de dependência de 

dados. Como ilustrado na Tabela 1, esta aplicação suportou 80% de taxas de 

falhas, devido a maioria das instruções serem do grupo de load/store, grupo este 

que a UF0 como mencionado anteriormente não pode falhar.  Já a aplicação 

mix2 possui mais dependência de dados e mais instruções de ULA e 

multiplicação quando comparado a aplicação mix1. Sendo assim, podemos 

afirmar que o maior impacto foi na tempestade, que não suportou a porcentagem 

de falhas de 50% em diante. O gráfico da Figura 31 apresenta a média das 

configurações geradas versus o percentual de falhas. Conforme podemos 

depreender da análise do gráfico, na aplicação paralela à medida que vai 

aumentando a taxa de falhas, a quantidade de configurações geradas também 

aumenta. Percebemos que, com 50% e 80% estas quantidades de 

configurações se mantiveram constantes, devido em ambos os casos a UF2 ter 

sido selecionada. Dentre as aplicações tempestade, mix1 e mix2, a aplicação 
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tempestade foi a que sofreu mais impacto, já a aplicação mix1 obteve um 

comportamento constante e suportou até 80% de taxas de falhas, a aplicação 

mix2, como era esperado, suportou taxa de falhas menores.  

 

  Sem 
falhas 

 
 

1% 10% 20% 50% 80% 

PARALELA 1 6 6  7 11 11 

SEQUENCIAL 1 3 3 7 7 11 

TEMPESTADE 9 9 9 9 *** *** 

MIX1 16 16 16 16 16 16 

MIX2 11 11 11 11 11 *** 

 
Tabela 1: Média da quantidade de configurações das aplicações do grupo 1 em função da taxa de 

falhas na arquitetura maior. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Figura 31: Gráfico ilustrando a média da quantidade de configurações das aplicações do grupo 1 
na arquitetura maior. 

Fonte: Próprio Autor. 

A Tabela 2 apresenta a média do tempo que é necessário para realizar o 

mapeamento de todas as instruções em função da porcentagem de falhas. Para 

auxiliar na comparação dos resultados, a Figura 32 apresenta a porcentagem do 

aumento no tempo de mapeamento quando comparado ao tempo quando não 

existem falhas para serem toleradas. Como é possível observar na Figura 32, a 

aplicação paralela, com 80% de taxas de falhas, dobrou o tempo de mapeamento 
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com relação a quando não houve falhas. Percebemos que na aplicação paralela, 

o tempo para mapear as instruções aumentou a medida que foram aumentando 

o número de configurações. Porém, essa não é uma regra geral, pois o tempo 

para realizar o mapeamento depende de uma combinação de qual unidade 

funcional falhou e da aplicação que está sendo mapeada. Se a aplicação não 

usa a UF que falhou, não haverá impacto. Do contrário, o impacto pode ser 

bastante significativo. É por isso que é possível observar nos resultados 

variações no tempo de execução que não seguem um padrão entre as 

aplicações. Por exemplo, o tempo de execução para gerar as 7 configurações, 

tanto da aplicação paralela quanto da sequencial na taxa de 20% é diferente. Ao 

mesmo tempo, observando somente a aplicação sequencial, o tempo para gerar 

as 7 configurações com a taxa de falhas de 50% foi menor do que o tempo para 

gerar a mesma quantidade de configurações na taxa de falhas de 20%. No caso 

da aplicação tempestade, por esta possuir muitas instruções com dependência 

de dados, o TB só conseguiu mapear esta aplicação com até 20% de taxa de 

falhas. Com 20% de taxa de falhas, a média do aumento do tempo de execução 

do TB foi de 1,39 vezes. Isto ocorreu porque a aplicação suportou menos as 

taxas de falhas. Porém, das taxas que foram suportadas, as quantidades de 

configurações geradas não sofreram tanto impacto. 

A aplicação mix1 com 80% de taxa de falhas obteve um aumento de 1,6 

vezes no tempo de execução para gerar a configuração do que quando não 

houve falha. E a média de tempo necessário para gerar as configurações com a 

taxa de 20% de falha foi a mesma quando não existiam falhas. Já aplicação mix2 

sofreu um aumento de apenas 1% com 50% de taxa de falhas. Porém, para essa 

aplicação, não foi possível gerar configurações com 80% de taxa de falhas.  

 

  

 

 

 

 

Tabela 2:  Média do Tempo de mapeamento das aplicações do grupo 1 na arquitetura maior. 

Fonte: Próprio Autor. 

  
Sem 

falhas 
 

1% 10% 20% 50% 80% 

PARALELA 19  μs 20 μs 24 μs 33  μs 37  μs 38  μs 

SEQUENCIAL 21  μs 21 μs 22  μs 28  μs 25  μs 39  μs 

TEMPESTADE 33  μs 34 μs 37  μs 46  μs *** *** 

MIX1 24  μs 25 μs 27  μs 24  μs 29  μs 39  μs 

MIX2 26  μs 27 μs 28 μs 32  μs 27  μs *** 
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Figura 32: Porcentagem de aumento no Tempo de execução para o mapeamento das aplicações do 
grupo 1 na arquitetura maior. 

Fonte: Próprio Autor. 

Os testes a seguir foram realizados com as aplicações do grupo 2. 

A Tabela 3 apresenta a média da configuração versus a porcentagem de 

falhas com o grupo das aplicações reais. Como foi apresentado na subseção 

5.2.1, a aplicação cjpeg contém 80 instruções e dentre as aplicações reais esta 

é a que mais possui dependência de dados. Assim, como pode ser observado 

na Tabela 3, esta aplicação suportou apenas 10% de taxa de falhas. Isto ocorre 

por esta aplicação possuir muitas instruções que possuem dependência de 

dados, não somente com as instruções logo na sequência, mas em diversos 

níveis de dependência. Para visualizar essa dependência em níveis diferentes, 

é possível observar a Figura 33, que mostra o grafo do trecho da aplicação cjpeg 

que foi mapeado. Como exemplo, é possível observar uma dependência de 

dados entre a primeira instrução do grafo e as instruções do último nível. Se por 

um lado a aplicação cjpeg é a que mais possui dependência de dados, por outro, 

a aplicação example_ld1 é a que possui menos dependência de dados, de modo 

que suportou até 50% de taxas de falhas.  Ambas as aplicações matrix_1 e X264 

suportaram até 20% de taxas de falhas. Como mencionado na subseção 5.2.1, 

a aplicação matrix_1 dentre as aplicações reais, é a que possui mais paralelismo 

entre as instruções. Já aplicação X264 possui um nível intermediário de 

dependência de dados. Mas ambas as aplicações não suportaram mais que 50% 

de taxas de falhas, pois existe instruções em níveis posteriores que dependem 

da realização de instruções antecessoras.  
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Sem 

falhas 
 

1% 10% 
 

20% 50% 80% 

CJPEG 16 16 16 *** *** *** 

EXAMPLE_LD1 16 16 16 16 16 *** 

MATRIX_1 12 12 12 12 *** *** 

X264 16 16 16 16 *** *** 
 

Tabela 3: Média da quantidade de configurações das aplicações do grupo 2 em função da taxa de 
falhas na arquitetura maior. 

Fonte: Próprio Autor. 

A Tabela 4 e a Figura 33 apresentam os resultados da média dos tempos 

gerados para o mapeamento das instruções em função do percentual de falhas. 

Dentre todas as aplicações que foram testadas neste trabalho, a cjpeg foi a que 

suportou menos taxa de falhas. Como mencionado anteriormente, esta aplicação 

possui uma maior dependência de dados, o aumento de tempo desta aplicação 

com 10% de taxas de falhas foi de 1,5 vezes. Prosseguindo com a análise, a 

aplicação example_ld1 é considerada uma aplicação sintética e dentre as 

aplicações do grupo de Viçosa  (FERREIRA, 2012), esta foi a aplicação que mais 

suportou a taxas de falhas, obtendo, com 50% de taxa de falhas, um aumento 

de 1,8 vezes comparado quando não houve falhas. A aplicação matrix_1 com 

20% de taxa de falhas teve um aumento de 1,2 vezes, quando comparado ao 

tempo de mapeamento na arquitetura sem falhas. A aplicação X264 foi a que 

teve menor impacto no aumento do tempo, as UF e/os componentes de 

conexões que foram selecionados não propuseram tanto impacto para o 

mapeamento da aplicação. 

  
Sem 

falhas 
 

1% 10% 20% 50% 80% 

CJPEG 32 μs 34 μs 49 μs *** *** *** 

EXAMPLE_LD1 19 μs 21 μs 22 μs 29 μs 34 μs *** 

MATRIX_1 21 μs 22 μs 23 μs 26 μs *** *** 

X264 24 μs 23 μs 22 μs 25 μs *** *** 
 

Tabela 4: Média do Tempo de mapeamento das aplicações do grupo 2 na arquitetura maior. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 33: Porcentagem de aumento no Tempo de execução para o mapeamento das aplicações do 
grupo 2 na arquitetura maior. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

ARQUITETURA MENOR: 

Os testes a seguir foram realizados com a arquitetura menor, sendo composta 

por 1 LOAD/STORE, 4 ULA, 1 MULT e 1 SALTO. Esses testes foram realizados 

a fim de identificar o comportamento do tradutor binário em uma arquitetura com 

componentes reduzidos. A seguir, são apresentados os resultados dos testes 

realizados com ambos os tipos de componentes, UFs e componentes de 

conexão.  

Assim como vem sendo feito ao longo do trabalho, ao explorarmos o 

conteúdo da Tabela 5, podemos analisar o resultado da quantidade de 

configurações por taxa de falhas nas UFs e componentes de conexão. As 

aplicações simuladas que mais conseguiram suportar a taxa de falhas, só 

obtiveram êxito até 10% de taxa de falhas. É importante ressaltar que esta 

arquitetura é reduzida e que a probabilidade de ocorrer falhas nas UF0 (única de 

acesso à memória), UF1 (primeira UF de ULA) e UF5 (única UF de multiplicação) 

e UF6 (única de salto) é bem maior. Lembrando que estas UFs no caso de falhas 

inviabilizam o mapeamento das aplicações. Quando foi testado 20% de falhas, 

e estas foram injetadas em quatro UFs de ULA, também inviabilizou o 

mapeamento das aplicações. A mesma situação ocorreu para os componentes 

de conexões. 
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Tabela 5: Média da quantidade de configurações das aplicações do grupo 1 em função da taxa de 
falhas na arquitetura menor. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

  Dando continuidade a análise dos testes, iremos observar na Tabela 6 o 

comportamento do tempo que o TB levou para mapear as instruções de acordo 

com a taxa de falhas na arquitetura menor. A Tabela 6 nos mostra que o tempo 

aumentou em no máximo 25% (aplicação paralela, taxa de 10% de falhas) de 

acordo com quantidade de configurações geradas. Porém as aplicações 

suportaram menos taxas de falhas, por ser uma arquitetura reduzida. Ao 

explorarmos o conteúdo da Tabela 6 podemos analisar que, com exceção da 

aplicação mix2, o aumento do tempo para mapeamento das instruções foi só de 

3 microssegundos a mais. Isto se deu por ser uma arquitetura com poucos 

componentes, sendo, teoricamente, mais rápido o mapeamento das instruções. 

 

 

Tabela 6: Média do Tempo de mapeamento das aplicações do grupo 2 na arquitetura menor. 

Fonte: Próprio Autor. 

 As aplicações do grupo 2 não suportaram a execução na arquitetura 

menor, pois estas aplicações possuem instruções que dependem da execução 

  
Sem 

falhas 1% 10% 20% 50% 80% 

PARARELA 3 7 9 *** *** *** 

SEQUENCIAL 3 7 9 *** *** *** 

TEMPESTADE 9 *** *** *** *** *** 

MIX1 16 16 16 *** *** *** 

MIX2 11 11 *** *** *** *** 

       

  
Sem 

falhas 1% 10% 20% 50% 80% 

PARARELA 12  μs 13   μs 15  μs *** *** *** 

SEQUENCIAL 14  μs 14  μs 16  μs *** *** *** 

TEMPESTADE 18  μs *** *** *** *** *** 

MIX1 25  μs 24  μs 26  μs *** *** *** 

MIX2 20  μs 11  μs *** *** *** *** 



72 
 

  

em níveis anteriores. A seção a seguir apresenta uma análise do impacto das 

falhas. 

 

5.3 ANÁLISE DO IMPACTO DO MECANISMO DE TOLERÂNCIA A FALHAS 

Nesta dissertação foi proposta e implementada uma solução de tolerância a 

falhas a ser incluída no mecanismo de mapeamento de uma arquitetura 

reconfigurável de granularidade grossa. O impacto da proposta foi analisado 

considerando a existência de falhas nas UFs e nos componentes de conexão.  

 Em relação à quantidade de configurações, os resultados demonstram 

que, em alguns casos, houve um impacto significativo na quantidade de 

configurações geradas quando ocorreu a simulação de falhas nos componentes. 

Por exemplo, para a aplicação paralela, foram geradas em média 11 

configurações, quando deveria ser apenas 1 configuração na arquitetura sem 

falhas. A quantidade de configurações impacta não somente no tempo que o 

tradutor binário leva para realizar o mapeamento, mas também na execução 

dessas configurações pela arquitetura reconfigurável. Embora não faça parte do 

escopo desse trabalho realizar as simulações de execução da arquitetura 

reconfigurável, é possível concluir que, de uma forma geral, quanto mais 

configurações devem ser executadas para um determinado laço, mais tempo 

será necessário para essa execução. Já que, para cada configuração, é 

necessário buscar a configuração na memória, configurar a arquitetura e 

executar. Apesar desse impacto na quantidade de configurações, os resultados 

demonstram que, para algumas aplicações, o tradutor binário foi capaz de 

realizar o mapeamento, mesmo com uma alta taxa de falhas (80% dos 

componentes). Esse resultado demonstra que a arquitetura poderia ser usada 

mesmo em contextos de altas taxas de falhas, como esperado para as 

tecnologias futuras. 

Quando foram realizadas simulações com 1 UF de load/store, 11 ULA, 3 

de MULT e 1 salto, percebeu-se que, de acordo com os dados, as aplicações 

sintéticas não sofreram muito impacto no tempo de mapeamento das aplicações. 

Por outro lado, as aplicações reais suportaram menos as taxas de falhas, isto 

ocorre por estas aplicações possuírem muitas instruções com dependência de 

dados.   
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 O maior impacto foi com a arquitetura reduzida. Analisando os dados, 

percebeu-se que a maior porcentagem de falhas suportada foi de 10%. Como 

mencionado anteriormente, a probabilidade de ocorrer falhas nas UFs com 

instruções de ULA e nas UFs que inviabilizam o mapeamento é muito alta. Com 

relação ao tempo de mapeamento e a quantidade de configurações geradas, 

percebemos que nem sempre o tempo para mapear as instruções aumentou de 

acordo com a quantidade de configurações geradas. Como foi mencionado na 

seção 6.1, o algoritmo de escalonamento é guloso. Por exemplo, uma vez que 

foi injetada falha na UF2, que é a segunda unidade de ULA, o TB passa a 

enxergar apenas a UF1, que é a primeira UF de ULA. Sendo assim, perdermos 

10 UFs de ULA. Não alteramos esta característica do algoritmo, pois a todo 

momento estávamos preocupados em propor uma CGRA com tolerância a 

falhas, de modo que mantivesse a principal característica da arquitetura, que é 

mapear as instruções em ordem de microssegundos. Conseguimos adicionar 

tolerância a falhas na arquitetura base, de modo que esta continua a mapear as 

instruções em ordem de microssegundos.  

Ao analisarmos o comportamento do algoritmo de escalonamento, 

percebemos que este algoritmo deve passar por melhorias, a fim de reduzir a 

perda de componentes decorrido do comportamento do algoritmo. As possíveis 

melhorias seriam: 1) Modificar o algoritmo de modulo scheduling para que este 

consiga enxergar as UFs subsequentes, quando ocorrer uma falha. Por exemplo, 

se falhar a UF2 (segunda unidade de ULA), o algoritmo poderá mapear as 

instruções não só na UF1, mas também nas UF3, UF4, e todas as seguintes do 

tipo ULA. Como essa modificação altera o algoritmo de escalonamento, é preciso 

avaliar o impacto no seu tempo de execução e na qualidade do escalonamento 

realizado. 2) Adicionar uma UF redundante a cada UF que seja crítica à 

arquitetura. Por exemplo, uma vez que a UF1 falhe (que corresponde à primeira 

UF de ULA), a UF1_CÓPIA continuaria funcionando. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi propor tolerância a falhas em uma arquitetura 

reconfigurável de granularidade grossa (CGRA), através de uma técnica 

implementada no mecanismo de mapeamento e que se utiliza da redundância 

de hardware para tolerar falhas permanentes. O requisito fundamental desta 

solução foi propor uma modificação no algoritmo do escalonador, de modo que 

não afetasse o tempo de execução da heurística, que deveria ser compatível 

com o tempo de execução da arquitetura na versão original. A solução partiu do 

princípio de que o mecanismo proposto não faria detecção de falhas, e que a 

detecção deveria ser realizada por um outro mecanismo fora do escopo do 

trabalho. Então, foram desenvolvidas duas aplicações, que injetam falhas nas 

unidades funcionais (UFs) e nos componentes de conexão, e em seguida foi 

realizado um teste a fim de verificar se a UF e/ou o componente de conexão 

estava com falhas, caso estivessem, as UFs seriam isoladas.  

 Diversos experimentos foram realizados para avaliar a solução proposta. 

Foram mostrados os resultados relativos a média das configurações geradas e 

o tempo para mapeamento das aplicações versus o percentual por taxas de 

falhas de 1%, 10%, 20%, 50% e 80%. Para tal, foram utilizados dois tamanhos 

diferentes de arquitetura, Como dito anteriormente, foi considerado o 

mapeamento das aplicações em uma arquitetura com um número limitados de 

UFs e componentes de conexão. Porém, o tradutor binário, responsável por 

realizar o mapeamento das instruções, não obteve resultados satisfatórios por 

não conseguir mapear algumas aplicações em uma arquitetura mais reduzida. 

Percebemos que, a medida que foram aumentando as taxas de falhas, as 

quantidades de configurações geradas também aumentaram, contudo isto 

depende de qual UF e/ou componente de conexão foi injetada a falha.  

O tempo de geração das configurações, que consiste no mapeamento das 

instruções na arquitetura, é um fator fundamental para esta solução que visa 

realizar o mapeamento em tempo de execução. O tempo médio foi da ordem de 

microssegundos, promovendo um ganho de até 8 ordens de grandeza quando 

comparado a soluções de estado da arte encontradas na literatura. Por isso a 

solução proposta tentou alterar o mínimo a heurística gulosa do algoritmo, e 

causou baixo impacto nesse tempo, que continuou sendo na ordem de 
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microssegundos. Contudo, percebemos que perdemos muitos componentes, 

devido a característica gulosa do algoritmo.   

Como trabalhos futuros, duas estratégias de melhoramento da heurística 

podem ser propostas. Replicação das UFs, que consiste em adicionar uma cópia 

de cada UF crítica da arquitetura. O objetivo é, caso falhe uma UF e/ou um 

componente de conexão, o TB consiga realizar o mapeamento das instruções e 

utilize todas as UFs da arquitetura. A outra proposta consiste em alterar a 

heurística gulosa para que o algoritmo consiga enxergar outras UFs, mesmo se 

houver falha na UF testada atual. Essa alteração pode causar impacto no tempo 

de mapeamento e na qualidade do escalonamento. Outra proposta de trabalho 

futuro desta dissertação é fazer uma análise na arquitetura, do tempo em que é 

levado para configurar os bits e executar as instruções das aplicações, depois 

da técnica de tolerância a falhas. Por fim, o mecanismo de detecção de falhas e 

a inclusão de tolerância a falhas nos outros componentes do sistema, como 

memória e processador também podem ser citados como trabalhos futuros. 
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