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Resumo
O período que durou do surgimento dos microprocessadores até o início deste século ficou
marcado pela expansão geométrica da frequência de operação desses dispositivos. Se por
um lado isso proporcionou aumentos contínuos do desempenho, também foi responsável
por um crescimento problemático do aquecimento e do consumo de energia. No sentido de
atenuar esses problemas, os processadores multi-core passaram a substituir extensivamente
os processadores single-core, oferecendo uma alternativa viável para aumentar o desem-
penho sem o aumento da frequência. Como uma das formas de se mapear o consumo de
energia, apresentamos o desenvolvimento de dois conjuntos de modelos matemáticos para
a representação da potência elétrica dissipada nos processadores. De acordo com consi-
derações feitas em relação a suas parcelas estática e dinâmica, estabelecemos a potência
total como variável dependente da frequência de operação dos respectivos processadores
analisados. Demonstramos, a partir desses modelos matemáticos, que o consumo relativo
de energia dos processadores pode ser associado a medidas de desempenho empregadas em
processamento paralelo, como speedup e eficiência. Também utilizamos os modelos para mo-
nitorar a influência de diversos fatores na redução do consumo de energia nos processadores
multi-core, tais como o percentual da porção paralela do código, a quantidade de núcleos a
ser empregado de cada vez, a frequência de trabalho e o próprio speedup. Os resultados
das análises, em simulações e em hardware, confirmam as previsões teóricas e despertam a
possibilidade de melhorar o desempenho energético dos processadores multi-core, sobretudo
nas condições em que os fatores de influência podem ser flexibilizados.

Palavras-chaves: economia de energia. modelagem de potência elétrica. processadores
multi-core.



Abstract
The period that lasted from the advent of microprocessors until early this century was
marked by the geometric expansion of their operating frequency. If on one hand it
provided continuous performance increases, on the other hand it was also responsible
for a problematic growth in heating and energy consumption. In attempt to mitigate
these problems, multi-core processors have been used extensively in replacement for single-
core processors, offering a viable alternative to increase performance without increasing
frequency. As a way of mapping energy consumption, we present the development of two
sets of mathematical models for the representation of the electrical power dissipated in
the processors. According to considerations we made in relation to static and dynamic
parts of the power, we established an equation for the total power as a function of the
operating frequency of the respective analyzed processors. We demonstrate, based on these
mathematical models, that the relative energy consumption of processors can be related to
parallel processing performance measures, such as speedup and efficiency. We also use the
models to monitor the influence of several factors on the reduction of energy consumption
in multi-core processors, such as the percentage of the parallel portion of the code, the
number of cores to be used each time, the working frequency and speedup itself. Results of
the analyzes confirm the theoretical predictions and alert to the possibility of improving
the energy performance of multi-core processors, especially in conditions in which the
factors of influence can be made flexible.

Key-words: energy savings. modeling of electric power. multi-core processors.
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PM2,Bas
tot Potência total em um processador segundo o modelo M2-Básico

PM2,Int
tot Potência total em um processador segundo o modelo M2-Intermediário

PM2,Sup
tot Potência total em um processador segundo o modelo M2-Superior

PM2,Av
tot Potência total em um processador segundo o modelo M2-Avançado

Q Fator de ajuste entre os modelos de potência M1 e M2

Q′ Fator de ajuste entre os modelos de potência M1 e M2 generalizados

R2 Coeficiente de Determinação

Sh Speedup de Hill e Marty

She Speedup de Hill e Marty para processadores multi-core heterogêneos

Sho Speedup de Hill e Marty para processadores multi-core homogêneos

Sp Speedup de uma aplicação

Ssc Speedup de Hill e Marty para processadores single-core

Tp Tempo de execução paralela de uma tarefa

Tr Fator relativo de escalonamento do tempo

Ts Tempo de execução serial de uma tarefa

V Tensão de alimentação de um dispositivo (transistor, processador, etc.)
num contexto específico

Vdd Tensão de alimentação de um processador

Vth Tensão limiar de condução em transistores FET (Threshold Voltage)
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1 Introdução

Os microprocessadores alcançaram um enorme espaço na vida do homem moderno,
sendo encontrados em diversos modelos e empregados em muitos tipos de equipamentos.
Ao longo de mais de 40 anos de evolução, as mudanças realizadas pelos fabricantes desses
dispositivos foram muito significativas, com ênfase para a ampliação de suas funções, a
garantia de sua estabilidade e, principalmente, o aumento do seu desempenho.

Nesse sentido, destacam-se as seguintes modificações: a manipulação de palavras
digitais maiores, a melhoria da organização interna de seus componentes, o acréscimo ou
aperfeiçoamento de recursos de hardware e software, e o aumento da frequência do relógio
(clock), dentre outras.

Dessas alterações, nada chamou tanto a atenção quanto o aumento da sua frequência
de operação, a forma mais simples e direta de alavancar o desempenho dos dispositivos
(SUTTER; LARUS, 2005). Pode-se observar na compilação da Figura 1 que o valor típico
da frequência variou exponencialmente ao longo do tempo até cerca de 2005 e, em seguida,
estabilizou-se em patamares comumente inferiores a 4GHz.

Figura 1 – Frequência do clock de processadores digitais por ano de introdução

Fonte: adaptado de (STANFORD, 2015a).
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Essa mudança de comportamento foi antecipada, por exemplo, nos relatórios do
International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS). Em um de seus textos
mais recentes (ITRS, 2013), observa-se que as previsões para os valores das frequências
dos processadores1 sofreram, desde 2001, algumas mudanças históricas à medida que os
fabricantes se ajustavam às novas realidades, como mostrado na Figura 2.

Os prognósticos iniciais de variações de 41% ao ano acompanhavam a evolução da
frequência registrada até então, modificando-se em três ocasiões posteriores. Em 2007, por
exemplo, os ajustes ocorreram para que as previsões se adequassem ao limite de potência
de 130W por pastilha alcançado naquele ano (KAHNG, 2013).

Figura 2 – Previsões para as taxas de variação da frequência do clock dos processadores
de acordo com os diferentes anos em que foram realizadas

Fonte: adaptado de (ITRS, 2013).

Sabe-se que a frequência de operação está associada ao desempenho do processador2.
A princípio, mantidas constantes as demais características do dispositivo, quanto maior
for o valor da frequência, maior será o seu desempenho (STALLINGS, 2012, seção 2.6
Performance Assessment)(PATTERSON; HENNESSY, 2013, seção 1.6 Performance).
Assim, quando um processador é lançado comercialmente, a frequência do clock que lhe é
1 Os microprocessadores são referenciados neste texto apenas como processadores.
2 O conceito de desempenho é utilizado aqui em sua forma mais simples como o equivalente à quantidade

de instruções que o processador consegue executar por unidade tempo, sendo frequentemente medido
em MIPS (milhões de instruções por segundo).
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atribuída corresponde teoricamente ao máximo valor de frequência3 que não comprometa
sua estabilidade, confiabilidade e durabilidade.

Esse período contínuo de crescimento da frequência e aumento do desempenho
dos processadores ficou conhecido como Era do Almoço Grátis (Free Lunch). Trata-se de
uma alusão à possibilidade que os produtores de software tinham de obter desempenho
crescente em suas aplicações sem praticamente ter de fazer investimentos, simplesmente
aproveitando-se das novas tecnologias. O fim do almoço grátis se deu com o surgimento
do novo paradigma estabelecido pelos processadores multi-core (SUTTER, 2005)(LIN;
SNYDER, 2008, p. 4), como descrito no Capítulo 3.

O aumento do valor da frequência do clock tornou-se possível principalmente por
causa das novas gerações de transistores, cada vez menores e mais rápidos. Na Figura 3,
encontra-se disposta a caracterização da principal dimensão4 desses transistores (Feature
Size) ao longo dos anos. No caso dos transistores do tipo FET (Field Effect Transistor),
essa grandeza corresponde ao comprimento do seu canal (Lchannel), também denominado
tamanho característico. Com os recentes transistores de 14 nm(5), a tecnologia se aproxima
de limites cada vez mais difíceis de serem viabilizados (HRUSKA, 2014)(SINGH; SINGH,
2016).

Quanto ao aumento do desempenho dos processadores, cabe destacar que isso não
ocorreu exclusivamente por causa do aumento da frequência, uma vez que várias outras de
suas características também se alteraram, capacitando-os a um aumento de desempenho
provocado por diversos outros motivos.

De qualquer forma, apesar dos benefícios advindos dessa evolução, o caminho
seguido para alcançá-la trouxe dois problemas de grande relevância:

a) o aumento do aquecimento dos processadores; e

b) o aumento do consumo de energia.

Esses dois problemas correspondem, na realidade, a duas faces de uma mesma questão,
mas, devido a suas peculiaridades, são retratados separadamente nas próximas seções,
após as quais são apresentados formalmente a delimitação deste trabalho, bem como
seus objetivos.
3 Na prática, ainda se pode testar, para casos particulares, a viabilidade de um aumento no valor da

frequência, numa ação costumeiramente denominada overclock.
4 Em (COURTLAND, 2013), a autora mostra que a designação de uma geração de transistores pela

especificação do tamanho do gate (node name numbers) modificou-se ao longo do tempo, perdendo-se
o seu sentido original, já não sendo suficiente para caracterizar uma geração. Entretanto, a praxe
desautoriza melhor convenção.

5 As empresas ARM e TSMC anunciaram em maio/2016 os primeiros testes bem sucedidos de um
núcleo de 10 nm, o Artemis CPU, com expectativa de produção para 2017(HRUSKA, 2016).
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Figura 3 – Dimensão principal dos transistores utilizados em processadores digitais por
ano de introdução

Fonte: adaptado de (STANFORD, 2015b).

1.1 O Problema do Aquecimento nos Processadores
Dado um processador específico em uso convencional, sabe-se que um aumento

hipotético em sua frequência de operação, quando possível, deixá-lo-ia mais rápido6. Mas
isso também provocaria uma elevação na potência total dissipada pelo dispositivo e na
correspondente geração de calor, uma vez que a frequência de operação está diretamente
relacionada às mudanças internas de valores lógicos, correspondentes aos chaveamentos
nos transistores, principal forma de um processador consumir energia. As relações entre
essas grandezas são traçadas detalhadamente no Capítulo 2.

Uma consequência imediata desse aumento da potência seria a elevação da tem-
peratura média do dispositivo. Assim, se a frequência nesse processador específico fosse
aumentada lenta e indefinidamente, sua temperatura ficaria cada vez mais elevada, o que
6 De uma forma simplificada, dizer que um processador ficou “mais rápido” equivale a dizer que o seu

desempenho aumentou.
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provocaria posteriormente um bloqueio temporário em seu funcionamento7 ou mesmo sua
avaria total8.

Quanto à mudança na frequência dos processadores ao longo do tempo, observa-se
que houve uma conjunção de dois fatores que diretamente produzem aumento na potência
e, por conseguinte, no aquecimento. Por um lado, os transistores ficaram menores e mais
rápidos, permitindo o uso de frequências maiores; por outro, os novos processadores foram
sendo construídos com uma quantidade de transistores cada vez maior, como pode ser
visto na curva superior da Figura 4 e verificado pela Lei de Moore9.

Figura 4 – Características dos processadores ao longo dos anos: quantidade de transistores,
desempenho relativo, frequência, potência e quantidade de núcleos por chip.

Fonte: adaptado de (FULLER; MILLETT, 2011a).

Os transistores ficavam menores, conforme indicado na Figura 3, mas o aumento
na quantidade total de transistores em um mesmo processador superava a redução no seu
7 Situação em que seu funcionamento seria paralisado (travado), mas o processador ainda teria condições

de operar posteriormente após ser reiniciado, podendo ocorrer por causa de erros lógicos ou pela ação
de algum mecanismo de proteção.

8 Nesse caso, o processador estaria queimado, ou seja, teria sido danificado de tal forma que não
funcionaria mais, mesmo que se tentasse reiniciá-lo.

9 Em 1965, Gordon E. Moore publicou um artigo (MOORE, 1965) no qual fazia projeções a respeito
de custos de integração de componentes em circuitos integrados. Por extensão das ideias de Moore
neste artigo, muitos passaram a denominar Lei de Moore às previsões sobre a variação da quantidade
de transistores presentes na construção dos processadores. A previsão realizada na época era que a
quantidade de transistores por chip que resultaria no menor preço por transistor dobraria a cada ano,
sendo essa taxa revista posteriormente.
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tamanho e isso fazia, no final, a área de integração aumentar. Por sua vez, a potência crescia
a uma taxa ainda maior do que o da área de integração, provocando um efeito bastante
preocupante: o crescimento na Densidade de Potência, grandeza medida em W/mm2

(ou W/cm2), associada à concentração de potência no dispositivo e, por conseguinte,
relacionada à concentração do calor gerado no seu interior.

Em outras palavras, ocorreu o fim da Lei de Dennard ou Lei da Escalabilidade de
Dennard (DENNARD et al., 1974), segundo a qual a miniaturização dos transistores não
deveria afetar a densidade de potência em circuitos integrados, já que a potência seria
proporcional à área de integração10. Embora essa lei tenha sido considerada como válida
por muito tempo, o fato é que Dennard não observou alguns elementos que até então não
eram importantes, como as correntes de fuga, ou não eram modificados, como o limiar de
tensão de condução, conceitos apresentados detalhadamente no Capítulo 2.

Como consequência, os processadores mais novos aqueciam mais que os anteriores,
tanto em termos absolutos, com temperaturas mais altas, como em termos relativos, com
densidades de potência maiores, obrigando a refrigeração a ser reforçada cada vez mais.

Ao longo dos anos, a melhoria na refrigeração dos processadores foi gradativa
e seguiu os passos já conhecidos na Eletrônica, com a implantação, por exemplo, das
seguintes estratégias de retirada do calor: modificação do material do invólucro, aumento
do tamanho do invólucro, uso de dissipadores metálicos externos com pasta ou selo térmico,
uso de refrigeração aérea forçada por meio de ventoinhas ou exaustores, uso de refrigeração
forçada a água, dentre outras. Entretanto, apesar de a melhoria na refrigeração ser bem-
vinda, ela apresenta seus próprios limites técnicos, além de ficar cada vez mais cara e
complexa. Além disso, as soluções mais sofisticadas, em termos de refrigeração, ainda
consomem energia extra para serem postas em prática.

A preocupação com o aumento na densidade de potência elevou-se muito na década
de 1990 porque as projeções para a década seguinte eram bastante pessimistas11. Já se
antevia claramente a impossibilidade técnica de aumento indefinido da frequência do clock,
que conduziria em tese a uma elevação exponencial da potência.

É importante observar que tudo isso aconteceu num paradigma de arquitetura
composta por processadores de apenas um núcleo de processamento, os chamados Proces-
10 Lei de Dennard, por ele mesmo (DENNARD et al., 1974): “Since the area of a given device or circuit

is also reduced by κ2, the power density remains constant. Thus even if many more circuits are placed
on a given integrated circuit chip, the cooling problem is essentially unchanged.”.

11 Segundo Rabaey (2009, p. 18), a densidade de potência dos processadores da INTEL já havia superado
o equivalente a 10 W/cm2, crescendo exponencialmente. Se fosse mantido o mesmo ritmo, em poucos
anos essa densidade teria ultrapassado o nível atingido pelos reatores nucleares, ou seja, seria superior
a 150 W/cm2.
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sadores Single-core12, representados na curva inferior na Figura 4 pela linha horizontal
no valor 1 até o ano 2004. Nessa figura fica bastante claro como as características dos
processadores podem ser atreladas aos períodos anterior e posterior a 2004, com taxas
de crescimento bem distintas para o desempenho relativo, a frequência, a potência e
a quantidade de núcleos por chip.

Durante esse período de domínio dos processadores single-core, o aumento contínuo
na frequência, na potência e na densidade de potência dos processadores foi inviabilizando
a abordagem de desempenho crescente e contínuo existente à época, atingindo-se um
limite de expansão conhecido por Power Wall (PATTERSON; HENNESSY, 2013, seção
1.7 The Power Wall), uma espécie de barreira que dificulta bastante possíveis melhorias
no desempenho do processador por restrições na potência.

Para contornar essa barreira, muitos artifícios foram pensados ou mesmo usados
na tentativa de reduzir seus efeitos, tais como: a redução da tensão de alimentação,
o desligamento eventual de circuitos não utilizados, a variação conjunta e dinâmica do par
tensão-frequência, o controle e alteração do valor do sinal de frequência, dentre outros. No
entanto, uma solução duradoura passa por uma mudança de paradigma e essa mudança
aconteceu com o surgimento dos processadores multi-core.

Em suma, o problema do aumento de potência nos processadores está relacionado
a um problema de aumento no aquecimento dos dispositivos e a um problema de au-
mento no consumo de energia. Todavia, a resolução do problema do aquecimento não é
necessariamente a solução do problema da energia, como explicado a seguir.

1.2 O Problema do Consumo de Energia nos Processadores
O problema do consumo foi destacado do problema do aquecimento para evidenciar

a grande necessidade de redução do consumo de energia que existe, sobretudo, em sistemas
processados cujas fontes são limitadas em suas capacidades de fornecimento. Considerando
que em muitos sistemas desse tipo o processador é um dos maiores consumidores de energia,
toda economia é relevante.

De fato, para um processador realizar uma tarefa qualquer existe um gasto de
energia, mas esse gasto em tese pode diminuir, fazendo o sistema tornar-se energetica-
mente mais eficiente. Em termos mais gerais e informais, essa meta seria alcançada pelos
processadores de uma das seguintes formas: a) se os processadores fizessem o mesmo que
já fazem atualmente gastando menos energia; ou então, b) se fizessem mais do que o que já
fazem com a mesma energia gasta. Em termos mais específicos, uma das maneiras mais
12 Neste trabalho serão utilizadas algumas expressões na língua inglesa em virtude de seu uso consagrado,

tais como single-core, multi-core, speedup, hardware, software, clock, overclock, dentre outras. Algumas
dessas expressões possuem dupla grafia, tais como: singlecore e single-core, multicore e multi-core, etc.
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simples de se avaliar a eficiência energética de um sistema de computação diz respeito
ao cálculo do desempenho relativo ao consumo, ou seja, a quantidade de MIPS/W ou
seu equivalente13.

Essa questão da eficiência energética como objetivo é crucial para os equipamentos
microprocessados alimentados por pequenas baterias ou por coletores de energia de baixa
intensidade (energy harvesting modules)14, os quais sofrem com restrições de fornecimento
de energia que poderiam ser amenizadas caso a eficiência melhorasse15. Além disso, essa
situação se agrava porque as densidades das baterias têm crescido menos do que as deman-
das dos processadores e demais componentes dos sistemas computacionais (SHEARER,
2011, p. 5)(PAL, 2014, seção 11.2 The Widening Battery Gap), aumentando ainda mais a
necessidade de se compensar a escalada de elevação das potências.

De imediato, portanto, a melhoria da eficiência energética ajuda a prolongar as
cargas das baterias e também a sua vida útil. Ademais, a melhoria da eficiência energética
também está diretamente relacionada à redução de custos e, indiretamente, à melhoria da
qualidade do meio ambiente.

Por outro lado, a eficiência energética não deve sacrificar o desempenho dos pro-
cessadores16, uma vez que a necessidade de desempenho crescente para os processadores
digitais é ininterrupta (WILKINSON; ALLEN, 2004, seção 1.1 The Demand for Computa-
tional Speed)(FULLER; MILLETT, 2011b, cap. 1 The Need for Continued Perfomance
Growth). Para que o crescimento do desempenho fosse mantido, os fabricantes de pro-
cessadores precisaram modificar seu principal foco de ação e abandonar a estratégia de
aumento contínuo da frequência de operação, transferindo-se para um novo paradigma
(STALLINGS, 2012, p. 43): a construção de processadores com vários núcleos (ou cores),
ou seja, várias unidades paralelas de processamento num mesmo dispositivo.

Os processadores compostos por mais de um núcleo, denominados Processadores
Multi-Core, começaram a surgir comercialmente a partir do início deste século17, dando ori-
13 MIPS/W corresponde a milhões de instruções por segundo por watt ou, ainda, milhões de instruções

por joule (HARIZOPOULOS et al., 2009)(CZECHOWSKI et al., 2014).
14 O conceito de energy harvesting está normalmente relacionado à captura de pequenas quantidades

de energia, disponíveis amplamente no meio ambiente comum e que, de outra forma, não seriam
aproveitadas, tais como luz, som, vibração e movimento (EHF, 2016)(IOP, 2016). Seus módulos são
indicados principalmente para equipamentos de baixíssimo consumo, podendo contar ou não com
algum tipo de armazenamento.

15 São muitos os exemplos de equipamentos desses tipos em diversas áreas, tais como: Informática
(notebooks, netbooks, tablets, agendas, etc.), Robótica, Wearable Computing, Implantable Computing,
Telecomunicações (celulares, redes de sensores, etc.).

16 Não se trata de negar a possibilidade de construção de processadores mais simples e com menor
desempenho para determinados nichos de mercado, mas fazer qualquer um deles aproveitar melhor a
energia que lhe é fornecida.

17 Normalmente, os autores apontam 2003 como o início da produção comercial dos processadores
multi-core. Entretanto, há registros de um processador Power 4 dual core da empresa IBM ter sido
lançado em 2001 (GEER, 2005) (IBM, 2012).
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gem a um período conhecido como Era Multi-core (KECKLER; OLUKOTUN; HOFSTEE,
2009, p. 175)(ESMAEILZADEH et al., 2013).

Esses processadores já são amplamente empregados hoje em dia, configurando-se
como uma boa alternativa para deslocar os limites térmicos relacionados aos processadores
de núcleo único. Comparados aos processadores single-core, os processadores multi-core
apresentam maior capacidade de processamento para uma dada frequência de opera-
ção e, além disso, são energeticamente mais eficientes (RAMANATHAN, 2005)(GEER,
2005)(AMD, 2005).

O comportamento dos processadores single-core ou multi-core relacionado ao
consumo de energia precisa ser bem compreendido para que muitos desafios que surgem
possam ser resolvidos, inclusive na busca da eficiência energética. Essa necessidade é ainda
maior quando se observa a grande variedade de opções dos projetistas na criação de novos
processadores, principalmente no caso dos multi-core, tais como: a quantidade de núcleos,
a quantidade de recursos construtivos destinados a cada núcleo, o nível de sofisticação de
cada núcleo, a decisão sobre a homogeneidade ou heterogeneidade dos núcleos, a quantidade
de recursos construtivos destinados ao núcleo maior no caso dos multi-core heterogêneos
típicos, a frequência e a tensão de alimentação, dentre muitas outras.

Uma das formas de se compreender melhor como um processador se comporta, em
relação a restrições impostas pelas técnicas conhecidas ou mesmo pela própria natureza,
reside na formulação de modelos analíticos que representem bem esse comportamento.
O uso desses modelos pode dar um suporte apropriado aos projetistas, possibilitando
a descoberta de relações entre as grandezas, bem como uma base para realizações de
simulações prévias adequadas aos seus interesses. Modelos podem ser úteis para vários
propósitos, inclusive para colaborar na resolução do problema do consumo de energia e do
problema do aquecimento nos processadores.

1.3 Delimitação da Pesquisa
Para o enfrentamento dos problemas descritos nas Seções 1.1 e 1.2, existem diversas

abordagens possíveis, de acordo com as técnicas, as grandezas e os aspectos considerados,
tais como: temperatura, refrigeração, consumo de energia, potência dissipada, frequência
de operação, tensão de alimentação, percentual de utilização, dentre muitos outros.

Este trabalho utiliza modelos matemáticos para representar a potência elétrica
dos processadores, levando em consideração suas componentes dinâmica e estática. Tais
modelos de potência foram relacionados ao consumo de energia de processadores single-core
e processadores multi-core homogêneos e heterogêneos.



Capítulo 1. Introdução 32

O consumo relativo de energia entre esses tipos de processador foi avaliado por
meio de formulações analíticas envolvendo os modelos de potência e a medida do speedup18

de qualquer aplicação, evidenciando a visão do programador na discussão da eficiência
energética. O intuito é o de se estabelecer quanto de energia pode ser economizado quando
se vai do cenário de uma aplicação sequencial executada num processador single-core, a
uma dada tensão e frequência, para o cenário de um processador multi-core executando a
versão paralela do algoritmo, a uma tensão e uma frequência diferentes.

Dentro dessa visão geral, o mapa de conteúdos da Figura 5 relaciona de forma simpli-
ficada os principais tópicos com os quais lidamos nesta tese. Estes conteúdos encontram-se
inseridos ao longo do texto deste trabalho, bem como nas diversas formulações desenvolvi-
das. Entretanto, os conteúdos expostos nos retângulos tracejados são referenciados apenas
indiretamente.

Assim, nossa formulação não contempla de forma direta as questões relacionadas
às memórias cache e principal, bem como as questões relativas às comunicações internas
e externas ao processador. No Capítulo 5 mostraremos que a presença do speedup nas
nossas formulações de cálculos relativos de consumo de energia abrange os efeitos desses
elementos de forma indireta.

Por último, cabe lembrar que este trabalho está relacionado ao funcionamento de
CPUs19, não abarcando uma discussão que envolva as GPUs (Graphics Processing Unit),
embora algumas questões nele referenciadas possam ser estendidas para tais dispositivos.

1.4 Objetivos
Este trabalho tem por objetivo geral o estabelecimento de uma relação entre os

modelos de potência dos processadores e a métrica de processamento paralelo denominada
speedup para, com essa relação, avaliar as melhores formas de utilização dos processadores
multi-core, em termos de consumo de energia, quando comparados com os processadores
single-core na realização de uma mesma tarefa e em um mesmo tempo de execução.

A consecução da meta maior pôde ser alcançada mais facilmente quando desdobrada
em objetivos mais específicos, a saber:

• Análise dos modelos de potência na literatura, bem como a criação de modelos mais
refinados;

• Criação de uma métrica para a comparação do consumo de energia de processadores
de diferentes tipos;

18 Métrica mais utilizada em processamento paralelo.
19 CPU é o acrônimo para Central Processing Unit ou Unidade Central de Processamento, tratado aqui

como sinônimo de processador.
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Figura 5 – Mapa de conteúdos desta tese
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• Estabelecimento de relações entre os modelos de potência e as características do
processamento paralelo das aplicações, com ênfase para o speedup e a utilização de
um modelo de custo para distribuição de recursos na concepção dos processadores;

• Utilização das relações obtidas no item anterior para orientar a tomada de decisões
na busca da economia de energia, com destaque para a definição da quantidade de
núcleos a empregar na execução das aplicações, bem como na partilha de recursos
construtivos de processadores multi-core.

1.5 Organização do Texto
O restante deste trabalho encontra-se dividido de acordo com as partes resumida-

mente apresentadas a seguir.

• Capítulo 2 - Modelos Matemáticos de Potência para Processadores

Neste capítulo são apresentadas as formas como a potência elétrica dos proces-
sadores digitais se encontram modeladas analiticamente na literatura. Além disso,
são expostas diversas questões de ordem geral balizadoras dos modelos de potência
propostos no Capítulo 4, bem como relativas ao gerenciamento básico de potência.

• Capítulo 3 - Arquiteturas Multi-core e Processamento Paralelo

No terceiro capítulo são reunidas considerações sobre as arquiteturas multi-core
e o processamento paralelo nessas arquiteturas, caracterizando os conceitos com os
quais lidamos na utilização dos modelos de potência com vista à possibilidade de
exercer influência na redução do consumo de energia desses processadores.

• Capítulo 4 - Modelos de Potência Propostos

Neste capítulo são organizados e apresentados dois conjuntos de modelos de
potência, cada um dos quais com 4 variantes distintas, desenvolvidos neste trabalho
para oferecer a possibilidade de utilização de modelos com variações de complexidade
em diferentes níveis.

• Capítulo 5 - Redução do Consumo de Energia em Aplicações Paralelas

No Capítulo 5 utilizamos os modelos de potência propostos para estabelecer
os fatores de comparação de consumo de energia entre os processadores que foram
confrontados entre si, segundo os marcos apresentados no Capítulo 3. Os comparativos
realizados envolvem os processadores single-core, multi-core homogêneos e multi-core
heterogêneos.

• Capítulo 6 - Resultados de Simulações
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Neste capítulo são apresentadas diversas simulações numéricas realizadas para
avaliar os fatores de comparação do consumo energético dos processadores, de forma
a estabelecer as melhores condições de operação quando o objetivo é a economia
máxima de energia.

• Capítulo 7 - Testes de Medição de Energia e Potência

No Capítulo 7 são descritos experimentos e simulações realizados com o objetivo
de averiguar o nível de acurácia dos modelos de potência e o das formulações de
consumo relativo. Foram utilizados dois processadores reais (TI TMS320F28027 e
INTEL i7-2630QM) e um simulado (Xeon 5500 Gainestown, no SNIPER/McPAT),
além de serem usados circuitos simulados com portas lógicas inversoras, no SPICE,
para representar as atividades de um processador.

• Capítulo 8 - Conclusões Gerais

Seguem neste capítulo algumas considerações finais e uma síntese das principais
ideias gerais apresentadas ao longo dos capítulos, bem como uma lista de sugestões
de possíveis aprofundamentos para a continuidade da pesquisa.

O texto é complementado com 4 Apêndices, um dos quais consiste em uma lista
de Publicações relacionadas à pesquisa apresentada neste documento (Apêndice D).

Na Figura 6 sintetizamos as relações entre os capítulos desta tese, de modo a
facilitar a compreensão de como eles interagem uns com os outros. O Capítulo 2 dispõe de
conteúdos que contribuíram para a elaboração dos modelos propostos do Capítulo 4. Este
último, por sua vez, juntamente com o Capítulo 3 lastrearam a construção das formulações
matemáticas dos Capítulo 5. As expressões do fator de redução do Capítulo 5 foram
simuladas no Capítulo 6, com apoio dos conceitos do Capítulo 3. Por último, no Capítulo 7
são validados os modelos de potência propostos no Capítulo 4, assim como as formulações
do Capítulo 5, também com o apoio do Capítulo 3.
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Figura 6 – Esquema de conexão entre os capítulos desta tese
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2 Modelos Matemáticos de Potência para
Processadores

O consumo de energia elétrica dos processadores digitais pode ser analisado de
vários modos distintos, de acordo com as questões que são focados na investigação. Uma das
formas de análise corresponde ao estabelecimento de modelos matemáticos que representem
a potência elétrica associada a eles, subsidiando o desenvolvimento de técnicas de redução
desse consumo. O conhecimento de modelos que representem a potência dissipada pelos
processadores permite, inclusive, influenciar o projeto de novos dispositivos.

Uma vez que os processadores são compostos essencialmente por transistores, a
base para o estabelecimento de tais modelos fundamenta-se nos primeiros trabalhos sobre
a potência dissipada em transistores MOS (Metal Oxide Semiconductor) integrados. Assim,
em (ELMASRY, 1981, p. 4–27), por exemplo, já se encontravam menções às formas de
dissipação de potência nesse tipo de componente. Embora os valores fossem numericamente
muito pequenos, a preocupação com a potência em transistores começava eventualmente a
se estender a portas lógicas e seus possíveis impactos em pequenos circuitos, como no caso
dos buffers no estudo de Veendrik (1984).

Alguns trabalhos já vinham mapeando desde os anos 1990 como a potência nos
processadores digitais pode ser explicada por meio de modelos matemáticos. Por intermédio
desses modelos de potência pode-se avaliar como se comporta o consumo de energia do
dispositivo, em função de diversos fatores envolvidos, tais como: a frequência de operação,
o fator de atividade, as características construtivas do processador e, até mesmo, as
características do código a ser executado, dentre outros.

Por causa da grande variedade de fatores envolvidos, não é simples modelar com
precisão o consumo de energia e a dissipação de potência em processadores digitais. Diante
disso, os modelos analíticos encontrados na literatura são resultados que apresentam
diferentes níveis de sofisticação, podendo ter um grau maior ou menor de aproximação
com a realidade, de acordo com as condições que estejam representando.

É possível observar também que não existe na literatura uma uniformidade entre
os modelos, embora seja possível identificar diversos pontos comuns seguidos pela maioria.
Nota-se, por exemplo, que normalmente as referências na literatura seguem a descrição de
consumo energético dos processadores com base no consumo das portas lógicas da família
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Nesse caso, embora essa condição
seja útil, não se configura como um requisito para a criação de um modelo.
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A primeira divergência entre os modelos surge na decisão sobre quais são as parcelas
que devem representar a potência, podendo-se verificar que existem variações tanto na
quantidade de partes quanto na nomenclatura utilizada. Em geral, quanto mais termos
estão presentes, maior é o nível de detalhamento do modelo, embora isso não seja uma
relação garantida porque pode ocorrer, por exemplo, que alguns autores incorporem em
uma única parcela de seu modelo dois ou até três elementos que outros autores apresentam
separadamente.

Com efeito, as variantes das expressões mais extensas para a potência elétrica dos
processadores referem-se à divisão da potência total (Ptot) em quatro fontes de dissipação,
como ocorre, por exemplo, nas propostas de Banerjee, Pedram e Ajami (2001) e Moyer
(2001), segundo os quais tais partes são classificadas como:

a) Potência de chaveamento (Psw) ou Potência dinâmica1 (Pdin)

Parcela gerada pelos processos de carga e descarga dos capacitores das portas,
provocados pelas transições lógicas, conforme sugerido pelo esquema simplificado da
Figura 7;

Figura 7 – Potência dinâmica em um inversor CMOS

Fonte: adaptado de (TSAI, 2014).

b) Potência de curto-circuito (Pshort−circuit ou Pshort)

Potência que ocorre devido a um possível caminho direto que surge entre fonte e
terra quando ambos os transistores NMOS e PMOS de uma mesma porta inversora
encontram-se simultânea e temporariamente ativos;

1 Expressão equivalente utilizada por outros autores para se referirem a essa parcela de potência.



Capítulo 2. Modelos Matemáticos de Potência para Processadores 39

c) Potência estática (Pstatic ou Pstat)

Parte que pode surgir em função de correntes estáticas que circulem entre
diferentes fontes, independentemente de chaveamento; e

d) Potência relativa às correntes de fuga (Pleakage ou Pleak)

Parcela associada a diversas correntes parasitas reversas, consideradas “vazamen-
tos” ou “fugas” em junções não-ideais.

Nota-se que esse padrão de quatro parcelas não era o mais comum na literatura,
talvez até mesmo por causa da forte influência de Chandrakasan, Sheng e Brodersen (1992)
na década de 1990, seguidos, nos mesmos moldes, por exemplo, por Mudge (2001) e Karl
et al. (2003). Nesses trabalhos não havia uma referência explícita à potência estática nos
termos das citações anteriores. De uma forma parecida, mas com uma ligeira diferença
sobre qual o termo de que não dispõe, encontram-se Suleiman, Ibrahim e Hamarash (2005),
para os quais não há representação para a Pleak.

Nesse sentido, é preciso entender que algumas dessas quatro parcelas nem sempre
são significativas o suficiente para serem levadas em consideração. Assim, surgem simplifi-
cações válidas para determinados contextos, mas com suas próprias limitações, tais como
exemplificadamente em: (SARWAR, 1997), no qual Ptot = Pstat + Pdin; ou, então, P = Pdin

+ Pleak em (KIM et al., 2003), (CHANG et al., 2010) e (KORTHIKANTI; AGHA, 2010).

Até mesmo antigos trabalhos sobre a potência em transistores e portas lógicas, tais
como, por exemplo, (VEENDRIK, 1984) e (WESTE; ESHRAGHIAN, 1985, p. 145–149),
dividiam a potência segundo suas fontes. Para o primeiro, P = Pdin + Pshort; para o
segundo, P = Pdin + Pstat. Nesse caso em particular, cabe aqui observar que essa segunda
referência chama a atenção para a necessidade de um olhar muito atento à questão da
nomenclatura. Ocorre que apesar de sua segunda parcela ser denominada de Pstat, ela é
na realidade a potência Pleak explicitada acima, conforme pode ser observado no próprio
texto2 e sua formulação3 descritos pelo autor.

Quando a simplificação for realizada ao máximo admissível, evidentemente a parte
que permanecerá diz respeito à parcela dominante dentre as quatro possíveis, e que,
via de regra, corresponde à potência dinâmica (Pdin), tal como encontrado em (BURD;
BRODERSEN, 1995), (WEGLARZ; SALUJA; LIPASTI, 2002), (VENKATACHALAM;
FRANZ, 2005) e (USMAN; KHAN; KHAN, 2013).

Observa-se nesse momento, portanto, a existência de dois pontos consensuais dentre
todos os modelos da literatura, qualquer que seja a forma escolhida na representação.
O primeiro é a presença comum da potência dinâmica e o segundo é o de que qualquer
2 Conforme Weste e Eshraghian (1985, p. 145, parte superior), in verbis: “These are: 1 Static dissipation

– due to leakage current”.
3 Conforme Weste e Eshraghian (1985, equações (4.36) e (4.37) da subseção 4.7.1 Static dissipation.).
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parcela está sempre associada a fenômenos físicos que ocorrem nos dispositivos diante do
seu funcionamento normal. Dessa forma, e diante do que foi exposto, entendemos que, sem
perda de generalidade, todos os aspectos mencionados podem ser contemplados em dois
grupos de potência dissipada, a Potência Dinâmica (Pdin) e o seu complemento, que será
chamado de Potência Complementar (Pcompl), nos termos a seguir.

A potência dinâmica está relacionada ao funcionamento dos transistores durante
as situações de chaveamento e, assim, será tanto maior quanto maior for a Frequência de
operação do processador (F ). A potência complementar corresponde à soma das demais
potências que estejam relacionadas ao dispositivo e não se refiram à potência dinâmica.
Logo, diante dessa categorização, tem-se a Equação Genérica para a Potência Total:

Ptot = Pdin + Pcompl. (2.1)

A potência dinâmica é representada por uma parcela única. Quanto à potência
complementar, pode ser associada a sua componente mais forte, que corresponde a Pleak,
sem prejuízo significativo, uma vez que as possíveis presenças das demais componentes
participantes são de pequena importância percentual, inferior a 5% do total (PAL, 2014,
p. 171), podendo até ser ignoradas. Consequentemente, a expressão (2.1) pode ser reescrita,
de modo a se estabelecer a relação

Ptot = Pdin + Pleak. (2.2)

Frise-se que a composição relativa de cada uma das parcelas de (2.2), ou seja,

Pleak% = (Pleak/Ptot) · 100% (2.3)

e
Pdin% = (Pdin/Ptot) · 100%, (2.4)

depende de alguns fatores internos e externos aos dispositivos.

Assim, como consequência das características construtivas de cada processador
(fator interno mais significativo), as parcelas representarão diferentes percentuais da
potência total para diferentes gerações dos transistores utilizados em sua fabricação. Como
exemplo de influência de fatores externos, sabe-se que a temperatura, a frequência de
operação e a tensão de alimentação, por exemplo, promovem alterações na representação de
cada parte. Por causa desses fatores, a componente Pdin corresponde à parcela dominante
nas primeiras gerações dos processadores, embora a parte Pleak também possa assumir
valores significativos em determinadas condições.

Os valores percentuais das parcelas não são estanques, ou seja, sofreram variações ao
longo das gerações de processadores, registrando-se uma queda de Pdin% em contrapartida
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a um aumento de Pleak%. Nas primeiras gerações de processadores, a porção Pleak% poderia
ser desprezada em relação à potência total Ptot, de modo que, simplificadamente, seria
válida a relação

Ptot ≈ Pdin. (2.5)

Essas gerações de processadores são habitualmente vinculadas aos tipos de transis-
tores empregados em sua construção, que foram ficando menores e mais rápidos com o
passar do tempo. Para diferenciá-los, é usual referir-se aos transistores FETs pelo compri-
mento do seu canal (Lchannel), como representado em parte da Figura 3. Nesse sentido, as
porcentagens de cada parcela de Ptot em algumas gerações passadas podem ser observadas
na Tabela 1.

Tabela 1 – Porcentagem das potências Pleak e Pdin em relação a Ptot

Lchannel(nm) Pleak% Pdin%
1000 0,0071 99,9929
800 0,0100 99,9900
600 0,0235 99,9765
350 0,0428 99,9572
250 0,2494 99,7506
180 13,0004 86,9996
130 25,0576 74,9424
90 41,7428 58,2572

Fonte: adaptado de (BUTTS; SOHI, 2000) e (GELAS, 2005).

Com base nesses dados, era razoável que se pensasse nessa época que o Pleak%
não pararia de crescer tão cedo, a menos que surgissem novas técnicas minimizadoras
das correntes de fuga ou as que já existissem se tornassem mais eficazes. Por outro
lado, também era razoável imaginar que o crescimento culminasse em um patamar de
estabilização. O pesquisador Shekhar Borkar da INTEL, por exemplo, chegou a projetar
em 2003 a estabilização de Pleak% em torno de 50% (BORKAR, 2003).

De fato, atualmente as técnicas de redução das correntes de fuga cumprem relativa-
mente bem o papel de amenizadoras dos efeitos que essas correntes produzem em termos
de dissipação de potência. Em (CHATTERJEE et al., 2003), (BORKAR, 2004), (GELAS,
2005) e (JAYAKUMAR; PAUL; GARG, 2009, Cap. 2 Existing Leakage Minimization Ap-
proaches) são relacionadas as seguintes técnicas de redução: Reverse Body Bias, Adaptive
Body Bias, Stack Effect & Forcing, Sleep Transistors, Silicon on Insulator, High-k Materi-
als, Strained Silicon, Reducing Supply Voltage, Non-minimum Channel Length Transistors,
Power Gating/Multi-threshold CMOS e Input Vector Control.
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Além disso, algumas modificações estruturais nos processadores, como por exemplo o
surgimento do transistor tridimensional da INTEL (tri-gate transistor), também contribuem
para que o controle atual da Pleak seja mais eficiente (BOHR; MISTRY, 2011).

Informações mais atualizadas sugerem que a Potência Pleak% oscila de 10% a
30% (ESMAEILZADEH et al., 2012) (PAL, 2014, p. 171) (BORKAR, 2016). A bem da
verdade, ressalte-se que não é possível representar esse percentual de Pleak com um único
número imutável sem se questionar essa decisão, uma vez que são vários os fatores que, sob
determinadas condições, podem vir a influenciar o seu valor, tais como a temperatura do
substrato, a tensão limiar de condução, a tecnologia de fabricação, a tensão de alimentação
e, até mesmo, a frequência de operação.

Em resumo quanto à questão da potência Pleak, existe a possibilidade legítima de
considerá-la ou desconsiderá-la na constituição da potência total, em função de uma menor
ou maior aproximação com a realidade. Esse processo de consideração ou desconsideração
dessa parcela foi utilizado para diferenciar os dois conjuntos de modelos de representação
da potência dissipada por processadores digitais desenvolvidos neste trabalho, denominados
Modelo M1 e Modelo M2.

Nas próximas duas seções são apresentadas diversas considerações de ordem geral
utilizadas como base para a construção dos modelos de potência M1 e M2. Os modelos
propostos propriamente ditos são apresentados no Capítulo 4.

2.1 Considerações prévias ao Modelo de Potência M1

Trata-se de um modelo mais simples para a potência dos processadores, construído
com base na desconsideração de Pleak e, consequentemente, no uso da expressão (2.5).
Nota-se, além de sua simplicidade, que as técnicas de redução das correntes de fuga deram
uma sobrevida a esse modelo, justificando-se seu uso, dentre outras, pelas seguintes razões:

• é mais fácil de implementar algoritmicamente;

• sua análise é mais simples e rápida;

• serve de balizamento comparativo com outros modelos mais completos.

O Modelo M1 em sua variante mais simplificada, como descrito na Subseção 4.1.1,
pode ser encontrado em diversos trabalhos em que a simplificação supostamente foi
vantajosa, como exemplificadamente em (USMAN; KHAN; KHAN, 2013), (NEVES et al.,
2013), (LIMA et al., 2014), etc.

Quanto ao cômputo da potência em M1, Ptot ≈ Pdin, a potência total contabiliza
relações de proporcionalidade tanto em relação à frequência de chaveamento F , quanto
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ao quadrado da tensão de alimentação V 2 (CHANDRAKASAN; SHENG; BRODERSEN,
1992)(WEGLARZ; SALUJA; LIPASTI, 2002)(SULEIMAN; IBRAHIM; HAMARASH,
2005). Assim, como uma boa primeira estimativa, esse cálculo pode ser realizado por meio
de

Ptot = k0 · V 2 · F, (2.6)

em que k0 é a constante de proporcionalidade.

Observa-se que como os chaveamentos dos transistores não ocorrem necessariamente
em todos os ciclos do clock de frequência F , a rigor seria necessário verificar qual é a
fração ou percentual de utilização do processador. Usualmente os autores indicam esse
valor por meio de um termo denominado Fator de Atividade (A ou τ , Switching Activity
Factor), em que teoricamente 0 ≤ A ≤ 1. Em (KARL et al., 2003), por exemplo, esse fator
foi fixado como um valor igual a 0,5.

A fixação do fator de atividade em um valor constante não parece muito adequada
para a maioria das situações. Afinal, a quantidade das diferentes formas que as unidades
funcionais de um processador de uma determinada máquina podem ser solicitadas a
executarem diversas e distintas tarefas é tão grande que é razoável supor a improbabilidade
de haver um padrão de valor fixo para tal fator. Além disso, muitos outros aspectos,
inclusive no nível arquitetural, poderiam ter alguma influência na prática sobre que
valor(es) seria(m) assumido(s) pelo fator A.

Entretanto, não é desproposital pensar que se pode considerar o valor do fator
de atividade estatisticamente como parte de uma estreita faixa numérica se o contexto
assim o justificar, como nos seguintes exemplos simplificados: a) se for avaliado em
curtos e específicos intervalos de tempo; b) se a utilização da máquina for voltada para
aplicações específicas de comportamentos relativamente previsíveis; c) se o processador
estiver atrelado a um controle de utilização que tenha o valor de A como meta; d) se as
aplicações forem intensivas em processamento durante o tempo de avaliação do fator; dentre
outros. De qualquer modo, esse fator pode ser incluído na constante de proporcionalidade
utilizada acima.

Com relação à Equação (2.6), sua origem remonta ao cálculo da potência em portas
lógicas operando isoladamente em diversos circuitos-teste. Essa expressão poderia explicar,
por si só, um crescimento linear da potência com F ao longo do tempo, à medida que se
sucederam frequências de operação cada vez maiores e desde que a tensão de alimentação
fosse mantida constante.

Baseada nessa relação de Ptot com F e V 2, uma ideia frequente na construção de
novos processadores consistia na elevação do valor da frequência do clock, aproveitando-se
da utilização de transistores mais rápidos, e na simultânea redução da tensão de alimentação
do circuito. Assim, o aumento em F e a redução em V poderiam se compensar, pelo menos
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parcialmente, nas variações que produzissem no valor da potência dissipada. Entretanto, a
potência dos novos processadores não dependia somente dessas duas variáveis, uma vez que
outros fatores podem influenciar o seu valor, tal como a própria quantidade de transistores
utilizados em sua construção.

Nota-se também que essa estratégia, a princípio, permitiria um aumento em F

maior do que a redução proporcionada em V . Entretanto, a análise não é tão simplista
como pode parecer porque a existência de uma relação entre V e F , que faz com que o
Ptot seja mais do que proporcional a F , não fica diretamente visível nessa expressão.

De fato, do mesmo modo que há uma restrição para o aumento da frequência,
também existe uma restrição para a redução da tensão de alimentação V , de modo que ela
não pode ser reduzida indefinidamente. Essa redução pode acarretar efeitos indesejáveis
como um aumento nas correntes de fuga do componente e maior sensibilidade aos efeitos
do ruído (BENINI; MICHELI, 1998, p. 14)(MAINI, 2007, p. 122). Além disso, a tensão
de alimentação V , que não pode ser anulada, restringe a frequência a um valor máximo
Fmax (MUDGE, 2001)(WEGLARZ; SALUJA; LIPASTI, 2002)(SULEIMAN; IBRAHIM;
HAMARASH, 2005), dado por

Fmax ∝
(V − Vth)h

V
, (2.7)

em que Vth, Tensão limiar ou Tensão threshold, corresponde ao limiar de tensão que
normalmente possibilita colocar o transistor em ação, e h é uma constante comumente
assumida igual a 2.

O valor do limiar de tensão Vth não se manteve constante à medida que novas
gerações de transistores surgiam e eram utilizadas na fabricação de novos processadores,
como pode ser visto na curva inferior da Figura 8. Observa-se que a tensão de alimentação
(Vdd na curva superior da figura) também sofreu variações ao longo tempo, porém foram
bem mais significativas. Como consequência, a diferença entre Vdd e Vth (gate overdrive)
ficou cada vez menor.

Outra constatação importante diz respeito ao valor do expoente h na expressão (2.7).
Apesar de ser usualmente considerado igual a 2, é possível averiguar que nem sempre
esse é o valor realmente verificado em experimentos com processadores comuns. Assim, o
tratamento dado a esse expoente, bem como ao limiar de tensão Vth, pode influenciar o
resultado dos modelos de potência.

Neste trabalho, cada um desses parâmetros, Vth e h, será analisado de duas formas
distintas para efeitos de construção dos modelos de potência, conforme os esclarecimentos
apresentados no início do Capítulo 4.
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Figura 8 – Variação de Vth e Vdd ao longo das gerações de transistores

Fonte: adaptado de (PACKAN, 2007).

2.2 Considerações prévias ao Modelo de Potência M2

O modelo de potência M2 consiste em uma extensão do modelo M1, ao qual se
acrescenta uma parcela correspondente à Potência de Leakage (Pleak), também denominada
Potência devido às Correntes de Fuga, ou seja:

PM2 = PM1 + Pleak. (2.8)

Portanto, o modelo M2 é construído com base na consideração da presença significativa
das correntes de fuga nos transistores e sua consequente dissipação de potência.

Assim, para desenvolver esse modelo é preciso detalhar o termo Pleak até ser obtida
uma relação da expressão da potência Ptot em função da frequência de operação F , ou
seja, P (F ), como mostrado na Subseção 4.2.

Tomando-se Pleak de acordo com o proposto por Banerjee, Pedram e Ajami (2001)
e Venkatachalam e Franz (2005), tem-se

Pleak = V · Ileak. (2.9)

Contudo, é preciso decidir qual(is) corrente(s) Ileak será(ão) usada(s), uma vez que
existem registros de identificação de vários tipos de correntes de fuga nos transistores FET,
como descritos em (GELAS, 2005) e (HILLMAN, 2005) (GAILLARDON et al., 2015):
Reverse bias junction; Sub-threshold; Oxide tunneling; Hot-carrier injection; e Off state
leakage.

Dessa forma, será levada em consideração somente a mais importante dessas
correntes, a Sub-threshold Leakage Current, que passa a ser referenciada aqui simplesmente
como Ileak. Quanto ao seu cálculo, a relação (de proporcionalidade) normalmente utilizada
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é dada por Ileak ∝ e−q Vth/(k T ) (BUTTS; SOHI, 2000)(MUDGE, 2001) ou, equivalentemente,

Ileak = k2 · e−q Vth/(k T ), (2.10)

em que k2 é a constante de proporcionalidade da expressão, q é a carga fundamental,
Vth é o anteriormente mencionado limiar de condução do transistor, k é a constante de
Boltzmann e T indica a temperatura absoluta do dispositivo.

Logo, a potência Pleak em (2.9) pode ser reescrita como

Pleak = V · k2 · e−q.Vth/(k T ). (2.11)

Essa expressão de Pleak é colocada como função de F na Seção 4.2, de modo que possam ser
construídas as variantes de M2 no formato P (F ), de acordo com as diferentes considerações
realizadas em relação à tensão Vth e ao expoente h.

2.3 Gerenciamento de Potência com base nos Modelos
A utilização de formulações matemáticas para compreender como a potência

elétrica é dissipada nos processadores digitais pode contribuir diretamente para a criação
de estratégias de controle dessa potência, numa área de pesquisa denominada por muitos
de Gerenciamento Dinâmico de Potência (DPM, do inglês Dynamic Power Management)
(BENINI; BOGLIOLO; MICHELI, 2000)(LU; MICHELI, 2001).

As técnicas de DPM foram inicialmente empregadas em circuitos digitais síncronos
distintos dos processadores, mas em seguida foram largamente difundidas como parte do
funcionamento dos computadores4, sobretudo quando essas máquinas passaram a dispor
de suporte ao ACPI (do inglês Advanced Configuration and Power Interface)5 (GERARDS;
KUPER, 2013).

O termo “dinâmico” está relacionado à ideia de que o controle é realizado enquanto
o circuito está em funcionamento e expressa uma ação que, na prática, pode ser aplicada
tanto ao processador como um todo quanto a suas partes funcionais separadamente.

Controles estáticos também são permitidos, mas não são tão eficazes nem práticos
quanto os dinâmicos. São aqueles que seguem uma sucessão de passos do tipo: 1) desligar
o equipamento; 2) fazer a alteração; 3) religar o equipamento e se beneficiar da alteração
realizada. Esse tipo de controle estático não deve ser confundido com as “técnicas de
4 Por extensão da ideia original, o conceito pode ser ampliado para sistemas e redes de computadores.
5 O ACPI consiste em um padrão industrial aberto especificado por um grupo de empresas (Hewlett-

Packard, Intel, Microsoft, Phoenix e Toshiba) para uniformizar o tratamento a ser dado em diversas
ações relacionadas aos microcomputadores atuais. Lançado em 1996 (KUKUNAS, 2015, p. 44), foi
seguido em grande escala pelos fabricantes de hardware e software, permitindo que o sistema operacional
pudesse dispor de um padrão de configuração de dispositivos e gerenciamento térmico, de energia e de
potência (UEFI, 2014).
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redução de potência do tipo estático” (LU; MICHELI, 2001), que se caracterizam por
serem alterações realizadas no período de projeto e construção do circuito.

Um procedimento inicial em termos de gerenciamento dinâmico da potência6 com
base nos modelos matemáticos chega a ser bastante óbvio: alterar as grandezas que fazem
parte das expressões matemáticas do modelo para valores capazes de gerar as modificações
desejadas na potência. Dessa forma, pode-se traçar um paralelo imediato entre a potência
dissipada, suas expressões e o funcionamento do processador.

Utilizando-se, por exemplo, a equação básica P = k0 ·V 2 ·F (2.6), verifica-se que as
grandezas V e F , desde que sejam modificadas apenas dentro dos limites permitidos, podem
ser utilizadas como gerenciadoras da potência. Os casos a seguir descrevem algumas dessas
possibilidades de gerenciamento diretamente advindas apenas dessa primeira equação.

A) Redução do valor da frequência de operação (F )

Nesse caso haverá redução de potência e também, como consequência, redução
do calor gerado, não se caracterizando como uma ação para produzir diminuição
no consumo de energia. Além disso, não ocorrerão efeitos colaterais que possam
prejudicar a máquina, ou seja, ela vai funcionar sem sofrer qualquer dano. No
entanto, uma frequência menor implica menos ciclos de clock por unidade tempo
e, por conseguinte, haverá uma redução no desempenho do processador, em MIPS,
com dilatação temporal na execução das tarefas.

Num primeiro momento pode parecer inadequado que se diminua o desempenho
de um processador, mas mesmo assim essa estratégia pode ser bastante útil, por
exemplo, para ser usada dinamicamente nos seguintes termos:

– Quando houver ociosidade ou pouca demanda de processamento, a frequência
seria automaticamente diminuída para garantir uma redução na potência. No
caso extremo, a frequência seria zerada (clock gating);

– Quando houvesse necessidade de mais desempenho, a frequência seria aumen-
tada, chegando, no limite, a igualar-se ao seu valor nominal.

Ademais, existem outras hipóteses em que a simples redução da frequência pode
ser interessante, como no caso em que a aplicação pode admitir, sem prejuízos, um
pequeno aumento no tempo gasto para ser executada.

B) Redução do valor da tensão de alimentação (V ou Vdd)

Como a relação entre P e V é do tipo quadrática, uma redução em V tem um
peso bem maior na diminuição de P e do calor gerado do que o efeito que seria

6 Observar que o gerenciamento deve ser entendido em sentido amplo, com a possibilidade de aumentar
ou diminuir o valor da potência, conforme a conveniência.
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provocado pela redução exclusiva da frequência nos mesmos percentuais. Verifica-se
uma redução do consumo de energia e, em tese, não há perda de desempenho, uma
vez que a quantidade de ciclos por unidade de tempo é mantida constante, mas
pode surgir um problema se houver uma desobediência à limitação da frequência
estabelecida pela Inequação (2.7), Fmax ∝ (V − Vth)h/V .

Ocorre que uma diminuição na tensão V faz, em regra, com que a máxima
frequência que pode ser utilizada a partir desse momento seja inferior ao valor limite
estabelecido para Fmax antes dessa diminuição. Em outras palavras, dependendo
dos valores originalmente utilizados para V e F , pode acontecer que uma redução
exclusiva de V acabe determinando uma exigência de que também se reduza o
valor de F , sob pena de surgimento de erros na computação caso não seja atendida.
Se o valor de F estivesse originalmente abaixo do Fmax, o que normalmente não
acontece, então existiria uma folga capaz de permitir uma redução exclusiva de V ,
sem comprometimento.

Portanto, caso seja conduzida uma redução específica da tensão de alimentação,
deve ser realizada com os devidos cuidados. Além disso, deve-se observar que alguns
circuitos admitem o caso extremo de redução máxima da tensão, V = 0, intitulado
power gating, sem prejuízo do funcionamento adequado dos demais.

C) Redução simultânea da frequência e da tensão

Uma das formas de evitar os possíveis problemas apresentados no item anterior
seria combinar variações de tensão e frequência que, em conjunto, fossem válidas e
permitissem reduzir adequadamente a potência e a energia consumida.

Reduções simultâneas7 são bem-vindas porque oferecem mais possibilidades de
modificações dos valores de V e F do que as estratégias anteriores. Entretanto para os
processadores não é muito prático estabelecer variações de valores de forma contínua,
principalmente por causa dos circuitos de apoio que seriam necessários para tornar
isso possível.

É nesse contexto que surge a ideia dos Estados de operação ou Estados de
potência (Power saving states)(MARWEDEL, 2011, p. 136), fazendo com que o
processador deixe de atuar em um único estado de operação padrão e passe a dispor
de mais alguns outros com potências menores. Cada estado fica vinculado a um par
(V,F ) distinto e, em consequência, mantém-se relacionado a uma potência diferente,
deixando-se as transições entre esses estados no controle do gerenciador no DPM, de
acordo com as diversas ocorrências do sistema.

7 A rigor, a redução de V e F não ocorrem exatamente no mesmo instante, mas em um intervalo de
tempo muito curto, imperceptível para o usuário.
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A título de exemplo histórico, o processador Motorola 68060 da família M68000
já era anunciado em 1993 (CIRCELLO; GOODRICH, 1993) como detentor de um
“sofisticado subsistema de gerenciamento de potência”, e já previa o clock gating
e um estado de hibernação (low power sleep mode) ativado por uma instrução e
desativado por interrupção externa.

Quanto ao padrão ACPI, ele acabou por uniformizar um conjunto de estados
de potência (alguns dos quais estão subdivididos) não somente para o processador,
mas também para o equipamento e algumas de suas partes. Os benefícios para o
usuário de notebooks, por exemplo, são bastante evidentes: economia de energia,
maior duração da carga da bateria e a possibilidade de o próprio usuário alterar
diretamente o plano de energia em vigor de acordo com os seus interesses particulares.

As estratégias de gerenciamento dinâmico de potência apresentadas nos três
itens acima recebem denominações específicas na literatura8 (USMAN; KHAN; KHAN,
2013)(VALENTINI et al., 2013), de acordo com a grandeza que está sofrendo o escalona-
mento (scaling):

• DFS (Dynamic Frequency Scaling) para o controle sobre a frequência de operação;

• DVS (Dynamic Voltage Scaling) para o controle sobre a tensão de alimentação; e

• DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) para o controle sobre a tensão de
alimentação e a frequência de operação.

No mesmo sentido das discussões anteriores sobre a redução dos valores de V
e/ou F , a Equação (2.6), P = k0 · V 2 · F , ainda permitiria que mais duas grandezas
pudessem ser manipuladas com vista ao controle de potência, como pode ser observado em
(BENINI; MICHELI, 1998, p. 14–18): a Capacitância equivalente total (Ctot) e o Fator de
Atividade (A ou τ). Isso ocorre porque ambos fazem parte de (2.6), relacionados ao valor
de k0, conforme apontado nas formulações de Chandrakasan, Sheng e Brodersen (1992),
Sarwar (1997), Weglarz, Saluja e Lipasti (2002) e Chang et al. (2010), dentre outros.

Este trabalho assume a possibilidade de variação simultânea dos valores da frequên-
cia de operação e da tensão de alimentação dos processadores, de modo que a utilização
de pares (V,F ) permeia, por exemplo, algumas subseções dos testes do Capítulo 7.

As comparações de consumo de energia descritas no Capítulo 5, bem como suas
simulações no Capítulo 6, ponderam a execução de tarefas em diversos processadores (dos
tipos single-core, multi-core homogêneo e multi-core heterogêneo) em funcionamento com
8 Há autores que não seguem a classificação aqui apresentada, como no caso de Seo, Kim e Seo (2012),

que não classificam o DVFS como um caso particular do DPM.



Capítulo 2. Modelos Matemáticos de Potência para Processadores 50

diferentes valores de tensão e frequência. Além disso, o trabalho lida com os estados de
potência no Capítulo 7 por meio dos scaling drivers INTEL_pstates e ACPI_cpufreq.

Nossa abordagem, no entanto, não condiz com perfeição à realidade do DPM,
voltando-se para a visão do programador e relacionando-se com a paralelização de aplicações
em processadores multi-core. Trata-se de uma forma de combinar modelos de potência
com a métrica paralela denominada speedup.

No próximo capítulo serão apresentados diversos conceitos associados à descrição
da arquitetura dos processadores multi-core, assim como à descrição da execução de
processamento paralelo nesses tipos de processador, tendo em vista esclarecer a abordagem
exposta no Capítulo 5.

2.4 Resumo do Capítulo
Neste capítulo foram apresentadas as formas encontradas na literatura para a

representação matemática dos 4 tipos de potência elétrica associadas aos processadores
digitais: potência dinâmica (Pdin), potência de curto-circuito (Pshort), potência estática
(Pstat) e potência relativa às correntes de fuga (Pleak).

Mantidos os pontos mais importantes desses modelos, foi estabelecida a relação
Ptotal = Pdin + Pleak (2.2) como uma boa aproximação da potência total, apresentando-se
critérios de avaliação da significância de Pleak, de modo a admiti-la ou não nas expressões
de um modelo.

Em seguida foram apresentadas diversas considerações que serviram de base para
o desenvolvimento dos dois conjuntos de modelos analíticos de representação da potência
utilizados neste trabalho, M1 e M2, com quatro variantes para cada um deles, propostos
formalmente no Capítulo 4.

Por último, a Seção 2.3 trouxe uma breve discussão sobre as formas mais básicas
de atuação nos processadores digitais com o DPM (Gerenciamento Dinâmico de Potência),
enfatizando o escalonamento da frequência de operação (DFS), da tensão de alimentação
(DVS) e da tensão e frequência simultaneamente (DVFS).
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3 Arquiteturas Multi-core e Processamento
Paralelo

Este trabalho contém um estudo com modelos matemáticos de representação da
potência elétrica em processadores digitais, com o objetivo de propiciar a comparação do
consumo de energia de diferentes grupos de tais dispositivos na realização de uma mesma
tarefa. Em particular, são confrontados entre si os consumos energéticos dos processadores
single-core, multi-core homogêneos e multi-core heterogêneos.

O processamento paralelo potencializado nos processadores multi-core aumenta o
desempenho geral desses dispositivos, podendo trazer ainda alguma vantagem no gerencia-
mento do consumo energético (RAMANATHAN, 2005)(BLAKE; DRESLINSKI; MUDGE,
2009). Um melhor domínio sobre os fatores que determinam a intensidade desses benefícios
depende de uma boa compreensão dos conceitos aos quais estão intimamente relacionados.

Esses conceitos são apresentados nas próximas seções, juntamente com diversas
outras informações relevantes com o objetivo de contribuir para o entendimento das ideias
gerais e específicas trazidas por este trabalho nos próximos capítulos.

3.1 Arquiteturas Multi-core
Os processadores multi-core alcançaram, desde seu surgimento, a maior parte

do espaço de mercado anteriormente ocupado pelos processadores single-core. Os multi-
core são formados por p núcleos (p ≥ 2; p ∈ N) num mesmo substrato, interligados de
modo a formar um dispositivo único. Cada núcleo age como uma unidade completa de
processamento, de tal forma que frequentemente é tratado, em termos de execução de
tarefas, como se fosse um processador distinto dos demais.

3.1.1 Comparação entre Arquiteturas

Os diagramas da Figura 9 colaboram com a percepção do que seja um processador
multi-core diante das possíveis comparações com outras microarquiteturas, nos seguintes
termos:

A) Single-core (sc)

Essa estrutura mais simples corresponde à de um processador single-core contendo
uma unidade de execução com sua cache interna (de um ou mais níveis) representada
por um único bloco.
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Figura 9 – Comparação entre diferentes microarquiteturas de processadores

Fonte: adaptado de (AKHTER; ROBERTS, 2006, p. 9).

B) Multi-processador (MP)

Trata-se de utilizar dois ou mais processadores fisicamente separados, cada um
no seu soquete, mas unidos em termos lógicos numa mesma placa geralmente
denominada placa-mãe ou placa principal. Nessa figura o MP é composto por dois
processadores single-cores equivalentes ao do item anterior, mas também poderia ser
uma combinação de dois ou mais processadores do tipo multi-core.

C) Tecnologia Hyper-Threading (HT)

A Tecnologia HT trouxe consigo o conceito de simultaneous multithreading, quando
uma mesma unidade de execução pode processar múltiplas threads concorrentemente.
Lançada em 2002 para o Intel Xeon e para o Intel Pentium 4 (KOUFATY; MARR,
2003), é considerada a precursora dos sitemas multi-core. Na Figura 9-C pode ser
visto o esquema de um processador single-core com o recurso HT, mas essa tecnologia
também pode ser combinada com processadores multi-core, como ocorre ainda hoje
(INTEL, 2016).

D) Multi-core (mc)

Seu diagrama correspondente na figura representa um processador multi-core com
dois núcleos, cada um deles com sua própria memória cache. Uma variante desse
esquema poderia apresentar cache compartilhada em algum nível ou, ainda, o uso
do Hyper-Threading ou mesmo uma combinação dessas variantes.
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No Capítulo 7 encontra-se descrita a utilização de um processador multi-core INTEL
i7-2630QM (Sandybrige/2nd generation) na realização de testes de consumo de energia
para efeitos de comparação com as estimativas de consumo indicadas pelos modelos de
potência do Capítulo 4. Como se pode ver na Figura 10, trata-se de um processador
multi-core com 4 núcleos físicos (cores) e cache L3 compartilhada (Shared L3 Cache),
além de dispor de Hyper-Threading, fazendo a quantidade de núcleos lógicos chegar a oito
unidades (threads executáveis paralelamente).

Figura 10 – Estrutura interna (die map) dos processadores multi-core i7 de 2a geração

Fonte: (PROSPERO, 2011).

O termo multi-core é comumente associado à capacidade de execução paralela
de tarefas, em contraposição ao que a expressão single-core sugere à primeira vista,
trazendo uma falsa sensação de que não havia qualquer tipo de paralelismo entre os
microprocessadores anteriormente à era multi-core. Num sentido oposto, os processadores
single-core de fato dispõem de recursos que garantem a realização de processamento
paralelo no nível de intruções (Instruction Level Paralellism), tipicamente caracterizado
pela existência do pipeline e possível uso do Hyper-Threading, além de outras estratégias
construtivas que seguiram o mesmo caminho.

Nesse ponto, single-core e multi-core apresentam bastantes semelhanças. Entretanto,
a existência de vários núcleos por si só já é capaz de acentuar diferenças significativas entre
os mesmos, de tal modo que a simples possibilidade de variedade entre as características
dos vários núcleos faz parte do universo exclusivo dos multi-cores. Nessa perspectiva, o tipo
mais comum de processador multi-core é o que possui núcleos idênticos entre si, podendo
haver alguns tipos de multi-core que apresentem núcleos diferenciados em suas capacidades
de processamento, como discutido a seguir.
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3.1.2 Classificação de Processadores Multi-Core

Com base nessa possibilidade de diferenciação na complexidade dos núcleos, pode
ser realizada uma classificação (simples, mas importante) dos vários tipos de processadores
multi-core, como a que é encontrada em (ESMAEILZADEH et al., 2012)1:

a) Multi-core Simétrico ou Homogêneo (ho)

Nesse tipo de processador todos os núcleos são idênticos entre si e utilizam os
mesmos recursos, sem distinções. A princípio, os núcleos operam na mesma tensão
e frequência, existindo entretanto a possibilidade de diferenciá-las, bem como a de
se desligar um núcleo enquanto os demais permanecem funcionando. É o grupo
mais comum de processador multi-core, abarcando inclusive o processador INTEL i7
supracitado. Neste trabalho os processadores multi-core serão considerados dessa
variedade, exceto quando comentado explicitamente no sentido contrário.

A parte sequencial do código é executada por apenas um dos núcleos (a princípio,
qualquer um), enquanto a parte paralela normalmente é dividida entre todos os
núcleos, idealmente em fatias do mesmo tamanho.

Na Figura 11 podem ser visualizadas duas imagens representando simplificada-
mente processadores multi-core homogêneos. Em ambas, cada retângulo pequeno
corresponde a um núcleo. Portanto, o da esquerda possui 16 núcleos, enquanto o da
direita possui apenas 4 núcleos.

Figura 11 – Representação simplificada de processadores multi-core homogêneos

Imaginando que a capacidade de processamento de cada núcleo é proporcional à
área(2) do retângulo que o representa, então cada núcleo do processador à direita
tem uma capacidade correspondente à de quatro núcleos do processador da esquerda.

1 Em (MOYER, 2013, p. 45) encontra-se uma classificação mais abrangente, de acordo com os seguintes
critérios: a) quanto aos tipos de elementos de processamento utilizados; b) quanto à comunicação on
chip e inter-chips; e c) quanto aos tipos de arquitetura de memória (on/off chip).

2 A bem da verdade, esclareça-se que as áreas dessas figuras são apenas simbólicas, não restando relação
com áreas construídas em processadores reais. Quanto a áreas construídas reais, seguem a Regra
de Pollack (POLLACK, 1999) (BORKAR, 2007)(DANOWITZ et al., 2012), na qual o aumento do
desempenho do processador é aproximadamente proporcional à raiz quadrada do correspondente
aumento na complexidade.
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b) Multi-core Assimétrico ou Heterogêneo (he)

Nesse tipo de processador, os núcleos não são todos idênticos, existindo pelo
menos um deles diferenciado dos demais, como no caso bastante referenciado do
processador CELL3. Em geral, constrói-se um único núcleo grande e mais poderoso
que os outros, enquanto os demais são pequenos e idênticos entre si. Nesse caso, a
parte serial do código é executada pelo núcleo maior, enquanto a parte paralela fica
dividida entre todos os núcleos, inclusive com a participação do núcleo maior.

À semelhança do item anterior, pode-se visualizar na Figura 12 duas imagens
representando simplificadamente o processador multi-core heterogêneo. O da esquerda
possui treze núcleos, sendo doze pequenos idênticos entre si e 1 núcleo grande com
uma capacidade correspondente, por hipótese, à de quatro núcleos pequenos. Quanto
ao da direita, possui oito núcleos, sendo sete pequenos e idênticos entre si, e 1
núcleo grande com uma capacidade correspondente, por hipótese, à de nove núcleos
pequenos.

Figura 12 – Representação simplificada de processadores multi-core heterogêneos

c) Multi-core Dinâmico4

O multi-core dinâmico consiste em uma versão multi-core assimétrica na qual os
núcleos pequenos são desligados durante a porção serial do código, fazendo essa parte
ser executada apenas no núcleo maior. Por outro lado, o núcleo maior é desligado
durante a execução da porção paralela do código, levando essa parte a ser executada
somente nos núcleos pequenos.

Muito parecido com o processador multi-core heterogêneo, assemelha-se na topo-
logia, mas diverge no funcionamento. A Figura 13 representa um único processador
desse tipo, em dois momentos distintos. À esquerda, quando o núcleo maior executa

3 O CELL (CBEA ou Cell Broadband Engine Architecture) foi desenvolvido conjuntamente pelas
empresas IBM, Sony e Toshiba. Encontra-se descrito, dentre outras referências, em (KAHLE et al.,
2005) e (CHEN et al., 2007).

4 Esclareça-se que alguns autores podem usar denominações ligeiramente diferentes para os dois últimos
tipos de multi-core mencionados. Assim, por exemplo, Hill e Marty (2008) chamam de “Dinâmico”
àquilo que Esmaeilzadeh et al. (2012) nomeia como “Composto”.
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a parte serial sozinho; e, à direita, quando o núcleo maior é desligado para que todos
os núcleos menores executem a parte paralela.

Se por um lado o núcleo maior não vai mais ajudar na execução paralela, por
outro lado evita-se um desbalanceamento, possivelmente grande, na distribuição da
carga caso ele estivesse ativo nessa execução. Além disso, poderá produzir redução
na temperatura média total e um pouco de economia de energia5.

Figura 13 – Representação simplificada de um processador multi-core dinâmico em dife-
rentes momentos
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offON
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d) Multi-core Composto

Trata-se de um conjunto de pequenos núcleos que podem ser unidos do ponto de
vista lógico para compor um único núcleo grande de desempenho mais elevado, com
o objetivo de executar a porção serial do código. Por outro lado, os pequenos núcleos
executam a porção paralela do código como se fossem um multi-core simétrico.

Figura 14 – Representação simplificada de um processador multi-core composto em dife-
rentes momentos

Execução da porção serial Execução da porção paralela

NÚCLEOS 
UNIDOS 

DE FORMA 
LÓGICA 

Nesta tese serão utilizados, nos próximos capítulos, os processadores multi-core dos
tipos homogêneo e heterogêneo.
5 Uma avaliação mais rigorosa sobre as mudanças de estado desse processador poderiam concluir em que

casos haveria vantagem ou desvantagem do ponto de vista da temperatura e do consumo de energia.
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De acordo com essa classificação, observa-se a existência de uma uniformidade
inerente aos processadores multi-core simétricos ou homogêneos. Desse modo, os recursos
disponibilizados para cada um de seus núcleos, inclusive relativos à área do chip e à
potência elétrica, são distribuídos ou compartilhados igualmente por todos eles.

Quanto aos processadores multi-core assimétricos ou heterogêneos, há diferentes
formas de prover recursos para a construção de seus núcleos. Na busca pela forma ideal
de alocação desses recursos, encontra-se em (HILL; MARTY, 2008) uma estratégia para
avaliar como uma possível variação nessa distribuição poderia afetar o desempenho dos
processadores.

No nosso trabalho anterior (BARROS et al., 2015), fizemos um estudo que considera
diversas possibilidades de se projetar um processador multi-core assimétrico, à semelhança
do estudo de Hill e Marty, mas com um objetivo diferente: o de encontrar uma distribuição
específica de recursos que seja capaz de minimizar o consumo de energia elétrica do
processador, nos termos do Modelo de Potência M1. No próximo capítulo é apresentada a
forma como a alocação de recursos é tratada nesses dois trabalhos.

Na próxima seção são abordados alguns conceitos relacionados à computação
paralela com a utilização de arquiteturas multi-core, de modo a facilitar a compreensão da
abordagem de avaliação da redução do consumo de energia nesses processadores, tal como
apresentado no Capítulo 5.

3.2 Processamento Paralelo em Processadores Multi-core
Em termos gerais, assume-se que um código pode ser dividido em duas parcelas,

não necessariamente contíguas, denominadas porção paralela, aquela que é totalmente
paralelizável, e porção serial ou sequencial, aquela que não é paralelizável. Essas parcelas
podem ser representadas por meio de duas frações ou porcentagens, denotadas fração
paralela (f) e fração serial (1− f).

Evidentemente, f e 1− f são complementares, de tal forma que

(fração paralela) + (fração serial) = 1 = 100%, (3.1)

sendo ambas pertencentes ao intervalo [0,1] = [0%,100%].

Os valores dessas frações são fatores importantes porque afetam alguns indicadores
relacionados à execução do código nos processadores multi-core, tais como os elementos
do conjunto PET: Potência, consumo de Energia e Tempo de execução da tarefa. Mas,
além das frações serial e paralela, as grandezas PET também podem ser influenciadas por
vários outros fatores, como os que estão relacionados às peculiaridades da arquitetura do
processador, bem como a própria quantidade de núcleos em execução. Quanto aos efeitos
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desses fatores sobre a paralelização de algum código, em regra são informações adquiridas
por meio de comparações.

Assim, as medidas de PET na execução de tarefas por parte de um processador
multi-core são inicialmente comparadas às medidas correspondentes na execução de tarefas
por parte de um único núcleo do mesmo processador multi-core6. Para isso, portanto, é
necessário escolher um conjunto de tarefas de referência e haver codificações para duas
versões de uma mesma tarefa: a versão sequencial ou serial, para ser executada em um
único núcleo, e a versão paralela, para ser executada em vários núcleos.

Para que se tenha uma ideia do ganho ou perda que se obtém com a execução
paralela de um software paralelo, algumas comparações são reveladas matematicamente
por meio de índices denominados Métricas Paralelas, dentre as quais as mais utilizadas são
o Speedup e a Eficiência7. Neste trabalho o speedup será utilizado como métrica-padrão, e
será associado aos modelos de potência para a realização de avaliações de consumo dos
processadores multi-core, como descrito no próximo capítulo.

O speedup (Sp) está relacionado diretamente à medição dos tempos de execução de
uma tarefa e pode ser expresso por

Sp = Ts

Tp
, (3.2)

conforme Rauber e Rünger (2010, p. 162) e Pacheco (2011, p. 58), em que Ts é o tempo
gasto para que uma tarefa seja executada sequencialmente, isto é, por um único núcleo
(ou mesmo um único processador, se esse for o elemento de comparação), enquanto Tp é o
tempo gasto para a versão paralela da mesma tarefa ser executada por vários núcleos (ou
mesmo por vários processadores em paralelo, se esses forem os elementos de comparação),
sempre nas mesmas frequências de operação.

Comumente o speedup é maior que a unidade, sugerindo a ideia de ganho ou
aceleração. No seu valor, juntamente com o da eficiência paralela8, encontra-se embutida a
ideia de maior ou menor sucesso na paralelização de um algoritmo sequencial, refletindo-se
tanto o potencial teórico de o algoritmo ser paralelizado, como restrições de hardware
ou do sistema operacional e, até mesmo, a habilidade do responsável pela paralelização
em conseguir bons resultados. Para facilitar a compreensão da significância do valor do
speedup, é comum a utilização de uma classificação de referência.
6 Da mesma forma também é válida a comparação das medidas de um processador multi-core com as

de um processador single-core equivalente a um dos núcleos do multi-core.
7 Além dessas, há outras métricas menos utilizadas, tais como a Redundância, a Utilização e a Qualidade

(PARHAMI, 1999).
8 A Eficiência paralela, representada matematicamente pela razão entre o speedup e a quantidade de

processadores (Sp/p), dá uma noção de quanto os processadores conseguem manter o valor do speedup
à medida que o valor de p aumenta. Em condições normais, seu valor ideal é 1, indicando que o ganho
com a paralelização, representado por Sp/p é independente de quantos processadores sejam utilizados.
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3.2.1 Classificação do Speedup

Ao longo deste trabalho, o speedup será reportado de acordo com a classificação geral
realizada a seguir (TANIAR et al., 2008, seção 1.3.1 Speed Up)(HAMACHER; VRANESIC;
ZAKY, 2002, seção 12.9 Performance Considerations), em função das circunstâncias
consideradas:

a) Speedup Linear, Perfeito ou Ideal

Nesse tipo de speedup seu valor (Sp) será tanto maior quanto maior for a
quantidade de núcleos (p) utilizada para realizar a tarefa em paralelo, sempre na
mesma proporção. Matematicamente é representado por

Sp = p. (3.3)

Esse grupo indica uma situação de ótima escalabilidade, em que os ganhos de
paralelização seriam obtidos pelo simples acréscimo de novos núcleos (ou processado-
res), sem qualquer custo extra. Na ausência do tipo superlinear, o speedup linear é
considerado ideal porque representa a melhor condição possível na paralelização de
uma tarefa.

Na Figura 15 a curva do speedup linear pode ser visualizado na forma do segmento
de reta tracejado que divide o quadrante ao meio. Qualquer curva abaixo desse
segmento representa um speedup sublinear. Acima dele, representaria um speedup
superlinear.

b) Speedup Sublinear, Real ou Experimental

A obtenção de um speedup linear não é comum em situações reais devido a
vários fatores normalmente alusivos aos denominados overheads ou custos extras
da paralelização9. Esses custos são inevitáveis e devem ser investigados de forma
tendente a sua minimização.

Esse é o tipo de speedup mais comumente obtido na implementação paralela
de um algoritmo sequencial, sendo calculado pelas medições reais dos tempos de
execução, considerando-se os gastos extras de tempo com as outras ações. Encontra-se
representado nos exemplos das curvas contínuas da Figura 15, matematicamente
descritas por Sp < p, assim como também seria o caso de qualquer curva que ficasse
nessa região abaixo do speedup linear.

9 Esses custos se referem aos tempos gastos com ações que não eram necessárias na execução da versão
sequencial da tarefa, tais como: comunicação; sincronização; mecanismos de exclusão; etc. Os custos
de comunicação, por sua vez, estão associados a problemas diversos, tais como (GEBALI, 2011, p. 16):
atrasos na rede de interconexões, limitação na largura de banda da memória, colisões na tentativa
de acesso à memória e problemas devidos à diferença nas taxas de transferência entre memória e
processador (Memory Wall).
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Figura 15 – Indicação do speedup linear e de exemplos de speedup sublinear
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A curva do speedup real indicará uma escalabilidade10 tanto melhor quanto mais
próxima estiver do speedup perfeito. Se o speedup estiver muito abaixo do linear,
pode ser uma indicação ao programador da necessidade de se rever a paralelização
realizada.

c) Speedup Superlinear

O speedup superlinear, matematicamente representado por Sp > p, é caracterizado
por valores superiores aos do caso linear. Considerado atípico, não é raro que reflita
o resultado de um erro experimental muito comum, qual seja, a utilização de uma
versão sequencial não-otimizada como base para a construção da versão paralela.
Logo, o aparecimento de um speedup desse tipo chama a atenção para a necessidade
de confirmação da sua validade.

Existem situações que justificam a existência de speedups superlineares, geral-
mente relacionadas a questões arquiteturais envolvendo principalmente as formas
de acesso à memória principal e à memória cache. Entretanto, nas situações deste
trabalho que fizeram uso de speedups hipotéticos, o tipo superlinear não foi utilizado.

10 De acordo com Pacheco (2011, p. 76), uma tecnologia geralmente é dita escalável se pode lidar com
problemas de tamanhos cada vez maiores. No caso de um programa paralelo, diz-se formalmente que ele
é escalável se a eficiência, razão entre Sp e p, for mantida constante ao se incrementar simultaneamente
o tamanho do problema e a quantidade de unidades de execução (p).
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Essa classificação dos speedups serve de referência para diversos propósitos de
ordem geral, como por exemplo em várias simulações deste trabalho. Para referências
mais específicas, é comum a utilização de observações especiais sobre o comportamento do
speedup realizadas por alguns pesquisadores, tais como as representadas pelas leis descritas
nas próximas subseções.

3.2.2 A Lei de Amdahl

A Lei de Amdahl (AMDAHL, 1967)11 reflete uma forma de abordar a paralelização
de qualquer algoritmo de um ponto de vista simples e intuitivo: se existem duas porções,
sendo uma paralelizável e outra totalmente serial, então o benefício da paralelização desse
algoritmo ocorrerá somente na porção que pode ser paralelizada, limitando o speedup a
um valor que depende da fração paralela f .

Esse benefício se verifica em termos de tempo de execução, de tal forma que
idealmente:

• o tempo total Tp depende apenas do tempo sequencial original Ts, das frações
paralela (f) e serial (1− f), e da quantidade p de processadores;

• a parte do tempo correspondente à execução serial não deixará de existir, mas será
ponderada pela fração serial, 1− f , resultando em um período igual a (1− f) · Ts; e

• o tempo de execução paralela, que já é uma ponderação do tempo serial pela fração
paralela (f ·Ts), será reduzido como consequência da participação dos p processadores,
resultando em f · Ts/p.

Desse modo12,

Tp = (1− f) · Ts + f · Ts

p
, (3.4)

ou, equivalentemente,

Tp = (1− f) · Ts +
(
f

p

)
· Ts, (3.5)

11 Neste artigo, Gene M. Amdahl discutiu algumas importantes questões relacionadas à computação
de problemas. Na parte que ficou mais conhecida, o autor descreve textualmente (ou seja, sem se
expressar com a simbologia matemática) aquilo que viria a ser posteriormente conhecido como Lei de
Amdahl e anunciado em forma de equação.

12 Além de esclarecer a origem da formulação de Amdahl, essa manipulação algébrica é utilizada de
forma equivalente no encaminhamento de diversas formulações presentes no Capítulo 5.
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a partir da qual se obtém

Ts

Tp

∣∣∣∣∣∣
máx

= 1
1− f + f

p

. (3.6)

Assim, a regra de Amdahl estabelece como se comporta o máximo speedup pos-
sível de ser obtido na utilização de processadores (ou núcleos) operando em paralelo.
Matematicamente, de acordo com a fração f e a quantidade de processadores p usados
simultaneamente, o Speedup de Amdahl está delimitado13 pelo valor dado por (RAUBER;
RüNGER, 2010, p. 164) (GEBALI, 2011, p. 20)

Sp = 1
1− f + f

p

. (3.7)

Na Figura 16 podem ser observadas várias curvas de Sp, geradas com base na
Equação (3.7), parametrizadas pela fração paralela f , com f crescente no mesmo sentido
do eixo das ordenadas.

Figura 16 – Exemplos de speedups limitados pela Lei de Amdahl
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Quando a quantidade de processadores p cresce muito, cada curva tende a uma
assíntota de valor 1/(1−f), sugerindo que a paralelização atingiu uma espécie de saturação,
ou seja, não valeria a pena utilizar um valor maior para p porque o ganho seria irrisório.
Para f = 99%, por exemplo, a assíntota corresponde ao valor 100. No caso particular de
f = 100% (código totalmente paralelizável), o speedup previsto pela Lei de Amdahl será
coincidente com o speedup ideal (ou linear) Sp = p.
13 Alguns autores preferem utilizar uma desigualdade, de modo que Sp ≤ 1/((1− f) + f/p).
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No outro extremo, se f = 0% (código totalmente serial), então o speedup vai assumir
um valor constante e igual a 1, indicando que na prática não haveria paralelização. Em
outras palavras, independentemente de quantas unidades de execução fossem utilizadas, o
código seria executado por apenas uma delas.

A Lei de Amdahl é válida e importante, mas não é absoluta. Durante vários anos
foi compreendida por muitos pesquisadores como uma expectativa desanimadora para os
trabalhos com paralelismo. Entretanto, as limitações indicadas pela Lei de Amdahl são
aplicadas somente quando existe a suposição de que o tamanho do problema é fixo, como
sugerido na Figura 17.

Figura 17 – Pressuposto de problema com tamanho fixo na Lei de Amdahl

Fonte: adaptado de (MCCOOL; ROBISON; REINDERS, 2013).

De fato, se por hipótese o tamanho do problema não muda, ou praticamente não
muda, então suas partes serial e paralela ficam engessadas, em termos percentuais, de
tal forma que a paralelização realmente é prejudicada pela porção serial na proporção do
valor dessa parte.

Essa forma de lidar com a paralelização é comum em muitas situações diferentes,
mas não é a única que existe.

3.2.3 A Lei de Gustafson

Gustafson (1988)14 mostrou que sob condições distintas das sugeridas pela Lei de
Amdahl, o comportamento do speedup não seguiria a limitação prevista por essa lei. Com
efeito, existem aplicações nas quais se constata que quando se aumenta o tamanho do
problema, acontece de o percentual da parte serial diminuir de valor, alterando o impacto
que essa parcela teria sobre a paralelização.
14 A principal constatação indicada neste artigo é, por vezes, denominada de Lei de Gustafson ou, então,

Lei de Gustafson-Barsis, em função da colaboração de Edwin Barsis, seu colega na Sandia National
Laboratories.
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Logo, em vez de focar no tamanho do problema, passou-se a tentar aproveitar ao
máximo o tempo de computação, principalmente quando se trabalha com computadores de
altíssimo desempenho. Nas condições da regra de Amdahl, fixava-se o problema, variava-se
a quantidade de processadores e observava-se quais novos tempos de execução seriam
obtidos. Gustafson passou a predeterminar um tempo de computação, variar a quantidade
de processadores e observar quais novos e maiores casos (ou instâncias) do mesmo problema
cabiam nesse tempo escolhido, como indicado pela Figura 18.

Figura 18 – Pressuposto de problema com tempo fixo na Lei de Gustafson

Fonte: adaptado de (MCCOOL; ROBISON; REINDERS, 2013).

Se a computação de propósito geral se assemelhasse às tarefas paralelas otimistas
da visão de Gustafson, a maioria dos projetos multi-core deveria se beneficiar com sim-
plificações nas decisões de concepção dos processadores. No entanto, especialmente por
causa do legado do paradigma sequencial, tarefas computacionais corriqueiras são mais
propensas a se assemelharem às que obedecem aos pressupostos pessimistas de Amdahl.

Posteriormente, tanto as conclusões de Gustafson quanto as de Amdahl foram
rediscutidas várias vezes, em geral por estudos que estenderam seus resultados com
aspectos desconsiderados por essas leis (KARP; FLATT, 1990)(EYERMAN; EECKHOUT,
2010)(HUANG et al., 2013). Para esta tese, seguimos os pressupostos de Amdahl, como
justificado acima, complementados pelas observações de Hill e Marty a respeito de novos
aspectos relacionados com os processadores multi-core.

3.2.4 A Lei de Amdahl para a Era Multi-Core

Mesmo sendo bem mais antiga que o surgimento dos processadores multi-core, a
Lei de Amdahl também é discutida no âmbito desses dispositivos, especialmente quando
se observa a possibilidade de flexibilização construtiva dos processadores multi-core, bem
mais ampla do que a dos single-core.
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Nesse sentido, Hill e Marty (2008) destacam-se como referência no estudo em que
apontaram influências de aspectos arquiteturais do processador multi-core nos valores
de speedup das aplicações paralelas . Nesse trabalho, considerado como uma extensão
da Lei de Amdahl (ZHANG; WANG, 2011)(ESMAEILZADEH et al., 2012), os autores
estabeleceram um modelo de custo e analisaram, com uma distribuição fixa de recursos,
como se comportava o speedup de algoritmos sob diferentes frações paralelas em três
topologias multi-core distintas: simétrica, assimétrica e dinâmica.

O título do trabalho de Hill e Marty15 sugere uma solução completa para a Lei
de Amdahl na nova era, mas a grande quantidade de aspectos de hardware e software a
considerar nos processadores multi-core mostram que ainda há muito a explorar. Na Se-
ção 3.2.5 a seguir apresenta-se com detalhes o Modelo de Custo de Hill e Marty, de modo
a ser aplicado no próximo capítulo para explorar um enfoque não encontrado em seu
trabalho original, qual seja, as consequências das diferentes topologias em relação à energia
consumida na realização das mesmas tarefas.

Nesta tese, com base na medida do speedup da aplicação e de acordo com os tipos
de speedup indicados, foi estabelecido quanto de energia elétrica pode ser economizada
quando se vai do cenário de uma aplicação sequencial executada num processador, a uma
dada tensão e frequência, para o cenário de um outro processador executando a versão
paralela do algoritmo, a uma tensão e/ou uma frequência diferentes. No próximo capítulo
são apresentadas as formulações que demonstram essas relações entre speedups, modelo de
custo, modelos de potência e arquiteturas multi-core.

3.2.5 Modelo de Custo de Hill e Marty

No que diz respeito à mencionada necessidade de distribuição de recursos na
construção de processadores, foi utilizado o Modelo de Custo de Hill e Marty (HILL;
MARTY, 2008) nas nossas investigações.

Esses autores consideraram em sua abordagem uma unidade genérica de medição
da quantidade de recursos denominada BCE (Base Core Equivalent), de modo que um
chip multi-core de determinado tamanho e tecnologia poderia conter recursos totais de no
máximo n BCEs, sendo 1 BCE o necessário para a implementação de um núcleo básico
(baseline core).

O total de recursos pode estar associado, por exemplo, à área máxima de fabricação
do chip ou a sua potência máxima ou, ainda, a alguma outra variável simples ou conjugada
de fatores de influência na construção dos núcleos. Assumimos que 1 BCE está relacionado
à quantidade mínima de transistores necessária para implementar um núcleo básico.
15 Em inglês, “Amdahl’s Law in the Multicore Era”. Em tradução livre, “Lei de Amdahl na Era

Multi-core”.
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Assim, o resultado da comparação entre o tempo de execução16 de uma tarefa numa
determinada configuração de processador multi-core (com n BCEs distribuídos segundo
uma determinada combinação) e o de um núcleo básico (com 1 BCE) leva ao conceito
de um novo speedup, ligeiramente diferente do speedup tradicional, ajustando-se a Lei de
Amdahl a essa nova era de processadores. Esse novo conceito será chamado Speedup de
Hill e Marty, e denotado por Sh para diferenciá-lo do speedup tradicional Sp apresentado
na Seção 3.2.

Outro pressuposto importante desse modelo está relacionado com a disponibilidade
de técnicas para a utilização de vários recursos BCE na construção de um núcleo com maior
desempenho sequencial. Enquanto o desempenho de um único núcleo básico é normalizado
para 1, um núcleo avançado construído com r BCEs produz um desempenho denotado
perf(r), uma função que indica o quanto a utilização de r BCEs foi capaz de modificar o
desempenho do núcleo receptor desses recursos.

Neste trabalho, seguimos a especificação de Pollack (1999) e Borkar (2007), assu-
mindo a relação

perf(r) =
√
r. (3.8)

Teoricamente, no entanto, qualquer função poderia ser utilizada17, desde que validada para
processadores reais, demonstrando a generalidade das formulações aqui apresentadas.

Um simples núcleo básico é a arquitetura de referência para medir o desempenho.
Dada uma provisão de n BCEs, os modelos de custo e desempenho refletem o novo speedup
alcançado por um processador com n BCEs quando comparado a um processador com um
único BCE.

Nesses termos, a alocação ideal de recursos pode ser obtida de acordo com as curvas
geradas para Sh em função de r, de modo que para um valor específico de r esse speedup
seria maximizado.

3.2.5.1 Modelo de Custo para Processadores Multi-core Homogêneos e Processadores Single-
core

O processador multi-core homogêneo típico possui todos os núcleos construídos
com a mesma quantidade de recursos. Assim, para uma provisão de n BCEs haveria
possivelmente diversas formas de distribuir esses recursos igualmente entre seus núcleos,
como no exemplo em que o processador é formado por um total de n núcleos básicos com
1 BCE alocado para cada um deles.
16 Ou, no sentido inverso dos tempos, a relação entre seus desempenhos.
17 Nesse mesmo sentido, os resultados encontrados por Hill e Marty em suas análises para funções

similares a
√
r = r1/2 (como r1/1,5, por exemplo) não sofreram alterações importantes (HILL; MARTY,

2008).



Capítulo 3. Arquiteturas Multi-core e Processamento Paralelo 67

De forma mais generalizada, como mostrado na Figura 19, com os mesmos n BCEs,
se um processador usar r BCEs por núcleo, então terá n/r núcleos, cada um deles com
desempenho perf(r).

Figura 19 – Distribuição de n BCES para processadores multi-core homogêneos
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Desse modo, se o recurso máximo for fixado, sua distribuição poderá ocorrer no

sentido de formar mais núcleos com menos recursos para cada um deles ou, então, menos
núcleos com mais recursos para cada um. Logo, se n = 8 BCEs, então uma distribuição
dos recursos apenas com quantidades inteiras18 de BCEs possibilitaria a formação de:
a) 8 núcleos com 1 BCE; ou b) 4 núcleos com 2 BCEs; ou c) 2 núcleos com 4 BCEs.

Em particular, se os n BCEs da provisão total forem utilizados para a construção de
um único núcleo, então o processador deixa de ser um processador multi-core homogêneo
e passa a se constituir em um processador single-core, com apenas 1 núcleo de n BCEs,
conforme apresentado na Figura 20.

Figura 20 – Distribuição de n BCES para processadores single-core
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Com relação ao desempenho total a ser alcançado pelo processador, para encontrá-lo
é preciso somar o desempenho de todos os seus núcleos, lembrando que o desempenho
individual de cada núcleo é calculado pela função perf(.).

Assim, no caso do processador single-core que possui somente um núcleo com
n BCEs, seu desempenho total é simplesmente dado por perf(n). Para o caso generalizado
do processador multi-core homogêneo da Figura 19, são (n/r) núcleos e cada núcleo tem
um desempenho perf(r), levando a um desempenho global dado por (n/r) · perf(r).
18 A quantidade de BCEs a distribuir não precisa ser necessariamente inteira. A princípio, a restrição a

ser cumprida é a de que para cada núcleo não se pode alocar menos de 1 BCE.
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Esses cálculos de desempenho são úteis para que os speedups de Hill e Marty
possam ser calculados, indicando o ganho que se pode obter com possíveis rearranjos de
recursos. Com os speedups, os modelos de potência podem ser aplicados e o comportamento
energético das possíveis combinações construtivas pode ser avaliado.

A base dos cálculos dos speedups são os tempos de execução das tarefas. Assim,
para a execução de códigos que possuem uma fração f totalmente paralelizável e um
complemento sequencial 1− f , o tempo de execução de uma tarefa em um processador
multi-core homogêneo (Tho) construído com n BCEs, distribuídos em n/r núcleos de
r BCEs cada um, é definido como função do tempo de execução da mesma tarefa sendo
executada em um núcleo básico (Tbc), ambos com a mesma frequência de operação Fho,
como segue19:

Tho(Fho, n, r) = Tbc(Fho)
(

1− f
perf(r) + f

perf(r) · n
r

)
. (3.9)

Nota-se que a fração paralela f de Tbc é acelerada por todos os n/r núcleos com
desempenho perf(r) cada um. O speedup Sho alcançado pela arquitetura homogênea é dado
pela razão entre os tempos Tbc e Tho,

Sho = Tbc(Fho)
Tho(Fho, n, r)

,

da qual se obtém o chamado Speedup Simétrico de Hill e Marty20:

Sho(f, n, r) = 1
1− f
perf(r) + f · r

perf(r) · n

. (3.10)

Lembrando que um processador single-core pode ser considerado matematicamente
como um caso especial da arquitetura homogênea quando r = n, então o speedup alcançado
por tal processador é dado por:

Ssc(n) = Tbc(Fho)
Tho(Fho, n, n)

= 1
1− f
perf(n) + f · n

perf(n) · n

= perf(n). (3.11)
19 Neste capítulo, as sequências de passos relacionando os tempos de execução de uma tarefa seguem o

mesmo esquema utilizado na definição do speedup de Amdahl (Subseção 3.2.2), acrescido da proporção
relacionada ao desempenho, de modo que, idealmente, se um núcleo básico com desempenho 1 executa
uma tarefa num tempo Tbc, então um núcleo com desempenho X executaria a mesma tarefa num
tempo Tbc/X.

20 Também denotado por Sh(sym) ou Ssymmetric ou ainda, pelos próprios autores, de Speedupsymmetric.
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As Figuras 21 e 22 a seguir21 correspondem às curvas de Sho(f, n, r) para r variando
de 1 a n, quando n vale 16 e 256, respectivamente. A fração paralela f , com valores de 0.5
a 0.999, foi utilizada para a parametrização das curvas. Nota-se que o Speedup single-core
da Equação (3.11), perf(n), é representado em cada gráfico pelo pontos de convergências
das curvas, à direita, nos valores r = 16 e r = 256, correspondentes a speedups de valores
Ssc(16) = perf(16) =

√
16 = 4 e Ssc(256) = perf(256) =

√
256 = 16, respectivamente.

Figura 21 – Curvas do speedup simétrico Sho(f, n, r) para n = 16BCEs e parametrização
produzida pela fração paralela f , de acordo com a Equação (3.10)
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Pode-se observar nos dois gráficos que o valor do speedup varia significativamente
com o valor de r, seja para n = 16 ou n = 256. Além disso, a fração paralela f (parâmetro
das curvas) também produz um grande impacto nos resultados. O propósito almejado de
maximização do speedup ocorre em diferentes valores de r, conforme anotado na Tabela 2,
e varia de acordo com o valor da fração f .

Nessa tabela, o valor de rmáx indica em qual r foi alcançado o máximo speedup,
representado por “máx Sho”. Nota-se que rmáx tanto assume valores extremos (1, 16 e 256)
quanto valores intermediários (acima de 1 e abaixo de 16 para n = 16; acima de 1 e abaixo
de 256 para n = 256).

Quanto à dependência de rmáx com f , parece bem sugestiva, de acordo com as
seguintes observações:

• Quanto maior for a fração paralela, menor é o valor de rmáx;
21 São equivalentes às curvas originais do artigo de Hill e Marty.
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Figura 22 – Curvas do speedup simétrico Sho(f, n, r) para n = 256BCEs e parametrização
produzida pela fração paralela f , de acordo com a Equação (3.10)
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Tabela 2 – Valores dos speedups máximos obtidos nas Figuras 21 e 22 com os respectivos
valores de r que os produziram (rmáx)

n f rmáx máx Sho

16

0,999 1,0 15,8
0,990 1,0 13,9
0,975 1,0 11,6
0,900 1,8 6,7
0,500 16,0 4,0

256

0,999 1,0 204,0
0,990 2,6 80,4
0,975 6,6 51,2
0,900 28,4 26,7
0,500 256,0 16,0

• Se a fração paralela tender a um valor muito alto, rmáx tende a ser igual a 1, sugerindo
que a melhor opção consiste em gerar uma quantidade maior de núcleos (tendendo
à quantidade máxima possível), de modo que a paralelização seja beneficiada pela
geração de mais elementos de processamento (núcleos), mesmo que seja com alguma
perda no desempenho de cada núcleo;

• Se a fração paralela tender a um valor muito baixo, o valor de rmáx tende a ser igual
a n (16 ou 256, nos exemplos), sugerindo a necessidade de reforço na capacidade de



Capítulo 3. Arquiteturas Multi-core e Processamento Paralelo 71

processamento da porção serial do código. Cabe lembrar que no extremo em que
rmáx = n, o processador multi-core homogêneo comporta-se, na realidade, como se
fosse um processador single-core, uma boa opção quando a porção serial apresenta
forte predomínio.

Nossa hipótese de que os valores de r e de f influenciam fortemente o consumo
relativo de energia dos processadores foi discutida em (BARROS et al., 2015) e apresentada
parcialmente nas simulações do Capítulo 6.

As observações desta subseção são importantes como referência para as discussões
a respeito da distribuição de recursos em projetos de processadores, simbolizada pelos
valores que o parâmetro r pode assumir e as consequências que isso pode produzir. Nosso
interesse, que será visto em detalhes, consiste em escolher um novo rmáx que seja capaz de
produzir uma economia máxima de energia, foco deste trabalho.

3.2.5.2 Modelo de Custo para Processadores Multi-core Heterogêneos

O processador multi-core heterogêneo típico referenciado neste trabalho tem um
núcleo mais poderoso que os outros. Neste tópico está sendo assumido que os núcleos mais
simples são todos replicações do núcleo básico e, portanto, são construídos com 1 BCE.
Nesse caso, para uma provisão de n BCEs, com r BCEs disponibilizados para o núcleo
maior, haverá um total de n− r + 1 núcleos, sendo n− r núcleos pequenos de 1 BCE e
1 núcleo grande de r BCEs, como sugerido pela Figura 23.

Figura 23 – Distribuição de n BCES para processadores multi-core heterogêneos com
núcleos menores do tipo básico
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A porção serial, cuja fração corresponde a 1− f , é acelerada somente pelo núcleo
avançado, com desempenho perf(r). Entretanto, a porção paralela, com fração f , é acelerada
tanto por todos os n− r núcleos básicos com desempenho 1 quanto pelo núcleo avançado
com desempenho perf(r).
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Assim, o tempo de execução de uma tarefa nesta arquitetura (The) é definido como
uma função do tempo de execução da mesma tarefa executando em um núcleo básico
(Tbc), ambas operando na mesma frequência de trabalho Fhe, como segue:

The(Fhe, n, r) = Tbc(Fhe)
(

1− f
perf(r) + f

perf(r) + n− r

)
. (3.12)

Dentro desse contexto, portanto, o speedup do processador multi-core heterogêneo
é dado pela razão entre os tempos Tbc e The,

She = Tbc(Fhe)
The(Fhe, n, r)

,

da qual se obtém o chamado Speedup Assimétrico de Hill e Marty22:

She(f, n, r) = 1
1− f
perf(r) + f

perf(r) + n− r

. (3.13)

Observe que na Equação (3.13), como aconteceu com a (3.10), existe um caso
particular que matematicamente coincide com o estado do processador single-core. Isso
ocorre quando r = n, transformando She em Ssingle =perf(n).

As Figuras 24 e 25 a seguir23 correspondem às curvas de She para r variando de 1
a n, quando n vale 16 e 256, respectivamente. A exemplo da subseção anterior, a fração
paralela f também foi utilizada para a parametrização das curvas.

A análise desses gráficos da aplicação do modelo de custo para processadores
multi-core heterogêneos é muito parecida com a que foi realizada na subseção anterior para
processadores homogêneos, resumindo-se em:

a) O valor do speedup varia significativamente com o valor de r, seja para n = 16 ou n = 256.

b) O valor da fração paralela f (parâmetro das curvas) também produz um grande impacto
nos resultados.

c) A maximização do speedup ocorre em diferentes valores de r, denotados rmáx, e varia de
acordo com o valor da fração f .

d) O rmáx assume um valor extremo uma única vez: 1 para n = 16. Todos os outros valores
de rmáx são valores intermediários, embora sejam mantidas as mesmas tendências do caso
homogêneo, porém com menos intensidade:

22 Também denotado por Sh(asym) ou Sasymmetric ou ainda, pelos próprios autores, de Speedupasymmetric.
23 Também são equivalentes às curvas originais do artigo de Hill e Marty.
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Figura 24 – Curvas do speedup assimétrico She(f, n, r) para n = 16BCEs e parametrização
produzida pela fração paralela f , de acordo com a equação (3.13)
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Figura 25 – Curvas do speedup assimétrico She(f, n, r) para n = 256BCEs e parametrização
produzida pela fração paralela f , de acordo com a Equação (3.13)
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d.1) Quanto maior for a fração paralela f , menor é o valor de rmáx;

d.2) Se f tender a um valor muito alto, rmáx tende a ser igual a 1, mas menos do que antes.
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d.3) Se f tender a um valor muito baixo, rmáx tende a ser igual a n, mas menos do que antes.

A principal diferença entre este caso heterogêneo e o anterior homogêneo diz respeito
à maior flexibilidade que a estrutura heterogênea oferece, de modo que, em termos de
quantidade de núcleos e seus desempenhos, suas combinações intermediárias existem em
maior quantidade e, portanto, é mais provável do que antes que se encontre um rmáx

nesta região. Esse comportamento também foi verificado na busca da redução da energia
consumida, a ser apresentado numericamente no Capítulo 6.

3.3 Resumo do Capítulo
Neste capítulo foram expostos alguns conceitos úteis à discussão da pesquisa

relacionada a este trabalho, tais como a arquitetura dos processadores multi-core, as
frações paralela e serial de um código e o speedup. Além disso, foram apontados os fatores
que mais diretamente afetam o resultado da paralelização.

Em seguida, a classificação dos processadores multi-core quanto à homogenei-
dade/heterogeneidade dos seus núcleos foi apresentada com detalhes, indicando como se
pretende utilizá-los com vista à redução do consumo de energia.

Uma classificação geral do speedup também foi apresentada, englobando-se os
tipos linear, sublinear e superlinear. Ainda com relação ao speedup, a Lei de Amdahl foi
explicada com detalhes, inclusive seus efeitos e suas limitações, tais como as ponderações
de Gustafson a respeito das considerações sobre o tamanho do problema e a importante
extensão realizada por Hill e Marty para a Era Multi-core.

Por último, o modelo de custo de Hill e Marty foi apresentado pormenorizadamente,
mostrando-se como foi utilizado pelos autores para examinar a influência da distribuição
de recursos no desempenho global do processador, além de se mencionar a forma como
tal modelo foi utilizado neste trabalho para discutir a influência dessa distribuição no
consumo de energia dos processadores.



75

4 Modelos de Potência Propostos

Neste capítulo são apresentados dois conjuntos de modelos de potência para
processadores digitais, desenvolvidos e utilizados neste trabalho para avaliar o consumo
relativo de energia entre diferentes tipos de processadores.

Construídos com base nas considerações presentes no Capítulo 2, os conjuntos
se distinguem pela presença ou ausência da potência Pleak: enquanto o primeiro (M1) é
formado apenas pela potência dinâmica (Pdin), o segunto (M2) é composto pela soma de
Pdin com Pleak.

Para cada um dos modelos foi elaborado um total de 4 variantes, desenvolvidas
de acordo com o tratamento dado à Tensão threshold Vth e ao valor do expoente h na
Equação (2.7), Fmax ∝ (V − Vth)h/V , nos termos da Tabela 3.

Tabela 3 – Caracterização das variantes dos Modelos M1 e M2

Variante Valor de Vth Expoente h
Básica Fixo e aproximado para zero 2
Intermediária Fixo e aproximado para zero livre
Superior Fixo e não nulo 2
Avançada Fixo e não nulo livre

Os valores de h, Vth, F e V estão relacionados pela expressão (2.7), que estabelece
um limite para a frequência com base em considerações físicas, nos termos que se seguem.
Se o valor de V aumentasse (ou diminuisse), então o valor de Fmax também variaria no
mesmo sentido, isto é, aumentaria (ou diminuiria).

Dessa forma, a utilização do F com o valor de Fmax seria justificada pelo fato de a
economia de energia nos processadores passar pelas melhores combinações de (Fmax,V ),
transformando-se a relação (2.7) em

F = k1 ·
(V − Vth)h

V
, (4.1)

em que k1 é a constante de proporcionalidade da relação.

Com efeito, isso conduz matematicamente a uma relação direta em que F = k(V ),
sendo k(.) a função que associa F e V e, no sentido inverso, V = k−1(F ). Mas como nosso
maior interesse é o de estabelecer uma relação do tipo P (F ), então, para tornar o texto mais
claro, foi realizada uma substituição de k(.) e k−1(.) por g−1(.) e g(.), respectivamente, de
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modo que essas mesmas relações possam ser registradas genericamente como F = g−1(V )
e, principalmente,

V = g(F ), (4.2)

que corresponde à forma geral da relação entre V e F , e assume um valor distinto para
cada uma das variantes.

4.1 Modelo de Potência M1
O desenvolvimento do conjunto de modelos M1 origina-se com a Equação (2.6),

Ptot = k0 · V 2 · F , a partir da qual, juntamente com a relação (4.2), é possível obter-se a
Forma Genérica do Modelo de Potência M1 :

PM1
tot = k0 · g(F )2 · F. (4.3)

Com base nessas associações de ordem geral, serão desenvolvidas nas próximas
quatro subseções as expressões de P (F ) para as variantes do Modelo M1 relacionadas na
Tabela 3.

4.1.1 Modelo M1 Básico (Vth ≈ 0 e h = 2)

Neste trabalho, esse é o Modelo M1 por padrão, ou seja, se o M1 for citado sem
menção a sua variante, então é porque existe uma referência implícita ao M1 Básico. Assim,
diante do exposto, considerando que Vth = 0 e h = 2, e partindo-se da expressão (4.1),
tem-se

F = k1 ·
(V − Vth)h

V

= k1 ·
(V − 0)2

V
= k1 · V.

Logo, para essa variante o valor de V = g(F ) procurado é dado por

g(F ) = (1/k1) · F. (4.4)

Consequentemente, a partir da expressão (4.3) tem-se

Ptot = k0 · g(F )2 · F

= k0 · [(1/k1) · F ]2 · F

= (k0/k
2
1) · F 3.



Capítulo 4. Modelos de Potência Propostos 77

Para melhorar a clareza do texto, esse resultado será reescrito a seguir e será referenciado
como a Representação Formal do Modelo M1 Básico:

PM1,Bas
tot = a · F 3, (4.5)

em que a é a constante da relação, equivalente a (k0/k
2
1), e seu valor é calculado como

parte das discussões do Capítulo 5.

A rigor, o “Modelo M1 Básico” não é uma proposta nossa, uma vez que a literatura
contempla formulação semelhante. Preferimos mantê-lo aqui, com essa ressalva, apenas
para preservar a completude da generalização no esquema de elaboração das variantes.

A Equação (4.5), exposta em nossos trabalhos anteriores (XAVIER-DE-SOUZA et
al., 2013) e (LIMA et al., 2014), também pode ser encontrada de forma equivalente, por
exemplo, em (SEO et al., 2008) e (USMAN; KHAN; KHAN, 2013). Tal expressão ressalta
a atenção que se deve ter com o aumento da frequência de operação dos processadores, de
modo que uma pequena elevação no seu valor aumenta a potência numa taxa bem maior.
Nesses termos, por exemplo, para dobrar a potência bastaria aumentar a frequência em
cerca de 26%.

4.1.2 Modelo M1 Intermediário (Vth ≈ 0 e h-livre)

Dentre as considerações desta subseção, tem-se Vth = 0 e h-livre. Por h-livre
entenda-se que o valor de h não está especificado previamente pelo modelo, ou seja, o
valor que ele poderá assumir dependerá das individualidades do processador e seu entorno
em que será aplicado. Assim, eventualmente, o valor de h poderia ser, por exemplo, igual
a 1,5 ou 1,997 ou 2,4. Teoricamente, esse valor pode ser até mesmo igual a 2, mas nesse
caso a situação recairia no modelo anterior.

Uma forma de se encontrar um valor representativo para h consiste em se utilizar
pares (V,F ) reais do processador, obtidos com o fabricante ou mesmo experimentalmente,
e com eles prover um ajuste estatístico da curva F × V (fitting), de modo que o valor
procurado faça parte da curva expressa no formato da Equação (4.1) que mais se aproxime
dos pontos utilizados, ou seja, a aproximação com o menor erro coletivo possível. Novamente,
se o melhor ajuste conduzir a um valor de h igual a 2, então a situação recairia no caso do
modelo anterior.

O caso de ajuste estatístico apresentado na Figura 26 retrata a situação mais
genérica de busca de parâmetros entre os modelos de potência deste trabalho. Nesse
exemplo, três parâmetros (k1, Vth e h) foram obtidos por ajuste de curva1 a partir de
1 No exemplo da Figura 26, a expressão Y = A ∗ ((X − B) ∗ ∗C)/X representa a Equação (4.1), de

modo a serem realizadas as seguintes correspondências: Y e F ; X e V ; A e k1; B e Vth; C e h. Para o
caso de Vth ser nulo (Modelos M1-Básico e M1-Intermediário), basta fixar B=0.
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pontos (V,F ) de origem experimental (WONG, 2012) para um processador i5/Ivybridge.
Nessa situação, em particular, foi encontrado para h um valor igual a 1,012. No Capítulo 7
são apresentadas informações sobre o programa LabFit, utilizado para obter os valores
desses parâmetros, bem como sobre a avaliação da qualidade dos resultados, além de mais
alguns exemplos de cálculo de h-livre.

Figura 26 – Exemplo de obtenção de k1, Vth e h por ajuste de curva

De qualquer forma, é possível desenvolver uma expressão P (F ) formal para esse
modelo a partir da Equação (4.1), obtendo-se

F = k1 ·
(V − Vth)h

V

= k1 ·
(V − 0)h

V
= k1 · V h−1.

Então, a expressão de V = g(F ) procurada para essa variante é dada por

g(F ) = (1/k1)
1

h−1 · F
1

h−1 . (4.6)

Consequentemente, a partir da expressão (4.3) tem-se

Ptot = k0 · g(F )2 · F

= k0 · [(1/k
1

h−1
1 ) · F

1
h−1 ]2 · F

= (k0/k
2

h−1
1 ) · F ( 2

h−1 +1),
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que, reescrita, será referenciada como a Representação Formal do Modelo M1 Intermediário:

PM1,Int
tot = c · F ( 2

h−1 +1), (4.7)

em que c é a constante da relação, equivalente a (k0/k
2

h−1
1 ). Observa-se que matematica-

mente é possível se chegar à expressão (4.5) pela particularização da relação (4.7) por meio
da fixação de h com valor igual a 2. Alguns autores chegam a estabelecer uma relação
P (F ) dada por P = F q, com 2 < q < 3, como modelo de potência, mas não apontam suas
origens (CHO; MELHEM, 2008) (CHROBAK, 2012).

4.1.3 Modelo M1 Superior (Vth 6= 0 e h = 2)

Para essa e para a próxima variante do Modelo M1, os valores de Vth não são
desconsiderados. Além de Vth 6= 0, o modelo M1 Superior utiliza h = 2. Assim, partindo-se
de (4.1), o desenvolvimento de uma expressão P (F ) formal para esse modelo conduz a

F = k1 ·
(V − Vth)h

V

= k1 ·
(V − Vth)2

V

= k1 ·
V 2 − 2.V.Vth + V 2

th
V

. (4.8)

Logo, a partir da relação (4.8) é possível resolver a seguinte equação quadrática:

V 2 − (F/k1 + 2.Vth).V + V 2
th = 0.

O resultado dessa equação corresponde à expressão V = g(F ) para essa variante, e
é dada por

g(F ) =
F/k1 + 2.Vth ±

√
(F/k1)2 + 4.(F/k1).Vth

2 . (4.9)

Nota-se que matematicamente existirão dois resultados para g(F ), diferenciados a
partir do sinal que acompanha o radical. Como essa função representa, a rigor, uma tensão,
então é necessário confrontar os valores assim obtidos com as restrições impostas pelo
conjunto de regras. Por exemplo, se for encontrado um valor negativo para essa tensão
g(F ), então ele deve ser desconsiderado. Outra possibilidade de desconsideração ocorrerá
se g(F ) conduzir a um valor para F que não obedeça à imposição da relação (2.7).

Em termos de potência, como consequência do resultado anterior e de (4.3) tem-se

Ptot = k0 ·

F/k1 + 2.Vth ±
√

(F/k1)2 + 4.(F/k1).Vth

2

2

· F. (4.10)

Para se confirmar a expressão (4.10) como uma generalização de (4.5), basta colocar
na equação acima, com sua raiz positiva, o valor nulo para o Vth. Ademais, para se utilizar
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um Vth não nulo nessa variante (e na próxima) é preciso obter seu valor por meio do
fabricante do processador ou por meio de ajuste de curvas com valores experimentais,
como descrito na subseção anterior em relação ao expoente h.

Reescrevendo-se a equação de Ptot a seguir, ela será referenciada como a Represen-
tação Formal do Modelo M1 Superior :

PM1,Sup
tot = (k0/4) ·

(
F/k1 + 2.Vth ±

√
(F/k1)2 + 4.(F/k1).Vth

)2
· F. (4.11)

4.1.4 Modelo M1 Avançado (Vth 6= 0 e h-livre)

Nesta variante de M1 o valor do Vth é considerado fixo e não nulo, e simultanea-
mente o expoente h é tratado como h-livre, ambos obedecendo aos termos estabelecidos
nas subseções anteriores. Assim, diante dessas condições, não é possível realizar-se o
desenvolvimento de uma expressão P (F ) formal como nos casos anteriores.

Isso ocorre porque não se pode destrinchar a expressão (4.1) que relaciona F e V ,
sem que haja um valor de h que assim o permita. Logo, a questão do uso desse modelo
requer uma outra forma de abordagem que conduza aos valores de potência para valores
de h tão díspares quanto, por exemplo, 1,41 ou 2,3 ou, ainda, qualquer outro que seja
válido.

Nesse sentido, a solução utilizada neste trabalho para viabilizar o uso do modelo
M1 Avançado envolveu o tratamento numérico para relacionar F e V , em substituição
às abordagens puramente analíticas das variantes anteriores. Assim, o cálculo de g(F )
no modelo avançado não disporá de uma equação própria, como nos casos das variantes
anteriores, que utilizaram g(F ) correspondentes a V = (1/k1) · F para M1 Básico, V =
(1/k1)

1
h−1 · F

1
h−1 para M1 Intermediário e a expressão da Equação (4.9) para M1 Superior.

O procedimento se inicia com a determinação do h. Em seguida, são usados os
valores de h, Vth, F e k1 para a montagem da equação de relação entre V e F , com base
na expressão (4.1), como no exemplo abaixo (para Vth = 0,5V; h = 1,8; k1 = 1010 e
F = 1,5.109 Hz):

F = k1 ·
(V − Vth)h

V
⇒ F · V − k1 · (V − Vth)h = 0

⇒ 1,5.109 · V − 1010 · (V − 0,5)1,8 = 0

A partir desse ponto, a questão é tratada como uma busca de otimização pelo
valor de V que corresponda ao menor erro (idealmente igual a zero) dentro de uma
tolerância escolhida previamente. Nesse exemplo, a solução com tolerância de erro de 10−5
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foi calculada2 como 0,81006307787938V. No Capítulo 6 são utilizados alguns exemplos de
cálculo de g(F ) por meio dessa estratégia.

Em termos de potência, como consequência de (4.3) e do que fora apresentado
acima, tem-se a Representação Formal do Modelo M1 Avançado:

PM1,Av
tot = k0 · [g(F )num]2 · F, (4.12)

em que g(F )num é o resultado do cálculo numérico de g(F ) nos termos apresentados.

4.2 Modelo de Potência M2
Nesse contexto do capítulo, todas as observações realizadas na seção anterior

continuam válidas e, portanto, é possível encontrar uma associação entre V e F de tal
sorte que seja representada, como antes, por g(F ), tendo por base a Equação (4.1).

Assim, quanto à tensão Vth, presente em (2.10) e em (2.11), sabe-se que fora
considerada na seção anterior como nula ou não nula de acordo com a variante em discussão.
Em (2.10), se Vth fosse tomada como nula, como nas variantes Básica e Intermediária, a
exponencial daria lugar à unidade. Se fosse tomada como não nula, como nas variantes
Superior e Avançada, a exponencial resultaria em um número necessariamente menor que
a unidade, restringido por um limitante L, sendo 0 < L < 1.

Para o desenvolvimento de P (F ), porém, consideraremos que em ambos os casos a
exponencial será tomada como unitária, tratando-se de uma simplificação válida porque
em tese nosso modelo estaria sendo conservador, admitindo nesses casos de substituição
que a corrente de leakage seria superior ao seu valor real.

Logo, a potência PM2
tot na Equação (2.8) pode ser reescrita como

PM2
tot = PM1

tot + V · k2 · e−q.Vth/(k T ),

a partir da qual resulta a Forma Genérica do Modelo de Potência M2 :

PM2
tot = PM1

tot + k2 · g(F ). (4.13)

Quanto às Formas Específicas do Modelo de Potência M2, serão apresentadas nas
próximas subseções para cada uma das quatro variantes mencionadas anteriormente, a
depender da expressão de g(F ) utilizada por cada uma delas. Trata-se de combinações de
Pleak desta seção com PM1

tot da seção anterior.
2 Esse resultado foi obtido com a utilização do comando fminsearch no programa MATLAB, sendo

possível resolver esse tipo de busca também com outros recursos como, por exemplo, com o comando
“Atingir Meta” do MS EXCEL.
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4.2.1 Modelo M2 Básico (Vth ≈ 0 e h = 2)

De acordo com a Subseção 4.1.1, as grandezas V e F são tomadas como proporcionais
entre si, de modo que V = g(F ) = (1/k1) · F . Assim, a partir da expressão (4.13), com o
conteúdo da Equação (4.5), tem-se:

PM2
tot = PM1

tot + k2 · g(F ) ⇒ PM2,Bas
tot = a · F 3 + k2 · (1/k1) · F.

Logo, após reescrever esse resultado, obtém-se à Representação Formal do Modelo
M2 Básico:

PM2,Bas
tot = a · F 3 + b · F, (4.14)

em que b é a constante de proporcionalidade da segunda parcela, e corresponde a k2/k1.
O valor de b faz parte das discussões do Capítulo 5.

A primeira parte, a · F 3, corresponde à potência de chaveamento Pdin, enquanto
a parte b · F está associada à potência Pleak, inclusive confirmando PM1

tot como um caso
particular de PM2

tot . Para tanto, bastaria que b fosse nulo.

Quanto aos valores dos parâmetros, nota-se que a e b são constantes quando se
está trabalhando com processadores de uma mesma geração de transistores. Se houver
uma mudança de geração, percebe-se que a e b continuam constantes em relação ao novo
conjunto, mas possivelmente não possuem os mesmos valores de antes.

Outra questão importante é o comparativo entre a · F 3 e b · F . Essa é, em outras
palavras, a comparação que é feita entre as potências Pdin e Pleak em um processador.
Num primeiro momento, parece que Pdin será sempre maior que Pleak, para F > 1Hz,
porque nesse intervalo de F , sempre ocorre F 3 > F . Acontece que b� a, de modo que,
numericamente, o termo Pleak = b · F , em tese, será superior ao valor de Pdin apenas a
partir de Flimite =

√
b/a. No Apêndice A é mostrado como são calculados os valores de a

e b.

4.2.2 Modelo M2 Intermediário (Vth ≈ 0 e h-livre)

Pela Subseção 4.1.2, sabe-se que V = g(F ) = (1/k1)
1

h−1 · F
1

h−1 . Assim, a partir de
(4.13), com o conteúdo de (4.7), tem-se:

PM2
tot = PM1

tot + k2 · g(F ) ⇒ PM2,Int
tot = c · F ( 2

h−1 +1) + k2 · (1/k1)
1

h−1 · F
1

h−1 .

Após reescrever esse resultado, obtém-se à Representação Formal do Modelo M2 In-
termediário:

PM2,Int
tot = c · F ( 2

h−1 +1) + d · F
1

h−1 , (4.15)
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em que c e d são constantes das parcelas, sendo d equivalente a k2/k
1

h−1
1 . Nos Capítulos 5

e 7 as relações b/a e d/c farão parte das comparações de redução de consumo de energia.

4.2.3 Modelo M2 Superior (Vth 6= 0 e h = 2)

A partir da Equação (4.13) e da expressão genérica de PM1
tot em (4.3), pode-se

desenvolver a expressão de PM2
tot :

PM2,Sup
tot = k0 · g(F )2 · F + k2 · g(F ). (4.16)

Quanto ao valor da expressão da tensão V = g(F ), é obtido de modo equivalente
ao que foi feito nas variantes anteriores, a partir da discussão na Subseção 4.1.3:

g(F ) =
F/k1 + 2.Vth ±

√
(F/k1)2 + 4.(F/k1).Vth

2 .

Reunindo-se essas duas partes, obtém-se a Representação Formal do Modelo M2 Su-
perior :

PM2,Sup
tot = k0 ·

F/k1 + 2.Vth ±
√

(F/k1)2 + 4.(F/k1).Vth

2

2

· F

+ k2 ·

F/k1 + 2.Vth ±
√

(F/k1)2 + 4.(F/k1).Vth

2

 . (4.17)

4.2.4 Modelo M2 Avançado (Vth 6= 0 e h-livre)

Cabe lembrar aqui que a determinação da tensão V = g(F ) para essa variante é
bastante peculiar, utilizando-se de uma solução numérica para viabilizar o uso do modelo.
Assim, em consonância com a Subseção 4.1.4, o cálculo de g(F ) no Modelo M2 Avançado
também não disporá de uma equação própria, como no caso da variante correspondente
anterior, mas estará associada à estratégia indicada naquela subseção.

Seguindo-se um procedimento equivalente ao usado na Subseção 4.1.4 e considerando
a Equação (4.13) e a expressão genérica de PM1

tot em (4.12), pode-se elaborar a Representação
Formal do Modelo M2 Avançado:

PM2,Av
tot = k0 · [g(F )num]2 · F + k2 · g(F )num, (4.18)

em que g(F )num corresponde à solução numérica de g(F ), como descrito anteriormente.



Capítulo 4. Modelos de Potência Propostos 84

4.3 Resumo do Capítulo
Neste capítulo foram apresentados os passos do desenvolvimento de dois conjuntos

de modelos analíticos de representação da potência, denominados Modelo M1 e Modelo
M2, com quatro variantes para cada um deles. Essas variantes foram delineadas a partir
do tratamento dado a dois parâmetros de elevada importância nos modelos: a tensão Vth

(limiar ou threshold) e o expoente h da expressão (4.1).

Essa expressão (4.1), F = k1 · (V − Vth)h/V , e a Equação (2.6), P = k0 · V 2 · F ,
serviram de lastro para a maior parte do desenvolvimento das variantes, cujas representações
matemáticas podem ser colocadas todas em função das relações genéricas a seguir.

• Forma geral da Potência Total para o Modelo M1:

PM1
tot = k0 · g(F )2 · F.

• Forma geral da Potência Total para o Modelo M2:

PM2
tot = PM1

tot + k2 · g(F ) ou PM2
tot = k0 · g(F )2 · F + k2 · g(F ).

Nessas equações genéricas, o g(F ) corresponde à função que relaciona a tensão (V )
do processador com a sua frequência (F ), e sua forma de cálculo encontra-se exposta na
Tabela 4 a seguir para cada uma das variantes de M1 ou M2.

Nessa tabela, o g(F )num corresponde à solução numérica viabilizadora da variante
avançada dos modelos. A Tabela 5 contém as expressões das Potências para as variantes
do Modelo M1, e as do Modelo M2 encontram-se na Tabela 6.

Tabela 4 – Cálculo de g(F ) para cada variante

Variante g(F ) Equação
Básica (1/k1) · F (4.4)
Intermediária (1/k1)

1
h−1 · F

1
h−1 (4.6)

Superior F/k1+2.Vth±
√

(F/k1)2+4.(F/k1).Vth
2 (4.9)

Avançada g(F )num —
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Tabela 5 – Expressões das potências PM1
tot para cada variante

Variante PM1
tot Equação

Básica a · F 3 (4.5)
Intermediária c · F ( 2

h−1 +1) (4.7)
Superior (k0/4) ·

(
F/k1 + 2.Vth ±

√
(F/k1)2 + 4.(F/k1).Vth

)2
· F (4.11)

Avançada k0 · [g(F )num]2 · F (4.12)

Tabela 6 – Expressões das potências PM2
tot para cada variante

Variante PM2
tot Equação

Básica a · F 3 + b · F (4.14)
Intermediária c · F ( 2

h−1 +1) + d · F
1

h−1 (4.15)

Superior k0 ·
(

F/k1+2.Vth±
√

(F/k1)2+4.(F/k1).Vth
2

)2
· F + k2 ·

(
F/k1+2.Vth±

√
(F/k1)2+4.(F/k1).Vth

2

)
(4.17)

Avançada k0 · [g(F )num]2 · F + k2 · g(F )num (4.18)
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5 Redução do Consumo de Energia em Apli-
cações Paralelas

Este trabalho abrange investigações sobre como varia o consumo de energia de alguns
tipos de processador na realização de uma mesma tarefa, de acordo com a especificação
de dois diferentes conjuntos de modelos matemáticos de representação da potência, e sob
determinadas condições de paralelização.

Neste capítulo, em particular, são apresentadas diferentes formulações envolvendo
principalmente os fatores relativos de energia Er definidos a seguir. No Capítulo 7 são
apresentados alguns testes de avaliação da qualidade dessas formulações, assim como
também testes de avaliação da qualidade das formulações de potência do Capítulo 4.

Nesse mesmo sentido, cabe ainda esclarecer que no Capítulo 6 são apresentadas
diversas simulações com as formulações de energia relativa apresentadas neste capítulo,
assim como as de potência expostas no Capítulo 4. Essas simulações são utilizadas para
comparações de comportamento das formulações com os resultados esperados em termos
teóricos, bem como com os experimentos e simulações do Capítulo 7.

Assim, para estimar o quanto o consumo de energia de um processador se apro-
xima ou se distancia do consumo de outro, fica definido de forma genérica o Fator de
Escalonamento Relativo de Energia (Er):

Er = Ex

Ey
, (5.1)

em que Ex e Ey são os valores de energia gastos, respectivamente, por um processador do
tipo X e por um processador do tipo Y na realização de uma mesma tarefa e em condições
equivalentes.

Trata-se de uma grandeza adimensional, de valor relativo e equivalente ao de uma
normalização em relação ao valor de Ey.

Nas próximas seções, com base na medida do speedup de uma aplicação qualquer,
esse fator Er foi utilizado para estabelecer quanto de energia pode ser economizado quando
a medição se move de um cenário para outro nas três situações distintas de comparação
a seguir:

• Processador Multi-core Homogêneo versus Processador Single-core (ho × sc)

• Processador Multi-core Heterogêneo versus Processador Single-core (he × sc)

• Processador Multi-core Heterogêneo versus Proc. Multi-core Homogêneo (he × ho)
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5.1 Consumo de Energia dos Processadores Multi-core Homogê-
neos em Relação aos Processadores Single-core
Partindo-se da situação em que uma aplicação é executada num processador single-

core1 (sc), a uma dada tensão e frequência, para o cenário de um processador multi-core
homogêneo (ho) executando a versão paralelizada do algoritmo, a uma tensão e a uma
frequência mais baixas, pode-se fazer uso do fator Er na comparação do consumo de
energia (Eho × Esc), calculando-o nos seguintes termos:

Er = Eho

Esc
. (5.2)

Desse modo, se Er < 1, então Eho < Esc, significando que haveria economia de
energia na substituição proposta, qual seja, do processador single-core pelo multi-core
homogêneo. Caso contrário (Er ≥ 1), não haveria economia de energia: ou seria uma
situação de empate (Er = 1), em que os dois processadores consumiriam igualmente
o mesmo valor de energia, ou o multi-core homogêneo gastaria mais energia do que o
single-core (Er > 1) para realizar a mesma tarefa.

Usando-se a relação direta entre a energia e a potência para cada processador2, são
obtidas as expressões

Eho = Pho Tho (5.3)

e
Esc = Psc Tsc, (5.4)

em que Tho e Tsc são os tempos de execução de uma mesma tarefa de referência por parte
dos processadores multi-core homogêneo e single-core, respectivamente.

Em termos analíticos, as expressões das potências dissipadas Pho e Psc que serão
empregadas no desenvolvimento das Equações (5.3) e (5.4) dependem da escolha do modelo
de potência a ser utilizado na representação, podendo tratar-se do modelo M1 ou do
modelo M2.

Quanto aos valores de tempo, deve-se observar a seguinte notação:

a) O tempo de execução sequencial Tsc será designado por T1(Fsc) para indicar que
o código será executado por um único processador single-core (ou núcleo único)
operando na frequência Fsc.

1 Ou, equivalentemente, por um único núcleo de um processador multi-core, se a comparação for
estabelecida nesses termos.

2 Em verdade, uma representação mais formal seria realizada por meio de uma integração de pho(t) em
relação ao tempo t. Entretanto, é sempre possível utilizar a média Pho como resultado da razão entre
o valor final da energia consumida e o tempo total de execução Tho, simplificando-se a notação e a
composição das expressões.
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b) O tempo de execução Tho será designado por Tp(Fho) para indicar que o código será
executado pelos p núcleos de um processador multi-core homogêneo, todos operando
na frequência Fho.

Assim, substituindo as expressões (5.3) e (5.4) em (5.2), já com a nova notação
indicada acima, tem-se:

Er = Eho

Esc
= Pho Tp(Fho)

Psc T1(Fsc)
. (5.5)

Frise-se, por causa da simetria, que a potência do processador multi-core homogêneo
pode ser dada por

Pho = p · P1(Fho), (5.6)

em que p indica a quantidade de núcleos em operação e P1(Fho) corresponde à potência
de um único núcleo operando na frequência Fho, sendo, a princípio, qualquer um deles3.

Em (BASMADJIAN; MEER, 2012) os autores mostram que, na realidade, a
potência total dissipada por um processador multi-core é inferior à soma das potências
de todos os núcleos, em decorrência da economia de energia que ocorre por causa do
compartilhamento de recursos. Ou seja, neste trabalho deveria ser considerada uma relação
do tipo Pho < p · P1(Fho). Apesar disso, optamos por manter a igualdade em vez da
desigualdade e, nesse caso, podemos considerar nosso valor de Pho como um limitante
superior para o consumo do processadormulti-core. Mais uma vez preferimos, por precaução,
a adoção de uma abordagem conservadora em benefício da qualidade dos resultados.

Tomando-se Tp(Fho) como a medida do tempo de execução da versão paralela do
código, seu valor é o tempo necessário aos núcleos para que o último deles que ainda esteja
executando a sua parcela da atividade complete a ação. Assim, foi considerado que todos
os núcleos gastam o mesmo tempo Tp(Fho) para executar seu quinhão, mesmo que, na
prática, não haja garantia de que esses tempos sejam iguais. Por conseguinte, essa opção
também faz aumentar a confiabilidade do limitante superior de energia a ser calculado.

A razão entre esses tempos de execução será denominada Fator de Escalonamento
de Tempo e definida como Tr nos seguintes termos:

Tr = Tp(Fho)
T1(Fsc)

. (5.7)

Trata-se de um tempo relativo, que associa os tempos hipotéticos de execução da tarefa nos
processadores multi-core homogêneo, Tp(Fho), e single-core, T1(Fsc), cada qual operando
em sua própria frequência. É por causa das diferentes frequências que esse fator não deve
ser confundido com o speedup.
3 Mesmo com a simetria, podem surgir diferenças em casos reais, por exemplo por causa de possíveis

desbalanceamentos. Nessa situação, basta tomar prudencialmente o valor da potência P1 pelo limite
superior encontrado entre as potências de cada um dos vários núcleos.



Capítulo 5. Redução do Consumo de Energia em Aplicações Paralelas 89

Assim, substituindo a expressão (5.7) em (5.5), tem-se uma nova forma para
representar o fator Er:

Er =
(
Pho

Psc

)
· Tr. (5.8)

Quanto ao fator Tr, a comparação relativa de tempos de execução de uma mesma
tarefa poderia ser abordada de acordo com uma das seguintes possibilidades e seus
significados:

• Tr < 1 ⇒ Multi-core executando a tarefa em menos tempo que o single-core;

• Tr = 1 ⇒ Multi-core e single-core executando a tarefa no mesmo tempo; e

• Tr > 1 ⇒ Multi-core executando a tarefa em mais tempo que o single-core.

Idealmente, seria interessante realizar a mesma tarefa em menos tempo e com
menos energia despendida. Mas, quando se tem como meta o aumento do desempenho
de execução de uma tarefa, ou seja, a diminuição do tempo que se leva para processá-la
(Tr < 1), um gasto maior de energia com os processadores é bastante justificável.

Entretanto, diminuir o tempo de execução não é uma condição indispensável para
todas as aplicações. Em alguns casos, diminuir o consumo absoluto de energia pode ser
a situação mais importante a se alcançar, especialmente quando se refere a dispositivos
(móveis e de pequeno porte) alimentados por bateria, cuja restrição energética é muito
mais forte do que a dos demais dispositivos.

Este trabalho lida com a situação em que os processadores multi-core e single-core
executam a tarefa no mesmo tempo (Tr = 1). O principal objetivo é a realização de um
relaxamento em um possível ganho de tempo de execução com o uso de processadores multi-
core para se compensar com um ganho de energia. Assim, nessa condição, investigamos
como a medida do speedup de aplicações paralelas sendo executadas em dispositivos multi-
core podem colaborar com a redução do consumo de energia de uma dada tarefa pelo
acréscimo da quantidade de núcleos e pela redução da tensão e frequência do dispositivo.

Nesse sentido, considerando Tr = 1, e utilizando-se a expressão (5.6) em (5.8),
tem-se

Er = p ·
[
P1(Fho)
Psc(Fsc)

]
. (5.9)

Portanto, o resultado obtido para o fator relativo de energia Er depende da quantidade
p de núcleos utilizados pelo processador multi-core homogêneo na execução da tarefa e,
também, do modelo de potência utilizado em P1(Fho) e Psc(Fsc).

Nas duas subseções a seguir, a expressão de Er da Equação (5.9) será apresentada de
acordo com o ajuste realizado para compatibilizá-la com o modelo M1 e com o modelo M2.
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5.1.1 Economia de energia com a análise do Modelo M1 (ho × sc)

Para o modelo de potência M1 desenvolvido no capítulo anterior, a aplicação da
Equação (4.5), Ptot = a · F 3, a um núcleo do processador multi-core homogêneo e ao
processador single-core conduz a:

P1(Fho) = a · F 3
ho e Psc(Fsc) = a · F 3

sc. (5.10)

Neste trabalho estamos considerando que os valores dos coeficientes das expressões
acima são iguais ou bastante próximos entre si. Ocorre que nossa abordagem está voltada
principalmente para aplicações do tipo das que estão associadas a dispositivos com fortes
restrições na alimentação e, como mencionado no primeiro capítulo, com aplicações
computacionalmente intensivas e de pouca variabilidade. Ademais, como visto na Seção 2.1,
existem motivos para tratar esses fatores como “parte de uma estreita faixa numérica”, da
qual resultaria a proximidade entre os seus valores nas mencionadas equações.

Logo, utilizando-se essas relações de (5.10) na Equação (5.9), em que Tr = 1,
chega-se a

Er = p ·
(
F 3

ho
F 3

sc

)
. (5.11)

Assim,
Er = p · F 3

r , (5.12)

em que fica definido Fr = Fho/Fsc como o Fator Relativo de Escalonamento da Frequência.

Observa-se, em termos mais completos, que se fossem mantidos os cálculos de Er

sem a substituição do Tr pelo valor unitário, a expressão encontrada para esse fator, ao
invés da que foi obtida em (5.12), seria dada por

Er = pF 3
r Tr, (5.13)

indicando-se uma espécie de compensação no cálculo de Er, nessa hipótese levantada, pelo
fato de os tempos Tho e Tsc serem diferentes. Conjecturamos que os resultados gerais para
valores de Tr ligeiramente diferentes de 1 são significativamente próximos dos resultados
para Tr = 1.

Ainda em termos generalizados, existe uma relação intrínseca entre os fatores
de escalonamento do tempo e da frequência. Essa relação é afetada pelo speedup Sp da
aplicação paralelizada, quando executada em p núcleos de um processador multi-core
homogêneo, obtido pela razão entre o tempo de execução sequencial T1(F ) e o tempo de
execução paralela Tp(F ), para uma mesma frequência de trabalho F .

Assim, a expressão de Tr da equação (5.7) pode ser desenvolvida em função de Sp

e Fr, por meio do algebrismo apresentado a seguir:

Tr = Tp(Fho)
T1(Fsc)

= Tp(Fho)
T1(Fsc)

·
[
T1(Fho)
T1(Fho)

]
=
(
Tp(Fho)
T1(Fho)

)
· T1(Fho)
T1(Fsc)

. (5.14)
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Então, como Sp = T1(Fho)/Tp(Fho), tem-se

Tr = 1
Sp
· T1(Fho)
T1(Fsc)

. (5.15)

Logo, como
T1(Fho)
T1(Fsc)

= Fsc

Fho
= 1
Fr
, (5.16)

obtém-se uma importante relação entre Tr, Sp e Fr:

Tr = 1
Sp Fr

. (5.17)

Considerando esse resultado em (5.17) aplicado para Tr = 1, tem-se

Sp · Fr = 1. (5.18)

Substituindo-se (5.18) em (5.12), obtém-se a expressão do Fator de Escalonamento
Relativo de Energia,

Er = p

S3
p
, (5.19)

para a comparação entre o consumo de energia do processador multi-core homogêneo e o
consumo de energia do processador single-core, com o modelo de potência M1 e o caso
específico em que Tr = 1.

Nesse caso, ainda se pode ajustar a notação utilizada, de modo que esse Er seja
representado por EM1

r ou, mais especificamente, por EM1(ho, sc)
r , tal que

EM1
r = p

S3
p

(5.20)

ou
EM1(ho, sc)

r = p

S3
p
. (5.21)

Dessa expressão pode-se inferir, portanto, que o consumo de energia de um pro-
cessador multi-core que realiza a mesma tarefa atribuída a um processador single-core,
num mesmo intervalo de tempo e nas demais condições estabelecidas neste trabalho, fica
reduzido a um fator totalmente relacionado à implementação paralela realizada.

Assim, quanto mais escalável for o algoritmo paralelo utilizado, menor será a energia
consumida. Quanto maior for a eficiência da paralelização, tanto melhor será o resultado
obtido na relação acima. A qualidade da implementação paralela do algoritmo escolhido
passa a ser um fator decisivo na capacidade de redução do consumo de energia com base
na paralelização da tarefa em um processador multi-core com frequência Fho inferior a Fsc.



Capítulo 5. Redução do Consumo de Energia em Aplicações Paralelas 92

Além disso, a presença do speedup na expressão de Er é muito importante porque
o cálculo de Sp contempla variáveis que não foram incluídas diretamente na formulação
utilizada nesta tese para a potência, tais como os overheads da paralelização, inclusive
relacionados ao acesso à memória. Isso ocorre porque os valores encontrados para essa
métrica paralela já representam reflexos de todo o conjunto utilizado na execução da
versão paralela do algoritmo: a paralelização propriamente dita do algoritmo sequencial,
bem como as características do hardware e do sistema operacional.

Quanto à Equação (5.19) propriamente dita, pode-se calcular por meio dela qual
seria a redução da energia consumida por um processador multi-core homogêneo execu-
tando um algoritmo em paralelo com o mesmo tempo de execução da versão sequencial
correspondente, segundo o modelo de potência M1.

Quanto menor o valor de Er, menos energia o processador multi-core consumiria
quando comparado com o gasto do single-core. Observe-se que em (5.19) a variável p,
quantidade de núcleos utilizados, contribui diretamente no sentido de aumentar o consumo
relativo de energia do processador multi-core, enquanto Sp (speedup), que depende de p,
contribui para a diminuição desse consumo.

Logo, a redução do consumo de energia após a execução de uma tarefa pode ser
atingida se for admitido que essa tarefa é realizada por um processador multi-core, com
p núcleos, ao invés de ser realizada por um processador single-core, precisando-se garantir
que cada núcleo desse chip trabalhe a uma frequência Fho necessariamente mais baixa que
Fsc e suficientemente menor a ponto de afiançar que Tp seja igual a Tsc

(4). Quando isso
acontecer, corresponderá à situação em que Er < 1.

Neste modelo M1 e com base em (5.19), portanto, pode-se encontrar essa situação
de Er < 1, teoricamente, sempre que o speedup ultrapassar um limiar SLIM

p , tal que

ELIM
r = p

(SLIM
p )3 = 1,

da qual se obtém
SLIM

p = p1/3. (5.22)

O valor de Sp, na prática, depende de uma série de elementos envolvidos na
paralelização, situando-se idealmente em Sp = p (speedup ideal ou linear). Dessa forma,
pode ser observado de imediato que na situação hipotética de speedup ideal sempre haveria
economia de energia para este modelo, com qualquer quantidade de núcleos em paralelo,
porque o limite (5.22) estaria superado, já que Slinear

p > SLIM
p , ou seja, p > p1/3, para todo

p ∈ N e p ≥ 2.
4 Ou T1, caso a comparação seja estabelecida com um único núcleo de um processador multi-core.
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5.1.2 Economia de energia com a análise do Modelo M2 (ho × sc)

Para o modelo M2 de potência desenvolvido no capítulo anterior, a aplicação da
Equação(4.14) aos processadores multi-core homogêneo e single-core conduz a

P1(Fho) = a · F 3
ho + b · Fho e Psc(Fsc) = a · F 3

sc + b · Fsc. (5.23)

Essas relações acima, sob as mesmas condições gerais de análise da subseção
anterior, são levadas a (5.9), em que Tr = 1, para se chegar à seguinte expressão:

Er = p ·
(
aF 3

ho + b Fho

aF 3
sc + b Fsc

)
. (5.24)

De Sp Fr = 1 em (5.18) e Fr = Fho/Fsc, por definição, tem-se Fho = Fsc/Sp. Assim,
substituindo esse resultado de Fho em (5.24), obtém-se

Er = p

[
a
F 3

sc
S3

p
+ b

Fsc

Sp

]
[aF 3

sc + b Fsc]

= p

1
S3

p
Fsc

[
aF 2

sc + b S2
p

]
Fsc [aF 2

sc + b ] . (5.25)

Em seguida, reescrevendo a Equação (5.25), obtém-se a expressão que representa o
Fator de Escalonamento Relativo de Energia,

Er = p

S3
p

[F 2
sc + (b/a)S2

p]
[F 2

sc + (b/a)] , (5.26)

utilizado na comparação entre os processadores multi-core homogêneo e single-core, para o
Modelo de Potência M2 e o caso específico em que Tr = 1. Ajustando-se a notação para
torná-la mais específica, também se pode representar Er, nesse caso, por EM2

r ou EM2(ho, sc)
r .

Como apontado na subseção anterior, a presença do speedup na formulação do
fator Er reforça a importância da paralelização na caracterização de eventuais reduções
no consumo de energia. Quanto às demais semelhanças e diferenças entre as formulações
matemáticas dos fatores EM1(ho,sc)

r e EM2(ho,sc)
r , são consequências das características dos

modelos de potência utilizados. Assim, a presença da potência Pleak no modeloM2 justifica
o aparecimento dos novos termos com Fsc e b/a na expressão (5.26) quando comparada
a (5.19).

Além disso, pode-se estabelecer um vínculo direto entre essas duas formulações,
pois, como EM1

r = p/S3
p, então é possível isolar esse termo no lado direito da igualdade

em (5.26), de tal modo que se obtém

EM2
r = EM1

r ·

[
F 2

sc + (b/a)S2
p

]
[F 2

sc + (b/a)] . (5.27)
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Logo, isso equivale a dizer que o termo EM2
r pode ser visto como o produto de EM1

r

por um Fator Q dado por

Q =

[
F 2

sc + (b/a)S2
p

]
[F 2

sc + (b/a)] . (5.28)

É importante notar que o Fator Q que diferencia os dois modelos é a consequência
imediata da inclusão da potência relacionada às correntes de fuga. Ademais, a Equa-
ção (5.28) reforça a ideia de um modelo M1 como caso particular de M2, já que quando
b = 0, tem-se Q = 1 e, em consequência, a expressão de EM2

r recai na de EM1
r .

Essa relação já era esperada, uma vez que, como visto, o modelo de potência M1
(PM1 = aF 3) também é um caso particular do modelo M2 (PM2 = aF 3 + bF ), em que o
parâmetro b corresponde ao coeficiente da porção relacionada às correntes de fuga.

Ainda quanto às expressões de Er em (5.26) e de Q em (5.28), nota-se que existem
referências explícitas à frequência Fsc. Essa referência, no entanto, pode ser alterada para
a frequência Fho. Assim, baseado em Sp.Fr = 1 e Fr = Fho/Fsc, tem-se, por substituição
simples,

Er = p

S3
p

[F 2
ho + (b/a)][

F 2
ho + (b/a)/S2

p

] . (5.29)

5.1.3 Economia de energia com a análise de outras versões dos Modelos

Nas duas subseções anteriores foram desenvolvidas as formulações do consumo
relativo de energia envolvendo os processadores homogêneos e os processadores single-core.
Em ambas foram utilizados os modelos de potência M1 e M2 em suas versões Básicas,
ou seja, PM1,Bas

tot e PM2,Bas
tot . Entretanto, também é possível desenvolver as expressões do

Fator de Escalonamento Relativo de Energia Er, encontradas em (5.19) e em (5.26), para
as demais versões dos modelos de potência (Superior, Intermediária e Avançada), relativas
tanto a M1 como a M2.

É importante lembrar que as versões dos modelos foram apresentadas numa ordem
crescente de complexidade, da mais simples à mais completa. As versões Básicas, as mais
simples de todas, são as que menos privilegiam nossa abordagem, acabando por servirem
de referência para as demais, de modo que qualquer resultado esperado pela aplicação das
outras versões possivelmente levará a resultados mais precisos na análise do consumo de
energia desses processadores.

Considerando que os passos a serem seguidos no desenvolvimento dos fatores
encontram-se dispostos nas subseções anteriores e, ainda, para evitar redundâncias, a
princípio desnecessárias, optamos por apresentar de forma concisa as generalizações
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das formulações de Er para M1 e M2 por meio da utilização da expressão V = g(F ),
Equação (4.2), nos termos a seguir:

A) Generalização do Fator Er para o Modelo M1

Partindo-se da aplicação de PM1
tot = k0 · g(F )2 · F , forma genérica do Modelo de

Potência M1 apresentada na Equação (4.3), a um núcleo do processador multi-core
homogêneo e ao processador single-core, tem-se

P1(Fho) = k0 · g(Fho)2 · Fho e Psc(Fsc) = k0 · g(Fsc)2 · Fsc. (5.30)

Assim, utilizando-se essas relações de (5.30) na Equação (5.9), em que Tr = 1,
chega-se a

Er = p ·
(
g(Fho)2 · Fho

g(Fsc)2 · Fsc

)
. (5.31)

Então,

Er = p ·
[
g(Fho)
g(Fsc)

]2

· Fr, (5.32)

em que Fr foi definido como Fho/Fsc.

Logo, a partir desse resultado e de Sp · Fr = 1 (5.18), obtém-se a expressão do
Fator de Escalonamento Relativo de Energia Genérico para o Modelo M1,

EM1,gen
r = p

Sp ·R2 , (5.33)

em que R = g(Fsc)/g(Fho).

A título exemplificativo encontra-se no Apêndice C a particularização da Equa-
ção (5.33) para as versões Básica e Intermediária do modelo de potência M1, resul-
tando em seus respectivos e específicos fatores de redução de energia EM1,Bas

r e EM1,Int
r .

B) Generalização do Fator Er para o Modelo M2

Do mesmo modo que no item anterior, parte-se da aplicação da forma genérica do
Modelo de Potência M2, PM2

tot = k0 ·g(F )2 ·F +k2 ·g(F ), a um núcleo do processador
multi-core homogêneo e ao processador single-core, obtendo-se

P1(Fho) = k0 · g(Fho)2 · Fho + k2 · g(Fho)

e

Psc(Fsc) = k0 · g(Fsc)2 · Fsc + k2 · g(Fsc). (5.34)

Utilizando-se essas relações na Equação (5.9) chega-se a

Er = p ·
(
k0 · g(Fho)2 · Fho + k2 · g(Fho)
k0 · g(Fsc)2 · Fsc + k2 · g(Fsc)

)
. (5.35)
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Portanto, utilizando-se c e d para representar as constantes, a partir de Sp Fr = 1
e Fr = Fho/Fsc obtém-se o Fator de Escalonamento Relativo de Energia Genérico
para o Modelo M2,

EM2,gen
r = p

Sp ·R2

[
g(Fsc).Fsc + (d/c).Sp.R

g(Fsc).Fsc + (d/c)

]
, (5.36)

em que R = g(Fsc)/g(Fho) e (d/c) = (1/k1) · (b/a), sendo k1 a constante presente na
Equação (4.1).

Além disso, é possível estabelecer o vínculo direto entre EM1,gen
r e EM2,gen

r :

EM2,gen
r = EM1,gen

r ·
[
g(Fsc).Fsc + (d/c).Sp.R

g(Fsc).Fsc + (d/c)

]
. (5.37)

Logo, isso equivale a dizer que o termo EM2,gen
r pode ser visto como o produto

de EM1,gen
r por um Fator Q’ dado por

Q′ =
[
g(Fsc).Fsc + (d/c).Sp.R

g(Fsc).Fsc + (d/c)

]
, (5.38)

à semelhança do Fator Q.

Por fim, resta esclarecer que os Capítulos 6 e 7 possuem experimentos e simulações
envolvidos primordialmente com as versões básicas dos modelos M1 e M2, mas também
apresentam alguns casos em que versões não-básicas foram consideradas.

5.2 Consumo de Energia dos Processadores Multi-core Heterogê-
neos em Relação aos Processadores Multi-core Homogêneos e
aos Processadores Single-core
De imediato, cabe observar que a forma de lidar com a análise do consumo relativo

de energia envolvendo os processadores multi-core heterogêneos é um pouco diferente
da forma utilizada para os multi-core homogêneos, em face da existência de múltiplas
possibilidades de diferenciação entre os núcleos.

Ocorre que um processador multi-core heterogêneo típico é composto por um núcleo
mais poderoso diferenciado de todos os outros núcleos, que são, por sua vez, mais simples
e idênticos entre si. A análise do consumo relativo de energia para esse tipo de processador
poderia ser realizada considerando-o como um padrão de estrutura predeterminada, fixa
em termos de proporção na alocação de recursos para a construção dos seus núcleos.

Entretanto, em vez disso, a opção adotada para o nosso estudo foi pautada na
utilização de um modelo de distribuição flexível dos recursos a serem alocados para os
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núcleos. Essa opção apresenta a vantagem de oferecer mais versatilidade na determinação
das características do processador, mas se torna mais complexa porque demanda a adoção
de um modelo de custo.

Na Subseção 3.2.5 são mostrados os detalhes do modelo de custo adotado nesta
tese. A partir daqui são apresentadas as aplicações desse modelo de custo na avaliação do
consumo relativo de energia nas seguintes duas confrontações: multi-core heterogêneo versus
homogêneo e multi-core heterogêneo versus single-core. Nesse caso, o Fator Relativo Er foi
utilizado como métrica comparativa do consumo de energia entre o processador heterogêneo
e as outras duas arquiteturas para o primeiro modelo de potência.

O Modelo M1 lida apenas com a potência dinâmica, desconsiderando-se a potência
de leakage. Portanto, com base na relação entre energia, tempo e potência, para se encontrar
o valor da energia consumida é necessário estabelecer quanta potência dinâmica e tempo a
tarefa vai exigir do dispositivo.

Os tempos de trabalho utilizados são básicos para o desenvolvimento das formula-
ções. Essencialmente, o tempo de execução varia de acordo com a aceleração que é dada
em cada parte da tarefa, serial ou paralela, enquanto a potência dinâmica dissipada nas
frações serial e paralela depende da quantidade de recursos da arquitetura utilizada para
o cálculo dessas frações.

De forma a analisar como as parcelas serial e paralela do tempo de execução
da tarefa são aceleradas por uma dada arquitetura, nas próximas subseções são feitas
associações entre cada fração e a parte do dispositivo que a executa, de acordo com cada
tipo de processador utilizado neste trabalho. A referência adotada é o tempo de execução
da tarefa em um núcleo básico simples, Tbc(Fx), operando na frequência Fx, em que Fx

pode ser Fho, Fhe ou mesmo Fsc, dependendo do processador.

5.2.1 Cálculo da Energia Dinâmica para Processadores Multi-core Homogêneos

A fração serial 1− f somente pode ser executada por um dos n/r núcleos idênticos.
Uma vez que cada núcleo construído com r BCEs acelera a computação por perf(r), a
porção de tempo necessária para o cálculo da fração serial por um processador multi-core
homogêneo operando na frequência Fho é dada por

Ts(Fho) = Tbc(Fho) · (1− f)
perf(r) . (5.39)
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Considerando que o restante da tarefa, durante a porção paralela de fração f , pode
ser acelerada por todos os n/r núcleos de r BCEs, cada um por perf(r), isso leva um
tempo Tp(Fho) dado por

Tp(Fho) = Tbc(Fho) · f

(n/r) · perf(r) . (5.40)

Como ilustrado na Figura 27, o consumo de energia dinâmica de um processador
multi-core homogêneo operando na frequência Fho pode ser definido pelo produto da
potência de um único núcleo (one core), Poc(Fho), e o tempo em que esse núcleo está ativo,
Ts(Fho), mais o produto da potência dissipada por todos os núcleos, Pho(Fho), e a porção
de tempo em que todos os núcleos estão ativos, Tp(Fho), na forma:

Eho(Fho) = Poc(Fho) · Ts(Fho) + Pho(Fho) · Tp(Fho). (5.41)

Figura 27 – Esquema de representação dos tempos de execução para processadores multi-
core homogêneos

Fonte: adaptado de (BARROS et al., 2015).

Das equações (5.39) e (5.40), e assumindo que Poc(Fho) e Pho(Fho) podem ser
consideradas como r · Pbc(Fho) e n · Pbc(Fho), respectivamente, em que Pbc(Fho) denota a
potência associada a um núcleo básico operando na frequência Fho, tem-se:

Eho(Fho) = Pbc(Fho)
[
r · Tbc(Fho) · (1− f)

perf(r) + n · Tbc(Fho) · f · r
n · perf(r)

]
,
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a partir da qual se chega a

Eho(Fho) = Pbc(Fho) · Tbc(Fho) · r

perf(r) . (5.42)

Esse resultado em (5.42) é utilizado na Subseção 5.2.4 para a realização do cálculo
do Fator Relativo Er na comparação dos consumos do processadores multi-core heterogêneo
e multi-core homogêneo.

5.2.2 Cálculo da Energia Dinâmica para Processadores Multi-core Heterogê-
neos

Neste caso, a parte serial com fração 1− f é executada pelo núcleo avançado de
r BCEs e acelerado por perf(r). Assim, a porção de tempo necessária para a execução da
parcela serial, relativa a um processador multi-core heterogêneo operando na frequência Fhe,
é dada por:

Ts(Fhe) = Tbc(Fhe) ·
(1− f)
perf(r) . (5.43)

Por outro lado, a parte remanescente da tarefa, com fração paralela f , é acelerada
por todos os núcleos, isto é, por n− r núcleos básicos de 1 BCE cada um, juntamente com
o núcleo avançado de r BCEs. Portanto, o intervalo de tempo Tp(Fhe) dado por:

Tp(Fhe) = Tbc(Fhe) ·
f

perf(r) + n− r
. (5.44)

Como ilustrado na Figura 28, o consumo de energia dinâmica de um processador
multi-core heterogêneo operando na frequência Fhe pode ser definido pela soma dos dois
produtos entre a potência e o tempo relativos aos cálculos da parte serial, Pac(Fhe) ·Ts(Fhe),
por meio do núcleo avançado (advanced core), e da parte paralela, Phe(Fhe) · Tp(Fhe), por
meio de todos os núcleos da arquitetura heterogênea:

Ehe(Fhe) = Pac(Fhe) · Ts(Fhe) + Phe(Fhe) · Tp(Fhe). (5.45)

Das equações (5.43) e (5.44), e assumindo que Pac(Fhe) e Phe(Fhe) podem ser
consideradas como r · Pbc(Fhe) e n · Pbc(Fhe), respectivamente, tem-se:

Ehe(Fhe) = Pbc(Fhe) · Tbc(Fhe)
[
r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
. (5.46)

Esse resultado em (5.46) será utilizado na Subseção 5.2.4, juntamente com a
expressão (5.42), para a realização do cálculo do Fator Relativo Er na comparação dos
consumos do processadores multi-core heterogêneo e multi-core homogêneo.
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Figura 28 – Esquema de representação dos tempos de execução para processadores multi-
core heterogêneos

Fonte: adaptado de (BARROS et al., 2015).

5.2.3 Cálculo da Energia Dinâmica para Processadores Single-core

O cálculo da energia dinâmica para o processador single-core apoia-se nos dados
do diagrama de tempos da Figura 29 e a forma de cálculo segue o mesmo padrão utilizado
nas subseções anteriores.

Figura 29 – Esquema de representação dos tempos de execução para processadores single-
core

Fonte: adaptado de (BARROS et al., 2015).
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Entretanto, considerando que o processador single-core pode ser compreendido
como um caso particular do processador multi-core homogêneo, uma outra forma de se
chegar ao mesmo resultado seria por meio dessa relação.

Assim, o consumo de energia dinâmica de um processador single-core construído
com n BCEs e operando na frequência Fsc pode ser considerado, também, como um caso
especial de (5.42) quando r = n, tal que

Esc(Fsc) = Pbc(Fsc) · Tbc(Fsc) ·
n

perf(n) . (5.47)

Na próxima subseção essa expressão será utilizada para a realização do cálculo do
respectivo Fator Relativo Er.

5.2.4 Fator de Redução da Energia de Processadores Multi-core Heterogêneos
em Relação aos Processadores Multi-core Homogêneos e aos Processa-
dores Single-core

A avaliação relativa do consumo de energia do processador multi-core em relação
aos outros dois tipos de processador utilizados, com base no modelo de potência M1, parte
genericamente da Equação (5.1) e utiliza os resultados das três subseções anteriores.

No caso do processador multi-core homogêneo como referência, foram utilizadas
as expressões (5.42) e (5.46). Assim, a redução no consumo de energia dinâmica obtida
quando as arquiteturas homogêneas são substituídas por heterogêneas pode ser expressa
por

Er = Ehe(Fhe)
Eho(Fho)

=
Pbc(Fhe) · Tbc(Fhe)

[
r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
Pbc(Fho) · Tbc(Fho) · r

perf(r)
. (5.48)

Utilizando-se a Equação (4.5), P = a · F 3, foram feitas as devidas substituições
nas expressões de potência acima, de modo a se obter

Er =
(
Fhe

Fho

)3 (Tbc(Fhe)
Tbc(Fho)

)[
r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
perf(r)

r
. (5.49)

Considerando que o tempo de execução de uma tarefa é inversamente proporcional
a sua frequência de operação, segue que

Fhe

Fho
= Tbc(Fho)
Tbc(Fhe)

. (5.50)
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Assim, tem-se

Er =
(
Tbc(Fho)
Tbc(Fhe)

)2 [
r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
perf(r)

r
. (5.51)

Das expressões (3.10) e (3.13) desenvolvidas anteriormente, tem-se:

Er =
(
Sho

She
· 1
Tr

)2 [r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
perf(r)

r
, (5.52)

em que Tr = The(Fhe,n,r)/Tho(Fho,n,r) é um fator de escalonamento do tempo que relaciona
os tempos de execução hipotética da tarefa nos processadores heterogêneo e homogêneo,
respectivamente, cada um operando em sua própria frequência.

Finalmente, como há particularmente um interesse na situação em que os processa-
dores heterogêneo e homogêneo apresentam o mesmo tempo de execução para uma dada
tarefa, deve-se fazer Tr = 1. Desse modo, conforme já estabelecido, atenua-se a frequência
de operação Fhe, normalmente reduzindo-a, tal que

Fhe = Fho ·
Sho

She
, (5.53)

Como já mencionado, essa ponderação em Tr pode fazer com que sejam renunciados
possíveis ganhos no tempo de execução para se obter alguma economia de energia.

Então, substituindo-se a relação de speedups de (5.53) na equação (5.52) e, nos
termos deste trabalho, encontramos o Fator de Redução da Energia de Processadores
Multi-core Heterogêneos em Relação aos Processadores Multi-core Homogêneos:

Er = EM1(he, ho)
r =

(
Sho

She

)2 [r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
perf(r)

r
. (5.54)

Nota-se que no cálculo de EM1(he, ho)
r , Sho e She correspondem aos speedups expressos

em (3.10) e (3.13), respectivamente.

No caso particular dos processadores single-core, podem ser utilizadas as Equa-
ções (5.46) e (5.47) diretamente para derivar o Fator de Redução da Energia para Proces-
sadores Multi-core Heterogêneos em Relação aos Processadores Single-core, como segue:

Er =
(
Ssc

She

)2 [r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
perf(n)

n
, (5.55)

em que Ssc corresponde ao speedup expresso em (3.11).

5.3 Resumo do Capítulo
Neste capítulo o Fator de Escalonamento Relativo de Energia (Er) foi definido

como a métrica utilizada para estimar o quanto o consumo de energia de um processador
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se aproxima ou se distancia do consumo de outros, nas comparações realizadas entre os
seguintes processadores: (A) multi-core homogêneo em relação ao single-core; (B) multi-core
heterogêneo em relação ao multi-core homogêneo; e (C) multi-core heterogêneo em relação
ao single-core.

A análise da mudança de cenário de um processador a outro em cada comparação
considera que uma mesma tarefa é realizada pelos dois processadores no mesmo intervalo
de tempo (Tempo Relativo Tr = 1), realizando-se um relaxamento em um possível ganho
de tempo de execução para se compensar com um ganho de energia.

Os fatores de energia dos processadores nas comparações (A), (B) e (C) resulta-
ram nas expressões registradas nas Tabelas 7 e 10, acompanhadas dos números de suas
respectivas equações.

Para o desenvolvimento dos fatores de energia nas comparações (B) e (C) foi
necessário utilizar um modelo de custo, baseado em (HILL; MARTY, 2008), para permitir
a análise envolvendo alguma flexibilidade na distribuição de recursos em possíveis projetos
de processadores. Então, foram construídas as expressões de speedup e energia dinâmica
apresentadas nas Tabelas 8 e 9, e utilizadas no desenvolvimento dos Fatores de Redução
E(he,ho)

r e de E(he,sc)
r da Tabela 10.

Tabela 7 – Fator de Energia Er do processador Multi-core Homogêneo em relação ao
processador Single-core

Modelo Básico Genérico

M1 (5.19) Er = p
S3

p
(5.33) EM1,gen

r = p
Sp·R2

M2 (5.26) Er = p
S3

p

[F 2
sc+(b/a) S2

p]
[F 2

sc+(b/a)] (5.36) EM2,gen
r = p

Sp·R2

[
g(Fsc).Fsc+(d/c).Sp.R

g(Fsc).Fsc+(d/c)

]

Tabela 8 – Expressões dos Speedups de Hill e Marty utilizadas na formulaçao de E(he,ho)
r e

de E(he,sc)
r

Processador Speedup

ho (3.10) Sho(f, n, r) = 1/
(

1−f
perf(r) + f ·r

perf(r)·n

)
sc (3.11) Ssc(n) = perf(n)

he (3.13) She(f, n, r) = 1/
(

1−f
perf(r) + f

perf(r)+n−r

)
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Tabela 9 – Expressões da Energia Dinâmica utilizadas na formulaçao de E(he,ho)
r e de E(he,sc)

r

Processador Energia Dinâmica

ho (5.42) Eho(Fho) = Pbc(Fho) · Tbc(Fho) · r
perf(r)

sc (5.47) Esc(Fsc) = Pbc(Fsc) · Tbc(Fsc) · n
perf(n)

he (5.46) Ehe(Fhe) = Pbc(Fhe) · Tbc(Fhe)
[

r·(1−f)
perf(r) + n·f

perf(r)+n−r

]

Ao longo do texto foram apresentadas descrições e observações realizadas acerca
dos elementos envolvidos nas expressões de Er: a quantidade de núcleos do processador
multi-core homogêneo (p), a frequência de operação do processador single-core (Fsc), as
constantes a e b, o total de recursos n e a parcela r a distribuir no modelo de custos, a
função perf(r) e o speedup da aplicação (Sp), dentre outros.

Tabela 10 – Fator de Energia Er do processador Multi-core Homogêneo em relação ao
processador Single-core

Processador Fator de Redução

ho (5.54) EM1(he, ho)
r =

(
Sho
She

)2 [ r·(1−f)
perf(r) + n·f

perf(r)+n−r

]
perf(r)

r

sc (5.55) EM1(he, sc)
r =

(
Ssc
She

)2 [ r·(1−f)
perf(r) + n·f

perf(r)+n−r

]
perf(n)

n
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6 Resultados de Simulações

Neste capítulo são apresentados os resultados de diferentes simulações computacio-
nais associadas ao consumo relativo de energia dos processadores multi-core homogêneos
e heterogêneos, envolvendo os modelos de potência M1 e M2. Os testes estão focados
principalmente na avaliação do Fator Er, métrica de consumo relativo de energia entre
esses processadores, apresentada no Capítulo 5, conforme a Equação genérica (5.1).

Ajustado de acordo com as arquiteturas envolvidas, esse fator foi investigado nas
seguintes situações:

• Modelo M1

Multi-core Homogêneo × Single-core: EM1(ho, sc)
r = EM1

ho /E
M1
sc

Multi-core Heterogêneo × Multi-core Homogêneo: EM1(he, ho)
r = EM1

he /E
M1
ho

Multi-core Heterogêneo × Single-core: EM1(he, sc)
r = EM1

he /E
M1
sc

• Modelo M2

Multi-core Homogêneo × Single-core: EM2(ho, sc)
r = EM2

ho /E
M2
sc

Sabe-se que a paralelização de determinada tarefa pode ter seu resultado afetado
por considerações que a tornam mais eficaz ou menos eficaz. Assim, considerando que
os modelos de potência estão relacionados à medida do speedup (Sp), e que essa medida
em parte é um reflexo da força alcançada pela paralelização, foram estabelecidos como
condicionantes das simulações deste capítulo os seguintes casos, de acordo com o valor
reputado ao speedup:

• Caso de speedup ideal;

• Caso de speedup experimental; e

• Caso de speedup limitado pela Lei de Amdahl.

Nas duas seções a seguir são apresentadas diversas avaliações do Fator Er para
cada um desses casos, e de acordo com o modelo de potência utilizado.

6.1 Simulações com o Modelo M1
Qualquer que seja o speedup utilizado, a avaliação do fator de energia Er para o

modelo M1 Básico ocorre de forma relativamente direta, por causa da simplicidade da
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sua expressão, Er = p/S3
p (5.19). Cabe lembrar, inclusive, que existe um valor de speedup

limite, SLIM
p , que serve de referência comparativa, de tal forma que se o speedup considerado

na paralelização for superior a esse limite, então haverá economia de energia, situação
indicada por Er < 1, nos termos a seguir:

Er < 1 ⇒ p

Sp
3 < 1 ⇒ Sp > p1/3 ⇒ SLIM

p = p1/3. (6.1)

Assim, para haver garantia de economia de energia nesse modelo é suficiente que
Sp seja superior a p1/3, que é um speedup relativamente fácil de ser alcançado para muitas
aplicações diferentes.

Na prática, o valor de Sp para cada aplicação depende de uma grande variedade de
fatores envolvidos na preparação e execução da paralelização. Por essa razão, no contexto
deste trabalho não é possível definir, sem o conhecimento do speedup, se haverá (ou não)
economia relativa de energia quando uma aplicação paralela está sendo executada em um
processador multi-core. Entretanto, os casos clássicos apresentados a seguir conseguem
balizar o que poderia acontecer.

6.1.1 Processador Multi-core Homogêneo × Processador Single-core (ho × sc)

6.1.1.1 Com speedup ideal

A utilização do speedup ideal (Sp = p) no modelo M1 representa a combinação
mais direta entre o modelo e o caso indicado, conduzindo o fator de energia Er = p/S3

p

a Er = p/p3 e, portanto,
Er = 1

p2 . (6.2)

Logo, é imediato observar que 1/p2 < 1 para todo p (p ≥ 2; p ∈ N). Ou seja,
como Er assume uma função monotonamente decrescente com valor sempre inferior à
unidade (Er < 1), conclui-se que para o caso de o speedup da paralelização ser ideal, haveria
economia de energia em todas as situações em que o processador multi-core homogêneo
fosse utilizado com dois ou mais núcleos em substituição ao processador single-core.

Na Figura 30 há um comparativo entre Sideal
p = p (em preto) e SLIM

p = p1/3

(tracejado em vermelho), de modo que como Sideal
p = p > p1/3 (p ≥ 2; p ∈ N), essa

informação já seria suficiente para se saber que haveria economia (Er < 1), até mesmo
sem a necessidade de se calcular os valores específicos de Er.

De qualquer forma, no gráfico da Figura 31 pode ser observado o comporta-
mento do Er (curva contínua, em azul) frente a um conjunto de valores de p dado por
{1, 2, 3, ..., 31, 32}. A linha verde tracejada em Er = 1 serve como divisória entre a região
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Figura 30 – Simulações Sideal
p × p e SLIM

p × p
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Figura 31 – Fator Er × p para o speedup ideal
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em que há economia de energia (Er < 1, abaixo dessa linha) e a região em que não há
economia (Er ≥ 1, a partir dessa linha e acima dela).

No caso de speedup ideal, portanto, a economia de energia seria significativa. Com
apenas dois núcleos (p = 2), por exemplo, haveria um Er = 0,25 = 25%, significando que
o multi-core com esses dois núcleos só gastaria 25% da energia que se gastaria com um
single-core na realização de uma mesma tarefa, no mesmo tempo de execução e a uma
frequência mais baixa.

Nota-se, ainda nessa curva de Er × p, que a economia de energia cresce (ou seja,
há uma diminuição de Er) cada vez mais quando se aumenta o valor de p. Assim, para
p = 3, Er = 0,111 = 11,1% e para p = 32 (maior valor de p no intervalo avaliado),
Er = 0,000977 = 0,0977% (menor valor de Er no intervalo). Portanto, na simulação com
speedup ideal e Modelo M1, a melhor opção em termos de economia relativa de energia é
a utilização de todos os núcleos que o processador possuir. Diz-se, em outras palavras, que
a quantidade ótima de núcleos a utilizar corresponde à máxima quantidade de núcleos
disponíveis que, para esse exemplo, são 32 núcleos.

Mais adiante será visto que para outros casos essa regra nem sempre é válida,
havendo situações em que se economiza mais energia com uma quantidade de núcleos
inferior à quantidade máxima disponível. Além disso, os resultados obtidos nesta subseção
são numericamente convincentes, podendo representar situações específicas e pouco comuns,
tanto em função do modelo adotado quanto pela idealização do speedup.

6.1.1.2 Com speedup experimental ou real

Os problemas reais normalmente relacionam as paralelizações a speedups reais com
valores inferiores aos do speedup ideal (ou seja, Sreal

p < p), levando a um aumento nos
valores de Er quando se compara uma situação real, hipotética ou não, com a situação
ideal.

Nesse ponto, será utilizado como exemplo de caso real o resultado apresentado em
nosso trabalho anterior (LIMA et al., 2014) na paralelização de um algoritmo empregado
em sensoriamento espectral1. Nesse estudo, o speedup obtido tomou a forma de uma
potência de p com expoente B, ou seja, Sp = pB, tendo o expoente B assumido o valor
aproximado de 0,9. Logo, com Er = p/S3

p, Sp = pB e B = 0,9, tem-se

Er = p

(pB)3 = p

(p0,9)3 ⇒ Er = 1
p1,7 . (6.3)

1 Algoritmo CPD (Cyclic Periodogram Detection), com versões serial e paralela implementadas, respecti-
vamente, em C e C/openMP. A máquina utilizada para os testes contava com 16GB de memória DDR3
de 1.333MHz, sistema operacional GNU/Linux Ubuntu 12.04 64-bit e dois processadores multi-core
AMD Opteron 6172, com 12 núcleos em cada um, totalizando 24 núcleos. Cada processador trabalhava
com cache L1 de 128KB, L2 de 512KB e L3 de 12MB.
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Figura 32 – Simulação Sreal
p × p
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Assim, portanto, nesse exemplo de speedup real também haveria economia de
energia em todas as situações de aplicação do processador multi-core em execução paralela,
pois Er = 1/p1,7 < 1 para todo p ∈ N e p ≥ 2.

Pode-se verificar na Figura 32 que o speedup real utilizado (linha cheia azul) está
claramente acima do limiar SLIM

p (linha tracejada vermelha), garantindo-se a economia de
energia para qualquer valor de p. A linha preta, a que fica acima das demais, corresponde
à referência de speedup ideal.

Na Figura 33 vê-se, como exemplo de simulação, o comportamento do Er (curva
contínua, em azul) frente a um conjunto de valores de p dado por {1, 2, 3, ..., 31, 32}.
Repetindo o caso anterior, à medida que o valor de p aumenta, cresce a economia de
energia (ou seja, ocorre diminuição de Er), de modo que o valor ótimo da quantidade
de núcleos a ser empregada também corresponde à quantidade máxima de processadores
disponíveis (p = 32).

A economia de energia continua significativa, embora os valores sejam inferiores
aos do caso anterior de speedup ideal. Para dois núcleos (p = 2), por exemplo, o fator Er

vale 0,3078, significando que o processador multi-core gastaria somente 30,78% da energia
que se gastaria com um single-core na realização da mesma tarefa e no mesmo tempo
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Figura 33 – Fator Er × p para o speedup real
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de execução. Para p = 32 (maior valor de p no intervalo avaliado), Er = 0,0028 = 0,28%
(menor valor de Er no intervalo).

Como se pode concluir rapidamente com ajuda da expressão Er = p/S3
p, quanto

menor for o speedup experimental de uma aplicação, maior será o valor do Er no modeloM1
e, portanto, menor será a economia de energia.

Isso é o que pode ser visto prontamente por meio dos exemplos da Figura 34, na
qual são colocadas lado a lado diversas curvas de Er para diferentes casos, incluindo os que
foram apresentados na Figura 31 (caso com speedup ideal Sp = p e Eideal

r = 1/p2 – curva
em vermelho) e na Figura 33 (caso real com speedup experimental Sp = p0,9 e Ereal

r = 1/p1,7

– curva em azul). Além dessas, encontram-se nessa figura outras curvas para os casos reais
com os seguintes speedups experimentais: Sp = p0,6 (Ereal

r = 1/p0,8 em magenta), Sp = p0,47

(Ereal
r
∼= 1/p0,4 em ciano) e Sp = p0,37 (Ereal

r
∼= 1/p0,1 em preto).

Nota-se que à medida que os speedups diminuem, as curvas de Er se aproximam da
linha tracejada verde de referência (Er = 1), correspondente ao que seria a curva relativa
ao speedup SLIM

p . Se Sp for experimental, mas estiver próximo do ideal, ainda haverá
economia porque Sp será superior a p1/3 ≈ p0,33. Se o valor de Sp for um pouco distante
do ideal, haverá economia de energia desde que não caia tanto a ponto de ultrapassar o
limite p0,33. No pior caso, se Sp reduzir muito e todos os seus valores estiverem abaixo do
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Figura 34 – Fator Er = 1/pC, com C ∈ {0,1; 0,4; 0,8; 1,7; 2,0 }
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limite, a economia não ocorrerá em qualquer hipótese, porque então ocorreria Er > 1 para
todo p ≥ 2, tal como, por exemplo, em Sp = p0,2 ou Sp = p0,15, etc.

Na Tabela 11 encontra-se um resumo com todas as possibilidades de situações
de Er para a condição de speedup ideal e as várias condições de speedup não-ideal ou
experimental: Economia TOTAL, Economia PARCIAL e AUSÊNCIA de economia.

Tabela 11 – Situações de Er em função do speedup Sp (Modelo M1)

Speedup Condição de Fator ErEconomia
Ideal (Sp = p) TOTAL E(ideal)

r < 1 sempre

Não-Ideal (Sp < p)

TOTAL E(real)
r < 1 sempre

PARCIAL E(real)
r < 1 em alguns casos

E(real)
r ≥ 1 nos demais casos

AUSENTE E(real)
r ≥ 1 sempre

6.1.1.3 Com speedup limitado pela Lei de Amdahl

A Lei de Amdahl, apresentada no Capítulo 3, estabelece como se comporta o máximo
speedup possível de ser obtido na utilização de processadores paralelos. O desempenho
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paralelo observado de acordo com essa regra está relacionado à fração paralelizável f (ou
não paralelizável, 1− f) associada ao código e também de acordo com a quantidade de
processadores p sendo utilizados simultaneamente, conforme indicado na Equação (3.7).

Na Figura 35 podem ser observadas várias curvas de Sp (tracejadas em azul),
geradas com base nessa equação e parametrizadas pela fração serial 1−f . A curva contínua
em vermelho corresponde à expressão SLIM

p = p1/3, encontrada como o limitante a partir
do qual são separadas as regiões em que há economia de energia (região superior na cor
amarela) ou não há economia de energia (região inferior na cor azul) quando se usa o
modelo M1 de potência e as demais condições estabelecidas neste trabalho.

Figura 35 – Speedups limitados pela Lei de Amdahl nas regiões de economia e não-economia
de energia
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Um exemplo de simulação, denotada S1 e realizada com a utilização de p = (1 2
4 8 16 24) e (1 − f) = (0 1% 2% 4% 8% 16% 32% 64%) = (0 0,01 0,02 0,04
0,08 0,16 0,32 0,64), conduz aos resultados apresentados no gráfico da Figura 36, em que
‘1− f ’ é a variável de parametrização de cada curva, com valor crescente no mesmo sentido
das ordenadas. A linha verde tracejada separa as duas regiões de interesse: a) Região R1,
abaixo da linha, na qual ocorre economia de energia (Er < 1) e b) Região R2, a partir da
linha e acima dela, na qual não ocorre economia de energia (Er ≥ 1).

Detalhando-se esse exemplo, tem-se outra simulação, denotada S2 e realizada com
a utilização de p = (1 2 3 ... 24) e (1 − f) = (0 0,01 0,02 ... 0,63 0,64), na qual
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Figura 36 – Fator de redução Er na simulação S1 para diversos speedups limitados pela
Lei de Amdahl com uso do modelo M1, de acordo com a fração serial
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as variações que ocorrem nos valores do Fator Er ficam mais evidentes à medida que as
curvas são plotadas por partes, como se pode ver nas Figuras 37 a 40.

É importante observar, inclusive pelos gráficos, que para cada diferente valor da
fração 1 − f , o valor de Er deve ser calculado uma quantidade de vezes igual a Lp, em
que Lp é a dimensão do vetor p, ou seja, a quantidade total dos diversos valores que p pode
assumir. Realiza-se um cálculo para cada valor distinto de p, como aconteceu nos exemplos
anteriores em que Lp assumiu os valores 6 (na simulação S1) e 24 (na simulação S2).

Quanto aos resultados dos cálculos de Er, importa compará-los com a unidade (linha
tracejada verde na Figura 36 e tracejada vermelha nas Figuras 37 a 40), verificando-se se
Er < 1 ou Er ≥ 1 para com isso representar, respectivamente, a economia de energia ou a
não-economia de energia.

Na simulação S1, cujos resultados foram apresentados na Figura 36, por exemplo,
haverá economia de energia sempre que p > 1 para qualquer fração (1 − f) < 0,32.
Para (1 − f) = 0,32, a economia somente não ocorrerá para p = 24, quando haverá,
então, uma única situação em que Er > 1 para esse valor de (1− f). Por último, quando
(1− f) = 0,64, nunca haverá economia de energia na paralelização, pois Er > 1 para todo
valor de p > 1.
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Figura 37 – Fator EM1
r para S2: parte I, com a fração serial variando de 0 a 0,31.
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Figura 38 – Fator EM1
r para S2: parte II, com a fração serial variando de 0 a 0,32.
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Figura 39 – Fator EM1
r para S2: parte III, com a fração serial variando de 0 a 0,48.
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Figura 40 – Fator EM1
r para S2: parte IV, com a fração serial variando de 0 a 0,64.
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Já nos resultados apresentados na simulação S2 (Figuras 37 a 40), os cenários
de economia de energia (Er < 1) são encontrados na situação da Figura 37 para todo
p > 1. Observando-se com atenção as Figuras 38, 39 e 40, nota-se que há valores assumidos
por Er nas duas regiões analisadas, tanto em Er < 1 como em Er ≥ 1, dependendo do
valor de 1− f e do valor de p. Na Figura 38, por exemplo, só existe uma única combinação
para p > 1 que apresenta Er ≥ 1: trata-se de Er para (1− f) = 0,32 e p = 24, ponto com
as coordenadas X e Y destacadas. Nas Figuras 39 e 40, todos os pontos superiores, a partir
da linha vermelha, correspondem a pontos de não-economia de energia. Em oposição a
esse conjunto, os pontos que ficam abaixo da linha vermelha correspondem ao conjunto de
pontos em que ocorre economia de energia (Er < 1).

Observa-se, portanto, que a paralelização provocaria economia de energia em diver-
sas situações, a depender dos valores assumidos por p e por 1− f (ou f , equivalentemente).
Além disso, pode-se ver que essa dependência ocorre por faixas de valores, tanto de p como
de 1− f . Assim, para cada p existe a possibilidade de economizar energia com diversos
valores distintos de 1− f e, no mesmo sentido, para cada valor de 1− f existem possíveis
diversos valores de p que levam a alguma economia.

Logo, como existem vários conjuntos de diferentes combinações de p e 1 − f

que permitem alguma economia de energia com a paralelização, é interessante utilizar
preferencialmente as melhores opções dos valores combinados para (p, 1− f ,Er), ou seja,
realizar uma busca por valores para p e 1 − f que maximizem a economia de energia.
Certamente, as melhores escolhas são aquelas em que o valor de Er, para cada 1− f dado,
esteja abaixo de 1 e seja o menor valor possível. Nosso problema, portanto, de certa forma
está relacionado a uma otimização com restrição, do tipo “min{Er}, sujeito a Er < 1”.

Seja pmin o valor assumido por p quando Er atinge seu valor mínimo Emin
r para

uma dada fração 1− f . Na Figura 41 são destacados com pequenos círculos vermelhos
os pontos correspondentes aos valores de (pmin,Emin

r ) para a simulação S1, ou seja, essa
figura equivale ao gráfico da Figura 36 com destaque para os pontos de valores mínimos
em cada curva. Na Figura 42 foi realizada a mesma marcação para os pontos (pmin,Emin

r )
da simulação S2, equivalendo ao gráfico da Figura 40 com destaque para os pontos de
valores mínimos em cada curva.

A Tabela 12 refere-se à simulação S1 e contém, para cada fração 1 − f , seus
respectivos valores de pmin e Emin

r . A penúltima coluna registra a ocorrência ou não-
ocorrência de economia de energia e, na coluna mais à direita, ressalta-se o fato de que
nem sempre pmin coincide com a quantidade total de núcleos disponível no processador,
denotada Lp e nomeada dimensão do vetor p.

De forma similar, o conjunto dos dados equivalentes para a simulação S2 encontra-se
parcialmente relacionado na Tabela 13.
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Figura 41 – Destaque para os pontos (pmin,Emin
r ) na simulação S1
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Figura 42 – Destaque para os pontos (pmin,Emin
r ) na simulação S2
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Tabela 12 – Valores de pmin e Emin
r para S1

(1− f) pmin
Emin

r = Existe pmin =
Er((1− f),pmin) economia? Lp?

0,00 24 0,00174 sim sim
0,01 24 0,00323 sim sim
0,02 24 0,00540 sim sim
0,04 24 0,01229 sim sim
0,08 24 0,03977 sim sim
0,16 8 0,14890 sim NÃO
0,32 4 0,47060 sim NÃO
0,64 1 1,00000 NÃO NÃO

Tabela 13 – Valores parciais de pmin e Emin
r para S2

(1− f) pmin
Emin

r = Existe pmin =
Er((1− f),pmin) economia? = Lp?

0 24 0,0017 sim sim
0,01 24 0,0032 sim sim
... ... ... ... sim
0,07 24 0,0309 sim sim
0,08 23 0,0397 sim NÃO
... ... ... ... NÃO
0,31 4 0,4493 sim NÃO
0,32 4 0,4706 sim NÃO
... ... ... ... NÃO
0,55 2 0,9310 sim NÃO
... ... ... ... NÃO
0,58 2 0,9861 sim NÃO
0,59 1 1,0050 NÃO NÃO
0,60 1 1,0240 NÃO NÃO
... ... ... ... NÃO
0,64 1 1,1030 NÃO NÃO

O conjunto de valores que o pmin pode assumir em cada simulação pode variar
bastante. Assim, para facilitar a visualização do comportamento dessas variações, todos
os pmin são calculados, um para cada fração serial 1 − f , e organizados graficamente.
Esse procedimento pode ser visto, por exemplo, na Figura 43 para a simulação S1 e na
Figura 44 para a simulação S2.

As Figuras 43 e 44 são importantes porque com elas consegue-se prever rapidamente
qual é a melhor quantidade de núcleos a se utilizar, para cada fração 1−f na faixa dada, de
modo a se obter a máxima economia de energia. Ou seja, garante-se a escolha de p = pmin

para qualquer fração, de tal forma que o fator relativo Er seja mínimo e inferior a 1 sempre



Capítulo 6. Resultados de Simulações 119

Figura 43 – Variação de pmin em função da fração serial (1− f), para a simulação S1
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Figura 44 – Variação de pmin em função da fração serial (1− f), para a simulação S2
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que for possível a economia de energia pela paralelização nos moldes utilizados neste
trabalho.

Nessas figuras, a linha verde indica, como referência, o uso hipotético de todos os
24 núcleos do processador em todas as situações possíveis, sem distinção, independente-
mente de qual fosse a fração serial ou paralela. É uma situação que levaria o Fator Er a
assumir valores diferentes dos otimizados Emin

r em diversas circunstâncias.

Generalizando-se essa constatação, observa-se que a utilização de uma quantidade
fixa de núcleos para um processador executar toda e qualquer tarefa normalmente não
garante a minimização de Er, independente de serem utilizados ou não todos os núcleos
disponíveis do processador. Também não garante sequer a obtenção de economia de energia,
uma vez que a fixação poderia ocorrer num valor de p que levasse Er a estar sempre acima
da unidade para a faixa de frações com as quais trabalhasse.

Essa estratégia de utilização de uma quantidade de núcleos que seja inferior à
quantidade total disponível pode permitir a minimização do consumo relativo de energia dos
processadores multi-core, caracterizado pelos valores de Emin

r , se o valor de p, representado
por pmin, for escolhido adequadamente em função da fração serial (ou paralela) da aplicação.

Pode-se observar nas Figuras 45 e 46 como variam os valores de Emin
r para as

simulações S1 e S2, respectivamente, de acordo com a fração serial 1− f . A simulação S2,
por exemplo, começa com Emin

r = 0,0017 para (1 − f) = 0% e 24 núcleos, crescendo
até o valor de Emin

r = 0,9861 para (1 − f) = 58% com apenas dois núcleos. A partir
de (1− f) = 59% não há ganho, pois não há valores de Er inferiores a 1. Como esperado,
se o percentual da fração serial for muito alto (no exemplo, superior a 59%), então não há
como economizar energia com a paralelização.

Finalmente, na Figura 47 são comparadas as curvas que representam os valores
de Er calculados na simulação S2 para as duas situações de escolha do p já apresentadas.
Em preto, os resultados não-otimizados de Er com o uso de p fixado em 24 núcleos. Nota-se
que o gasto relativo de energia é crescente com o tamanho da fração serial, existindo
economia de energia no intervalo de (1− f) = 0% até (1− f) = 31%. A curva em vermelho
representa os valores obtidos para o Er como resultado da utilização da estratégia que
varia o valor de p conforme a fração serial se modifica, como explicado anteriormente. Os
valores desse Er encontram-se minimizados de (1− f)% até (1− f) = 59%. A partir de
(1− f) = 60% não há como economizar energia.

De qualquer forma, a estratégia que usa pmin nunca gasta mais energia do que a
estratégia que usa p fixo, mesmo que sejam comparadas as regiões em que não há economia
de energia. Na pior situação, poderá ocorrer empate no valor do Fator Er.
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Figura 45 – Fator Emin
r × (1− f) para S1
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6.1.2 Processador Multi-core Heterogêneo × Processadores Multi-core Ho-
mogêneo e Single-core (he × ho e he × sc)

No Capítulo 5 foram desenvolvidas as expressões do consumo de energia dos
processadores multi-core heterogêneos em relação aos processadores multi-core homogêneos
e em relação aos processadores single-core, por meio do fator de energia Er, conforme as
Equações (5.54) e (5.55) revistas abaixo:

EM1(he, ho)
r =

(
Sho

She

)2 [r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
perf(r)

r
,

EM1(he, sc)
r =

(
Ssc

She

)2 [r · (1− f)
perf(r) + n · f

perf(r) + n− r

]
.

Como visto, foi necessário utilizar um modelo de custo, definido em (HILL; MARTY,
2008), para a distribuição de recursos de projeto desses processadores. Para se realizar
a simulação numérica dessas expressões com esse modelo de custo é preciso escolher
adequadamente valores para as variáveis que serão representadas.

Assim, cabe lembrar que Sho, She e Ssc correspondem aos chamados speedups de
Hill e Marty e dependem de f , r e n, em que o f representa a fração paralela do código
a ser executado, o n corresponde ao total de recursos disponibilizados para distribuição
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Figura 46 – Fator Emin
r × (1− f) para S2
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aos núcleos e o r diz respeito à parte dos recursos utilizada como variável independente
na avaliação dos possíveis cenários de distribuição, podendo assumir valores de 1 a n.
Além disso, a função perf(x) representa o desempenho associado a um núcleo com x BCEs,
assumido nete trabalho como perf(x)=

√
x.

Com a intenção de manter uma correspondência direta com os resultados de
desempenho apresentados no artigo de referência do modelo de custo, foram utilizadas nos
gráficos deste trabalho as mesmas quantidades totais normalizadas de BCEs empregadas
por aqueles autores, ou seja, a máxima quantidade relativa de recursos disponível para
distribuir a cada chip pode ser n = 16 BCEs ou n = 256 BCEs. Em igual sentido, foi
utilizado o mesmo conjunto de frações paralela f , ou seja, f = (0,5 0,9 0,975 0,99 0,999).

As simulações realizadas com os fatores Er objetivam encontrar as melhores condi-
ções de distribuição de recursos, dadas por r, no sentido de produzir a máxima economia de
energia, representada pela minimização de Er, nas condições gerais e específicas definidas
neste trabalho.

Assim, os resultados dos primeiros testes para este contexto do trabalho equivalem
ao que são apresentados graficamente nas Figuras 48 e 49, atinentes ao fator de redução
de energia para processadores multi-core heterogêneos em relação aos processadores
homogêneos, EM1(he,ho)

r , para 16 e 256 BCEs respectivamente, e parametrizados pela fração
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Figura 47 – Comparativo dos valores de Er: com p = 24 (fixo) e com p = pmin.
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paralela f . Da mesma forma, os gráficos das Figuras 50 e 51 correspondem aos resultados
do fator de redução da energia para processadores multi-core heterogêneos em relação aos
processadores single-core, EM1(he,sc)

r .

A linha horizontal tracejada em vermelho corresponde à referência Er = 1 delimita-
dora das regiões que representam aumento relativo da energia consumida ou existência
de economia de energia. Assim, mesmo numa visualização rápida dos gráficos é possível
perceber, com base nessa referência, que existe economia de energia para praticamente
todas as situações analisadas de EM1(he,ho)

r e EM1(he,sc)
r , em todas as figuras apresentadas.

Somente algumas poucas situações de EM1(he,sc)
r para f = 0,5 estão localizadas na

região em que há aumento do consumo de energia (isto é, Er > 1), como se pode ver na parte
superior esquerda das Figuras 50 e 51, sugerindo que um valor pequeno para r (levando à
existência de muitos núcleos) é potencialmente negativo para o multi-core heterogêneo
quando a tarefa tem parte serial dominante. Além disso, nota-se também, em todos os
gráficos, que existem alguns poucos pontos exatamente na linha de referência (Er = 1), ou
seja, são situações nas quais não há economia nem aumento do consumo de energia.

Para todas as outras situações sempre ocorre, em diferentes graus, alguma economia
de energia, e esses níveis de economia de energia para ambos, EM1(he,ho)

r e EM1(he,sc)
r , são
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Figura 48 – Fator de redução de energia EM1(he,ho)
r para n = 16 BCEs
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Fonte: adaptado de (BARROS et al., 2015).

Figura 49 – Fator de redução de energia EM1(he,ho)
r para n = 256 BCEs

1 2 4 8 16 32 64 128 256
10

−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

Aumento de energia

Economia de energia

E
he

 / 
E

ho

r (BCEs)

 

 
0.999
0.99
0.975
0.9
0.5

Fonte: adaptado de (BARROS et al., 2015).



Capítulo 6. Resultados de Simulações 125

Figura 50 – Fator de redução de energia EM1(he,sc)
r para n = 16 BCEs
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Fonte: adaptado de (BARROS et al., 2015).

Figura 51 – Fator de redução de energia EM1(he,sc)
r para n = 256 BCEs
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afetados por todas as variáveis investigadas: a) a fração paralela f ; b) a quantidade de
recursos r; e c) o total de recursos n.

Por definição, quanto menor for o valor de Er, maior será a economia de energia.
Logo, como as melhores medidas para os fatores relativos ocorrem para os maiores valores da
fração paralela f , isso significa que mais energia pode ser economizada quando o paralelismo
é mais forte, considerando-se as condições determinadas no contexto deste trabalho. Esse
resultado é consistente com o que se pode esperar da estrutura mais diversificada dos
processadores multi-core heterogêneos quando comparados com a estrutura mais rígida
dos processadores multi-core homogêneo ou dos processadores single-core.

A diversificação dos processadores multi-core heterogêneos está embutida no valor
de r, a quantidade de recursos deliberadamente usada para construir um núcleo mais
poderoso, que é responsável pela execução da fração serial 1 − f e co-participante na
execução da fração paralela f . Os valores típicos de EM1(he,ho)

r e EM1(he,sc)
r em todas as

figuras variam muito ao longo do eixo horizontal (variável r) para cada uma das curvas
parametrizadas pelos valores de f .

Nota-se que para cada valor particular de f correspondente a uma curva específica,
existe um valor ótimo de r, denotado rop, que minimiza Er e, portanto, maximiza a
economia de energia. Na Tabela 14 são apresentados os diversos valores de rop relativos
aos gráficos das Figuras 48 e 49, enquanto na Tabela 15 são apresentados os valores
de rop relativos aos gráficos das Figuras 50 e 51. Em cada linha dessas tabelas, o valor
do rop é acompanhado dos respectivos valores da fração paralela f e do fator de energia
minimizado Emin

r .

Tabela 14 – Valores de rop maximizadores da economia de energia, com seus respectivos
fatores EM1(he,ho)

r minimizados

Fator de Redução de Energia n f rop Emin
r

EM1(he,ho)
r

16

0,999 7 0,14070
0,99 7 0,14730
0,975 7 0,15830
0,9 8 0,21160
0,5 9 0,53070

256

0,999 93 0,003767
0,99 102 0,005011
0,975 112 0,007331
0,9 137 0,024160
0,5 177 0,276500

De um modo geral, quanto maiores forem os valores da fração paralela f , menores
serão os valores de rop. Nos gráficos, o valor de rop desloca-se para a esquerda com o
aumento do paralelismo ou, inversamente, desloca-se para a direita com a diminuição do
paralelismo. Isso significa que se houver menos paralelismo, o núcleo avançado deve ser
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Tabela 15 – Valores de rop maximizadores da economia de energia, com seus respectivos
fatores EM1(he,sc)

r minimizados

Fator de Redução de Energia n f rop Emin
r

EM1(he,sc)
r

16

0,999 1 0,01610
0,99 1 0,02066
0,975 2 0,02744
0,9 4 0,06419
0,5 8 0,42810

256

0,999 8 0,000308
0,99 30 0,000685
0,975 46 0,001415
0,9 80 0,008818
0,5 157 0,233700

fortalecido com mais recursos, isto é, o r deve ser maior, de forma que esse núcleo possa
lidar com frações seriais maiores, garantindo a minimização do consumo de energia sob as
condições previstas neste trabalho.

Além do mais, quando são comparados os valores mínimos de Er, de forma a
confrontar EM1(he,ho)

r e EM1(he,sc)
r para n = 16 com EM1(he,ho)

r e EM1(he,sc)
r para n = 256,

vê-se claramente que os menores valores de Er são obtidos quando o valor de n é maior.
Isso reflete o fato de que um n maior permite maiores possibilidades na escolha de r para
aprimorar o núcleo avançado.

Os resultados obtidos para o fator de redução da energia, em geral, são largamente
vantajosos para os processadores multi-core heterogêneos. Quando se comparam os valores
de EM1(he,ho)

r com EM1(he,sc)
r para um valor fixo de n e uma fração paralela f ≥ 0,5, observa-

se que a economia para o heterogêneo sobre os processadores single-core é maior do que
sobre os processadores homogêneos. Certamente isso é o que acontece na maioria das
vezes, em função da faixa escolhida para os valores de f (isto é, f > 0,5), uma vez que
processadores single-core não podem executar em paralelo a fração f . Quando a fração
serial é predominante (isto é, f < 0,5), essa situação de maior poderio de um tipo de
processador sobre o outro é naturalmente invertida.

De qualquer forma, no contexto apresentado aqui, nossa análise mostra que o
consumo de energia do multi-core heterogêneo nunca é maior do que o do caso homogêneo,
inclusive para os menores valores de f . No pior caso, o consumo de energia de um
tipo de processador é equivalente ao consumo do outro tipo. Isso é, de alguma forma,
intuitivo porque a estrutura do processador multi-core heterogêneo torna-o mais adequado
para diferentes tarefas, a despeito dos casos extremos, isto é, EM1(he,ho)

r = 1 para r = 1
ou r = n(2).
2 Ocorre que, nesses casos, o processador a rigor deixa de ser heterogêneo. Se r = 1, torna-se um

multi-core homogêneo e se r = n torna-se um processador single-core.
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Essa desvantagem incondicional da arquitetura multi-core homogênea não é o que
ocorre com os processadores single-core. Os multi-core heterogêneos consomem mais energia
do que os single-core (isto é, EM1(he,sc)

r < 1) nas situações com pequenos valores de f .
Entretanto, os benefícios oferecidos pela aplicações altamente paralelizáveis predominam e
tornam os single-core, de um modo geral, opções piores.

A vantagem do uso de processadores multi-core heterogêneos para reduzir o consumo
de energia dinâmica é muito clara quando comparado aos outros casos estudados aqui.
Este estudo também provê a metodologia para escolher a quantidade mais adequada de
recursos, rop, de forma que o processador heterogêneo resultante conduza a uma economia
de energia otimizada, dado que a função perf(·) é conhecida ou pode ser satisfatoriamente
estimada.

A análise contida neste capítulo complementa, de certa forma, o trabalho de Hill e
Marty (2008) por modificar seu enfoque de avaliação das possibilidades de desempenho
relativo entre processadores de diferentes arquiteturas para a avaliação do consumo relativo
de energia entre esses processadores. Em particular, a investigação sobre o rop, valor de r
capaz de minimizar o fator de energia, pode ilustrar numericamente o quanto se distanciam
as tentativas de otimizar o desempenho das tentativas de otimizar o consumo de energia.

O exemplo apresentado pela Figura 52 caminha nesse sentido, trazendo como o
desempenho relativo (parte superior da figura) e o consumo relativo de energia (parte
inferior) variam em função do recurso r, em BCEs, para a mesma situação de comparação:
processador multi-core heterogêneo versus processador single-core. Enquanto a energia fica
minimizada em rop = 80 BCEs (valor correspondente à penúltima linha da Tabela 15), a
maximização do desempenho ocorre em rop = 118 BCEs.

De acordo com essa figura, não é possível obter o máximo de desempenho juntamente
com o mínimo de consumo de energia. Quando for necessário distribuir os recursos, por
meio da variável r, surgirá um compromisso (trade-off ) envolvendo as duas possibilidades.
Para resolvê-lo, será essencial estabelecer um critério que seja adequado para os objetivos
almejados.

6.1.3 Utilização das variantes do Modelo M1

Uma vez que a energia dinâmica dos processadores é em regra o seu principal caso
em termos de consumo, os resultados desta seção podem ser relevantes em discussões de
projetos desses dispositivos, especialmente quando são destinados a atuar em pequenos
equipamentos alimentados por bateria.

De qualquer forma, embora as subseções anteriores tenham focado seus esforços no
modeloM1 Básico, cabe ressaltar que as demais versões dos modelos de potência (Superior,
Intermediária e Avançada) em regra estão aptas a protagonizar as mesmas simulações.
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Figura 52 – Desempenho relativo de Hill e Marty versus Consumo relativo de energia (nossa
abordagem), ambos para n = 256 BCEs e f = 0,9
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Fonte: adaptado de (BARROS et al., 2015).

Nesse sentido, destaca-se que os passos mais importantes nas simulações do com-
portamento do Fator Er são os mesmos para qualquer versão do modelo. O que surge de
específico na análise diz respeito às equações próprias de cada uma delas, como apresentado
apenas exemplificativamente na Tabela 16. Trata-se de uma comparação entre os speedups
limites e os fatores de redução Er para as versões Básica (EM1,Bas

r ) e Intermediária (EM1,Int
r )

do Modelo M1 aplicadas ao Speedup Ideal (Sp = p).

Tabela 16 – Comparativo de Formulações entre Modelos M1-Básico e M1-Intermediário

Modelo M1 Er Er para Sideal
p SLIM

p para Sideal
p

Básico (C.1) EM1,Bas
r = p

S3
p

(6.2) 1
p2 (5.22) p1/3

Intermediário (C.2) EM1,Int
r = p

S
[1+ 2

(h−1) ]
p

1
p

2
(h−1)

p
1

1+2/(h−1)

No caso dos dados dessa tabela, observa-se que o parâmetro h que surge na
versão intermediária não existia na versão básica pelo simples fato de que a formulação
básica tratou o valor desse parâmetro como uma constante (h = 2). De fato, na versão
intermediária passa a existir a preocupação com o valor adequado a ser utilizado para tal
parâmetro.
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Em termos mais gerais, como as versões dos modelos foram apresentadas numa
ordem crescente de complexidade, as diferenças nas formulações surgem por causa do
maior detalhamento da modelagem de potência utilizado nas versões que se seguiram à
Básica, a exemplo do que é encontrado na Tabela 16 e do que continuaria sendo visto se a
tabela fosse completada com as demais versões.

Embora as constatações gerais sejam as mesmas para qualquer versão, aquelas mais
completas sem dúvida representam melhor a realidade, de modo que qualquer resultado
de suas aplicações é previamente imaginado como sendo de melhor qualidade do que a que
seria obtida com versões mais simples.

As simulações realizadas nesta seção já são úteis por si mesmas na condição
de referência para as demais. Entretanto, para melhorar a representatividade, pode-se
modificar a versão ou o modelo utilizado, como no caso da passagem do Modelo M1 para
o Modelo M2 investigado nas simulações da próxima seção.

6.2 Simulações com o Modelo M2
A análise da redução de energia por meio de simulações e com base no modelo M2

não é tão direta quanto a que pode ser feita com base no modelo M1 Básico. Por um lado,
por causa da maior simplicidade da expressão matemática de Er em M1. Por outro, por
causa da necessidade de se interpretar fisicamente cada elemento introduzido pelo novo
modelo. Na próxima subseção, com base em M2, será explorado um dos comparativos de
consumo entre processadores.

6.2.1 Processador Multi-core Homogêneo × Processador Single-core (ho×sc)

Considerando o modelo de potência M2 na perspectiva de comparação do proces-
sador multi-core homogêneo com o processador single-core, o cálculo do fator de redução
de energia Er pode ser realizado de acordo com a Equação (5.26), reescrita abaixo:

EM2
r = p

S3
p

[F 2
sc + (b/a)S2

p]
[F 2

sc + (b/a)] .

Primeiramente, nota-se que o valor de EM2
r não depende mais apenas de p e de Sp

como ocorre com EM1
r , mas agora é necessário considerar o valor da frequência Fsc (ou Fmc,

equivalentemente) e os valores dos parâmetros a e b, conjugados na relação b/a. Assim, a
primeira dificuldade para se calcular os valores de Er nesse modelo M2 consiste justamente
na presença dos elementos Fsc e b/a. A pergunta mais imediata que surge nesse momento
diz respeito a quais são os valores que devem ser usados para Fsc (ou Fmc) e para b/a.

No Apêndice A é mostrado que o termo b/a pode ser calculado a partir de valores
de distribuição percentual das potências dinâmica e estática dissipadas por processadores
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reais. Quando as porcentagens são fixas, o valor b/a é constante e isso ocorre porque cada
valor de b/a encontra-se vinculado a um valor de Fsc característico. Tendo por base dados
divulgados pelos fabricantes INTEL e AMD, são encontradas na literatura algumas tabelas
que servem de apoio para esse cálculo.

Se forem usados diferentes valores de b/a, um para cada porcentagem distinta
de Pleak%, nota-se que surge uma distância entre os resultados de Er calculados com base
em M2 quando comparados com os calculados com base em M1. Essa distância será tanto
maior quanto maior for o valor de b/a, especialmente para pequenos valores da fração
serial 1− f , representando uma maior participação percentual de Pleak na potência total.

Essa relação é exemplificada na Figura 53, na qual são traçadas diversas curvas
de Er, todas com a fração serial fixada em (1− f) = 0%, e parametrizadas por b/a com o
valor de b/a crescendo no mesmo sentido das ordenadas.

Figura 53 – Fator EM2
r para (1− f) = 0%, parametrizada por b/a
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Os valores encontrados para a, b e b/a dependem da geração de transistores relativa
aos processadores a que se refiram. A rigor, observa-se que o valor de b/a é constante
apenas para cada geração3, sendo calculado com base em valores de porcentagens de Psw

e Pleak. Considerando os diferentes valores de b/a, nota-se que as gerações mais recentes
apresentam valores mais altos, refletindo a maior participação de Pleak na potência total.

A descrição do comportamento de EM2
r foi realizada neste trabalho, a partir

deste ponto, para os valores aproximados de Fsc = 0,7GHz e b/a = 9,46 × 1015, que
3 Na realidade, basta que as porcentagens de cada parcela sejam fixas
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correspondem a uma porcentagem de potência estática Pleak% aproximadamente igual a
2% da potência total dissipada pelo processador. Esses valores foram escolhidos porque
representam condições intermediárias, sem as peculiaridades de valores extremos e, além
disso, já representam uma distância intermediária típica e significativa em relação a M1.
Ressalta-se que a utilização de diferentes valores de Fsc e seus respectivos b/a não causou
alterações significativas em nossas análises realizadas com outras simulações.

Nas próximas subseções são analisados os comportamentos dos ganhos relativos
Er = Eho/Esc para cada um dos casos mencionados anteriormente (ideal, experimental e
limitado pela Lei de Amdahl), segundo o modelo M2.

6.2.1.1 Com speedup ideal

Para o cálculo de Er neste ponto são utilizadas as expressões EM1
r = p/S3

p (5.19),
EM2

r = EM1
r ·Q [(5.27) combinada com (5.28)] e, também, Sp = p (speedup ideal).

Logo,

EM2
r (ideal) = EM1

r ·Q = p

S3
p
·

[
F 2

sc + (b/a) · S2
p

]
[F 2

sc + (b/a)] = p

p3 ·
[F 2

sc + (b/a).p2]
[F 2

sc + (b/a)] ,

ou seja,

EM2
r (ideal) =

(
1
p2

)
·
[
F 2

sc + (b/a).p2

F 2
sc + (b/a)

]
(6.4)

A parte 1/p2 na equação acima remete-se ao EM1
r (ideal). Como o termo Q, corres-

pondente à fração entre colchetes na expressão (6.4), é maior que 1, já que p ≥ 2, resta
observar se o aumento que esse termo produz em 1/p2 desloca a curva de EM1

r (ideal) de
modo significativo ou não. Na Figura 54 podem ser visualizadas as curvas de EM1

r (ideal)
em azul, e EM2

r (ideal) em vermelho tracejado, calculada com os valores escolhidos para
b/a e Fsc anteriormente.

Vê-se de imediato que EM2
r (ideal) < 1 para todo p (p ∈ N; p ≥ 2) e, portanto,

haveria economia de energia em todas as situações em que se utilizasse o processador
multi-core com paralelismo entre os núcleos no modelo M2 com speedup ideal. A diferença
entre essa situação de speedup ideal no modelo M2 e a situação equivalente anterior,
que utiliza o modelo M1, reside na intensidade dos ganhos relativos Er, determinando
valores menores para EM1

r em todas as combinações utilizadas. Como esperado, a economia
indicada pelo uso do modelo M1 seria maior do que a indicada pelo uso do modelo M2,
refletindo a maior simplicidade do primeiro modelo.

Assim como no caso M1(ideal), também ocorre nesta simulação de M2(ideal) o
fato de que o valor ótimo da quantidade de núcleos a ser empregado para minimizar o
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Figura 54 – Comparativo entre EM1(ideal)
r × p e EM2(ideal)
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gasto energético corresponde à quantidade máxima de núcleos disponibilizados, sendo 24
núcleos nesse exemplo.

Além disso, a economia de energia ainda seria significativa para M2(ideal) mesmo
para as situações em que utilizássemos valores de b/a menos favoráveis. Entretanto, as
perdas introduzidas no novo modelo são responsáveis pela redução da eficiência energética,
tornando EM2(ideal)

r maior que EM1(ideal)
r e diminuindo a economia relativa de energia.

6.2.1.2 Com speedup experimental ou real

Da mesma forma que aconteceu na situação análoga desenvolvida na Subse-
ção 6.1.1.2 com o speedup real para M1, será utilizado aqui o exemplo de caso real
encontrado em nosso trabalho anterior (LIMA et al., 2014) na paralelização de um algo-
ritmo empregado em sensoriamento espectral.

Nesse exemplo, o speedup é dado por Sp = p0,9. Então, com EM2
r expresso por (5.26),

tem-se

EM2
r (real) = p

S3
p
·

[
F 2

sc + (b/a) · S2
p

]
[F 2

sc + (b/a)] = p

p2,7 ·
[F 2

sc + (b/a).p1,8]
[F 2

sc + (b/a)] ,
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ou seja,

EM2
r (real) =

(
1
p1,7

)
·
[
F 2

sc + (b/a).p1,8

F 2
sc + (b/a)

]
. (6.5)

Repetindo-se o raciocínio empregado na subseção anterior, resta observar se o
aumento produzido pelo termo à direita, em (6.5), é significativo ou não no deslocamento
da curva EM1(real)

r = 1/p1,7. Na Figura 55 podem ser visualizadas as curvas de EM1(real)
r

(inferior), e de EM2(real)
r (superior), sendo essa última traçada com os mesmos valores já

escolhidos para b/a e Fsc. Como antes, observa-se que a curva de EM2(real)
r apresenta a

mesma forma da curva de EM1(real)
r , com diferenças apenas nos valores alcançados por

cada curva, sendo maiores para o modelo M2, significando maior economia na situação do
modelo M1.

Figura 55 – Comparativo entre EM1(real)
r × p e EM2(real)
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O deslocamento aplicado à curva é, de fato, pequeno. Embora um bom resultado
tenha sido obtido em M2, o EM1(real)

r mostra uma maior economia que seu correspondente
EM2(real)

r por causa do termo multiplicador da Equação (6.5), introduzido pelo modelo M2.
Além disso, nessa simulação encontra-se novamente um Er < 1 para todo p válido (de 2
a 24). Portanto, haveria economia de energia em todas as situações em que se utilizasse o
processador multi-core, qualquer que fosse a quantidade de núcleos empregada.

Entretanto, duas observações merecem destaque, a saber. A primeira é a constatação,
baseada nas duas últimas figuras, de que os valores de Er traçados para o modelo M2 com
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speedup real são sempre maiores do que seus correspondentes no mesmo modelo M2
com speedup ideal, confirmando o que já era esperado, uma vez que o speedup ideal,
sendo maior, é mais favorável à economia de energia. A segunda, e mais importante, está
relacionada a uma simulação com diferentes valores de b/a, associada à Figura 56, na qual
o b/a assume três valores distintos, crescentes no mesmo sentido das ordenadas.

Figura 56 – Fator EM2(real)
r × p para diferentes valores de b/a
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Nesse caso, quanto maior for o valor de b/a, maior é o valor de Er e, portanto,
menor é a economia de energia. Se o b/a cresce muito, a curva de Er tende a se deslocar
para cima no gráfico e, além disso, a criar uma situação nova, como se vê na linha cheia
em cor preta com a indicação “b/a maior” (Figura 56). Observa-se nessa curva a existência
de um ponto mínimo no fator de redução de consumo de energia, em p = 3, que é diferente
do usual. Normalmente, o ponto mínimo de Er sempre ocorria quando o p estava com seu
valor máximo (no exemplo, seria p = 24), ao contrário do que é mostrado na figura4.

Em outras palavras, agora o paralelismo com o uso de todos os núcleos disponíveis
nem sempre é o mais interessante para efeitos de economia de energia. Pela primeira vez
em M2 surge uma situação em que usar menos processadores do que o total disponível
pode ser vantajoso e conduzir à minimização do valor de Er.
4 A escala vertical linear foi escolhida intencionalmente, de modo a facilitar a visualização desse novo

ponto mínimo.
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Em suma, na situação de speedup real a economia de energia ainda seria significativa
em M2, mesmo para os maiores valores de b/a. Entretanto, as perdas introduzidas no
novo modelo foram responsáveis pela redução da eficiência energética, tornando EM2

r maior
que EM1

r e diminuindo a economia relativa de energia.

6.2.1.3 Com speedup limitado pela Lei de Amdahl

Nessa situação, como visto, o valor do speedup é limitado pela relação matemá-
tica (3.7) e o fator de redução de energia Er torna-se dependente dos valores assumidos
pela quantidade de núcleos p e pela fração paralela f (ou pela fração serial, 1− f). O fato
novo é que em M2 existem mais dois parâmetros para delinear os resultados que podem
ser obtidos para Er, o Fsc e o b/a.

Assim, num exemplo de simulação com a utilização de p = (1 2 . . . 24) e (1−f) =
(0 1% 2% ... 63% 64%), foram obtidos os resultados de EM2

r apresentados no gráfico da
Figura 57, com a parametrização dada por valores crescentes da fração serial (1− f) no
mesmo sentido das ordenadas. Para facilitar a comparação desses resultados com os que
são mostrados na Figura 40 (e equivalentes), foram mantidas as escalas daquela figura.

Figura 57 – Curvas Er × p delimitadas pela Lei de Amdahl e parametrizadas por 1− f
no Modelo M2
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Na Figura 57 as cores têm a seguinte representação (considerando p ≥ 2): a) em
verde, a linha de referência unitária, separadora das regiões de economia e não-economia
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de energia; b) em vermelho, todas as curvas Er × p cujos valores estão sempre abaixo de 1
(Er < 1); c) em azul, todas as curvas Er×p cujos valores estão sempre acima de 1 (Er > 1);
e d) em preto, as curvas Er × p cujos valores estão parcialmente acima e parcialmente
abaixo de 1.

Pode-se verificar na comparação das curvas ilustradas nas Figuras 40 e 57, plotadas
nas mesmas escalas, que a execução de códigos com valores elevados de frações seriais,
curvas nas partes superiores das duas figuras, conduz a valores de Er muito similares para
ambos os modelos M1 e M2. Isso pode ser interpretado como um reflexo dos pequenos
valores obtidos com o speedup, já que a porção correspondente à parte a ser trabalhada
em paralelo estaria reduzida, levando o Fator Q a se aproximar do valor unitário.

Para valores pequenos de 1 − f (partes inferiores das duas figuras), entretanto,
obtém-se uma maior redução no consumo de energia com o modelo M1. Isso é percebido
quando se observa que o conjunto das curvas inferiores da Figura 40 se encontra abaixo do
conjunto correspondente na Figura 57. Essa diferença ocorre porque nesta faixa de fração
serial muito baixa existe mais paralelismo do que nas outras faixas e, assim, os valores do
speedup são maiores, fazendo o multiplicador Q aumentar a distância entre EM2

r e EM1
r .

Esse efeito fica mais evidente com a análise das curvas mostradas na Figura 58, na
qual são plotados os valores mínimos de Er (i.e., Emin

r ), obtidos dos modelos M1 (linha
inferior) e M2 (linha superior). O aumento dos valores mínimos em EM2

r , assim como sua
permanência abaixo da linha unitária, significam que a economia otimizada de energia
mantém-se no modelo M2, mas em menor grau que no modelo M1, apresentando valores
menores especialmente quando a fração serial é pequena (lado esquerdo do gráfico) e a
quantidade de núcleos é elevada. De fato, confirma-se um comportamento esperado, já
que foram incluídas perdas associadas com correntes de fuga no modelo M2.

Finalmente, na Figura 59 os valores ótimos de p (ou seja, pmin) obtidos do modelo
de potência M2 (linha cheia vermelha) são apresentados em comparação com aqueles
obtidos para o modelo M1 (linha tracejada preta). Observa-se que, em geral, os valores
de pmin são menores no modelo M2, especialmente na faixa na qual a fração serial assume
valores menores, conforme pode ser visto no lado esquerdo do gráfico. Como o modelo M2
é mais realista do que o M1, essa análise sugere que é possível atingir valores mínimos de
Er com menores quantidades de núcleos em funcionamento do que aquilo que se pensava
quando a análise era realizada apenas com o primeiro modelo.

Uma maior quantidade de núcleos do que a prevista com essa figura poderia até
permitir alguma economia de energia, mas ocorreria uma situação em que a otimização de
nosso interesse não seria atingida, como em alguns casos nos quais a quantidade total de
núcleos disponíveis é utilizada durante todo e qualquer processamento.
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Figura 58 – Curvas Emin
r × (1− f) para os modelos M1 e M2
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Em um certo sentido, o problema que está em discussão reflete um conflito de
interesses na ação de escolha da quantidade de núcleos que podem ser utilizados num
processador multi-core. Por um lado, se mais núcleos são usados, obtém-se mais paralelismo
em potencial. Por outro lado, a quantidade de núcleos que otimiza o consumo não é nor-
malmente a mesma que maximiza a disponibilidade de núcleos em paralelo. Neste trabalho
propomos um caminho que indica uma visão intermediária na escolha da quantidade de
núcleos a ser utilizada, dentro dos limites estabelecidos.

6.2.2 Utilização das variantes do Modelo M2

O modelo de potência M2 é uma extensão do modelo M1 porque, além de conter a
potência dinâmica Pdin correspondente ao primeiro modelo, abrange a potência Pleak como
uma componente a mais associada aos efeitos das correntes de fuga.

Tanto M1 quanto M2 foram descritas no Capítulo 4 com a apresentação de quatro
variantes, mas no caso do modelo M2 não há variantes somente porque M1 já as possuía.
Ocorre que ambas as potências Pdin e Pleak contam com g(F ) em sua formação, como pode
ser visto diretamente nas expressões genéricas (4.3) e (4.13).

Aplicam-se às variantes do Modelo M2 as mesmas características relacionadas às
variantes de M1 na Subseção 6.1.3, resumidas a seguir:
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Figura 59 – Curvas pmin × (1− f) para os modelos M1 e M2
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• As versões não-Básicas (Superior, Intermediária e Avançada) estão todas em regra aptas a
protagonizar as mesmas simulações executadas com a Básica.

• Os passos mais importantes nas simulações do comportamento do Fator Er são os mesmos
para qualquer versão do modelo. O que surge de específico diz respeito às equações próprias
de cada uma delas.

• As diferenças nas formulações surgem por causa do maior detalhamento da modelagem de
potência utilizado nas versões que se seguiram à Básica.

• As versões mais completas representam melhor a realidade.

O fato de o Modelo M2 conter uma componente a mais do que o Modelo M1 já
coloca o segundo modelo num patamar diferenciado do primeiro. A melhoria no tipo da
versão M2 utilizada aprimora ainda mais a abordagem deste trabalho, tornando-o mais
realista do que antes. A Figura 60 aponta um exemplo no qual três versões do modelo
de potência M2 (Básica, Intermediária e Avançada) são utilizadas para gerar o Fator de
Energia Er. Para facilitar a visualização dos deslocamentos das curvas, foram mantidas,
nos três gráficos, a escala e as indicações das frações seriais correspondentes às curvas
limítrofes (0 e 0,64) para o caso do Modelo Básico e na mesma posição em que aparecem
no gráfico à esquerda.
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Figura 60 – Gráficos EM2
r × p para as versões Básica, Intermediária e Avançada

O que mais chama a atenção na comparação desses resultados é o afastamento
das curvas, sobretudo as inferiores, em relação ao eixo das abscissas, quando os gráficos
são visualizados da esquerda para a direita. Esse tipo de deslocamento já foi citado e
comentado na Subseção 6.2.1.3 quando se observava um deslocamento análogo na Figura 57
relativo às curvas de EM2,Bas

r em comparação com as de EM1,Bas
r .

Para a construção desses gráficos nas versões não-Básicas foi necessário utilizar as
formulações específicas do Fator Er para cada versão, construídas com base no item ‘B’
da generalização apresentada na Subseção 5.1.3. Além disso, incluiu-se o cálculo da
relação d/c em substituição à relação b/a, encontrada de acordo com o Apêndice B,
quando a formulação assim o exigiu.

De forma análoga ao que ocorreu na seção anterior, fica constatada a utilidade e a
relevância das simulações realizadas nesta seção por si mesmas, especialmente na condição
de referência para as versões não-Básicas, como aconteceu, por exemplo, na parte final da
Subseção 7.1.2.

6.3 Resumo do Capítulo
Neste capítulo foram apresentados os resultados de diferentes simulações com base

nos modelos M1 e M2 criados para a avaliação do consumo de energia dos processadores
multi-core.

Os testes enfatizaram principalmente a avaliação do fator de redução Er apresenta-
dos no Capítulo 5. As simulações confrontaram o consumo de energia dos processadores
em dois grupos: 1) consumo dos processadores multi-core homogêneo em relação ao dos
processadores single-core; 2) consumo dos processadores multi-core heterogêneos em relação
ao dos processadores multi-core homogêneos e ao dos processadores single-core.

São explorados no primeiro grupo os casos de speedup ideal, experimental e limitado
pela Lei de Amdahl. A estratégia de avaliação desenvolvida demonstra como se pode
escolher a quantidade ótima de núcleos do processador multi-core homogêneo a utilizar,
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nem sempre coincidente com a quantidade máxima de núcleos disponíveis, de modo a
minimizar o consumo energético nas condições estabelecidas neste trabalho. Os resultados
de simulação com ou sem o uso dessa estratégia são significativamente diferentes, como
exemplificado na Figura 47.

No segundo grupo os testes foram feitos num sentido mais amplo, com o apoio de
um modelo de custo e com o objetivo de encontrar a melhor distribuição de recursos em
projetos de chips que leve à minimização do consumo relativo de energia. Aqui também a
utilização de uma estratégia para o aumento da eficiência energética é de fundamental
importância.

Os resultados das análises foram positivos, confirmando as previsões teóricas e
despertando a possibilidade de melhorar o desempenho energético dos processadores
multi-core, sobretudo nas condições de maior flexibilidade de operação.
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7 Testes de Medição de Energia e Potência

A necessidade de informação sobre a quantidade de energia elétrica consumida e
a potência dissipada (ECPD) nos sistemas de computação tornou-se muito importante
nos últimos anos, o que acabou estimulando o desenvolvimento de diferentes métodos de
obtenção desses valores, inclusive no contexto dos processadores digitais.

A caracterização de quanto de energia elétrica um processador consome na execução
de suas tarefas é relevante porque ajuda a delinear o seu perfil de consumo. Esse conheci-
mento permite mapear estrangulamentos (gargalos), conduzindo a alterações que propiciem
a otimização do consumo propriamente dito, além de assentir outras possibilidades de
modificações que orientem o sistema como um todo a uma melhoria na sua eficiência
energética.

Em termos práticos, isso ajuda a responder a diversas perguntas, tais como: O
processador está consumindo mais do que o esperado? Há como rever um algoritmo
de modo a torná-lo energeticamente mais eficiente? Como um aumento deliberado na
frequência pode afetar quantitativamente a ECPD do processador?

Neste capítulo, os experimentos práticos e as simulações computacionais de obtenção
do consumo de energia e da potência relacionados aos processadores single-core e multi-
core foram empreendidos com o objetivo adicional de permitir a avaliação de modelos de
potência apresentados no Capítulo 4 e de formulações de energia relativa do Capítulo 5.

Como são muitos os modos de obtenção da ECPD dos processadores, também são
muitas as maneiras de se referir às formas como esses valores são determinados. Assim,
podem ser utilizadas diferentes expressões de referência, de acordo com cada caso, tais
como: medir, estimar, calcular, simular, testar, coletar, indicar, encontrar, dentre outras.
Para facilitar o fluxo do texto neste trabalho, a partir deste ponto será utilizada a expressão
“medir” (e seus derivados) para representar qualquer um desses casos mencionados, exceto
quando o contexto demandar uma explicitação específica de um termo mais apropriado.

A inexistência de padrões regulamentares de estratégias de medição da ECPD não
impede que as diferentes formas de obtenção do consumo, diretas ou indiretas, sejam
organizadas conforme suas semelhanças. Em (HOLANDA, 2007, Cap. 1 Introdução), por
exemplo, os modelos e metodologias foram classificados de acordo com os diferentes níveis
de abstração nos quais atuam, tais como: nível de circuito; nível de portas lógicas; nível
de ciclos e nível de instrução. Já em (CALANDRINI et al., 2013), as metodologias de
averiguação da potência dissipada são agrupadas em três categorias: abordagem com base
no hardware; abordagem com base em modelos de potência; e abordagem mista. Com maior
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nível de detalhamento na classificação, encontra-se (SULTAN; ANANTHANARAYANAN;
SARANGI, 2014) com cinco categorias diferentes1.

Por outro lado, considerando os propósitos deste capítulo, preferimos classificar as
abordagens em2:

1) Métodos baseados em hardware (Seção 7.1);

2) Métodos baseados em software (Seção 7.2);

3) Outras abordagens (mista; puramente analítica; etc.).

Para justificar essa mudança, cabe lembrar que os complexos modelos (analíticos)
de potência normalmente são avaliados como representações em forma de programas
de computador e que há outras formas de utilizar softwares para determinar a ECPD.
Em outras palavras, essa nova divisão traz uma maior generalização na classificação da
estratégia a ser adotada.

Nas próximas duas subseções serão apresentadas as principais formas de determi-
nação do perfil de consumo de energia e da potência dissipada relativos aos processadores,
baseados em hardware e em software respectivamente, acompanhados de resultados es-
pecíficos obtidos por meio de experimentos e simulações. Cada uma dessas subseções é
dividida em duas partes e foram utilizadas na avaliação da qualidade das formulações
de Potência (Capítulo 4) e Energia Relativa (Capítulo 5), de acordo com a indicação da
Tabela 17.

Tabela 17 – Grandezas avaliadas de acordo com cada subseção deste capítulo

Base Subseção Item utilizado Modelagem avaliada
Hardware 7.1.1 kit C2000 Potência
Hardware 7.1.2 Registradores MSR Energia Relativa
Software 7.2.1 SPICE Potência
Software 7.2.2 SNIPER/McPAT Energia Relativa

7.1 Medição de Energia e Potência com base em Hardware
Os valores da ECPD nas abordagens de medição com métodos baseados em hardware

são normalmente obtidos por meio do uso de dispositivos físicos que permitem medir
1 Tais categorias são denominadas: abordagens com base em modelos no nível de sistemas; abordagens

com base em parâmetros da arquitetura; métodos baseados em contadores de desempenho; abordagens
baseadas em perfis térmicos; e abordagens baseadas em perfis de execução dos programas.

2 Nossa reclassificação também trouxe uma ampliação conceitual para que fossem envolvidas tanto a
energia consumida quanto a potência dissipada, já que algumas das classificações apresentadas são
voltadas apenas para medição de potência.
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tensões e/ou correntes elétricas3, direta ou indiretamente, em pontos de medição bem
específicos. Os dispositivos mais conhecidos nesse tipo de coleta, tanto principais quanto
auxiliares, são: voltímetros, amperímetros, wattímetros4, sensores de corrente, resistores
shunt, fontes inteligentes, sistema de aquisição de dados, dentre outros.

Em função da diversidade de opções, a determinação da ECPD pode ser realizada
de muitos modos diretos ou indiretos, inexistindo assim uma estrutura física única para
as medições com base em hardware. Em (CALANDRINI et al., 2013) encontra-se uma
classificação de ordem geral criada na tentativa de englobar integralmente todos os casos,
como indicado na Figura 61. Esse esquema apresenta os sistemas como sendo normalmente
compostos por três elementos básicos: o Dispositivo Sobre Teste (DST); a Fonte de
energia/potência; e os Dispositivos de Medição, que poderiam ser dos tipos Medidores
Externos aos DST (MEx) e Medidores Internos ao chip (MIn).

Figura 61 – Elementos dos sistemas de medição de ECPD com base em hardware 
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Fonte: adaptado de (CALANDRINI et al., 2013).

A medição é facilitada quando o DST, ao invés de ser um processador isolado5,
é um Sistema de Computação Completo (SCC) tais como desktops, notebooks, tablets,
smartphones, etc6. De um modo geral é mais simples encontrar o consumo de energia de
um SCC do que determinar separadamente o consumo de cada um de seus componentes.
Isso normalmente ocorre porque o funcionamento de cada parte (processador, memórias,
dispositivos de entrada/saída, refrigeração, sinalização, etc.) envolve a utilização de outras
partes, dificultando-se a isolação do consumo individual. De fato, o consumo de energia de
um sistema de computação inclui o consumo de energia do processador, mas não se limita
a ele.
3 Mesmo as medições diretas de potência recaem comumente em verificações de tensões e correntes.
4 Utilizamos wattímetro em vez de “uotímetro”, por esse último ser de aplicação pouco usual.
5 Os processadores multi-core, sobretudo os heterogêneos, trouxeram ainda mais complexidade à questão

da determinação da ECPD relativa aos processadores.
6 O conceito de SCC também pode ser expandido para contemplar conjuntos de equipamentos, tais

como: HPC systems, clouds, large-scale networks, datacenters, etc. Neste trabalho, o SCC será utilizado
como referência a máquinas completas.
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Cabe lembrar que essas medições de ECPD para SCC podem ser úteis para medições
equivalentes envolvendo apenas os processadores, por dois motivos: primeiro, podem servir
para fornecer, indiretamente, os valores correspondentes da ECPD do processador; segundo,
algumas estratégias de medição para SCC podem ser aproveitadas e repetidas para medições
da ECPD de processadores.

A medição externa ao dispositivo para o caso dos SCC é facilitada com a isolação
da fonte de energia. No caso convencional típico, se o sistema demanda uma alimentação
com fonte única, alternada ou contínua, trata-se de uma prática consagrada a utilização
de instrumentos de medição tradicionais, como o conjunto amperímetro/voltímetro ou
mesmo um wattímetro. Entretanto, nesses casos é possível, e até comum, a substituição do
amperímetro, ou seu equivalente, por um conjunto formado por um voltímetro e um resistor
shunt , em série com o DST. Com o voltímetro faz-se a medição de tensão sobre o resistor
e, assim, o valor da corrente do dispositivo, igual à corrente do resistor, é encontrado
pela relação direta da Lei de Ohm. Esse esquema de utilização do resistor shunt série foi
empregado neste trabalho, conforme apresentado na Subseção 7.1.1.

Embora seja simples de compreender e fácil de implementar, o uso do resistor
shunt pode estar atrelado a detalhes elevados de refinamento, tais como: a sua posição
em relação à carga e ao terra, o controle de temperatura do resistor, sua blindagem ou,
mesmo, sua ligação a um pré-amplicador com filtro. Quanto ao posicionamento do resistor,
por exemplo, a National Instruments (NATIONAL, 2008) e a Texas Instruments (TEXAS,
2014a) recomendam observar as diferenças nas duas formas de ligação, High-Side e Low-
Side. A ligação do tipo High-Side foi a conformação pela qual optamos nas montagens
deste trabalho.

Uma abordagem de medição externa moderna diz respeito ao uso de dispositivos
mais sofisticados que incorporam diversas vantagens na coleta dos valores da tensão, da
corrente e até mesmo, da potência. Em termos ilustrativos, podem ser citados os aparelhos
conhecidos como watts up?, OmegaWatt e Kill A Watt.

Além disso, alguns esquemas de medição de ECPD contam com a colaboração
da própria fonte de alimentação, denominadas Fontes Inteligentes (IPS, do inglês Intelli-
gent Power Supply). Nesse caso, existe na fonte um hardware adicional capaz de prover
monitoramento de grandezas (como tensão, corrente e mesmo potência), bem como a
capacidade de comunicação e alarme para um sistema de software de observação dos
estados (MICROCHIP, 2011). Entretanto, sua elevada facilidade de uso pode ser ofuscada
pelo alto custo do equipamento (CALANDRINI et al., 2013). É importante frisar que
todas essas considerações para as fontes IPS também são válidas para a maior parte dos
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No-breaks7 de médio ou grande porte, cujos sistemas de software de acompanhamento das
grandezas, que costumam ser bem completos, baseiam-se totalmente em hardware.

Quando a fonte não é inteligente no sentido exposto, pode-se acompanhar o fluxo
de energia por meio de suas linhas de alimentação, num posicionamento interno ao
equipamento, mas externo ao processador. Esse é também o caso dos dispositivos citados
em dois grupos genéricos por Diouri et al. (2014): a) wattímetros internos com uso de
sensores: PowerMon2, NI, DCM/DC2M ; e b) placas de expansão com supervisório de
apoio: DELL IPMI e IBM PowerExecutive.

Os Sistemas Ad-hoc ou Sistemas personalizados constituem outra possibilidade de
provimento de medições externas com prováveis resultados satisfatórios no que diz respeito
à combinação entre técnica e custo/benefício. Nesse caso, o interessado reúne componentes
de diferentes origens na montagem de um conjunto que satisfaça as suas necessidades
particulares, escolhidos de acordo com as peculiaridades de suas características. Sensores
e coletores automáticos de dados são exemplos comuns de elementos a configurar nesses
sistemas, tais como os encontrados na plataforma experimental apresentada em (MELO et
al., 2014).

Finalmente, quanto às medições com base no hardware, cabe destacar que diversos
processadores relativamente recentes incorporaram a capacidade de obtenção da potência
dissipada por eles durante seu funcionamento. Isso implica não apenas a realização de
leituras de grandezas físicas, mas também outras possibilidades, tal como a limitação
da tensão e da frequência para o dispositivo se, por exemplo, um limiar de temperatura
for alcançado. Trata-se de um método de estimação baseado em modelos de potência8

implementados em hardware, bem como no conceito de Performance Monitoring Counter
(PMC) em que as atividades do processador, a partir de eventos do sistema, são anotadas
em registradores específicos para essa destinação. Os eventos no nível da microarquitetura
são ponderados em termos de quantidade de energia consumida e, então, somados de modo
a compor o valor da potência de um núcleo ou, mesmo, a potência total do processador.

De acordo com Goel (2014), a INTEL introduziu essa ideia nos processadores
Core i7/Microarquitetura Sandy Bridge, por meio da divulgação realizada em (ROTEM
et al., 2011). Nesse caso, são usados os Registradores MSR (do inglês Model Specific
Registers) por meio da interface RAPL (do inglês Running Average Power Limit) (DAVID
et al., 2010)(HÄHNEL et al., 2012). Esquemas similares foram disponibilizados para os
processadores AMD por meio da interface APM (do inglês Application Power Management)
7 Sistemas que proveêm alimentação elétrica quando a fonte original de energia elétrica fica desativada,

instável ou com serviço de má qualidade. Em alguns países são mais conhecidos como UPS, do inglês
Uninterruptable Power Systems.

8 Segundo Rotem et al. (2011), o uso do conceito de capacitância térmica em vez de resistência térmica
torna o novo modelo um pouco mais realista do que os modelos tradicionais.
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(AMD, 2012) (AMD, 2013), bem como para as GPUs NVIDIA por meio da NVLM (do
inglês NVIDIA Management Library) (NVIDIA, 2012).

Apesar da grande vantagem de dispensar qualquer hardware adicional, além da
facilidade de usar esses dados de imediato por meio de programas que automaticamente
possam agir na tomada de decisões, algumas limitações podem restringir o uso dessa
estratégia de avaliação da energia ou potência. Assim, esse método necessita, muitas vezes,
de uma etapa de calibragem para ajuste de parâmetros (PINTO; XAVIER; CAVALHEIRO,
2015), além de que, de certa forma, existe uma dependência da estratégia com o hardware
específico a ser utilizado.

Com base nessa estratégia alguns programas atuais9, comerciais e não-comerciais,
disponibilizam informações sobre o consumo de energia e/ou a potência dissipada, em
média ou em tempo real. Geralmente são expostas ao lado de outras informações sobre o
estado do conjunto, tais como: temperatura do processador, temperatura da placa mãe,
rotação do cooler, frequência de operação do processador, dentre outras. A título de
exemplo, encontra-se na Figura 62 uma parte da tela de apresentação do programa Intel
Power Gadget 3.0 , utilizado na Subseção 7.1.2, para o sistema operacional Windows, com
a indicação gráfica da potência total do processador, em W, e da frequência de operação
correspondente, emGHz.

Nas próximas duas subseções serão apresentados os resultados de alguns expe-
rimentos de medição de potência com base em hardware realizados com processadores
destinados a dois tipos de equipamentos diferentes, um deles utilizado em um kit de sistema
embarcado e o outro, para um processador comercial para notebooks/desktops.

7.1.1 Medições com base em Hardware: C2000

O hardware utilizado para a medição de potência descrita nesta subseção refere-se
à placa base denominada C2000 Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027, contendo um
processador embutido do tipo microcontrolador10 TMS320F28027 (MCU 32-bit), ambos
produzidos pela empresa Texas Instruments e apresentados em (TEXAS, 2015b). Existem
outros exemplos de hardware utilizáveis para o mesmo propósito, cada um dos quais com
suas vantagens e desvantagens em comparação com o C2000. A escolha desse conjunto
deveu-se principalmente a sua robustez, disponibilidade e facilidade de uso11.
9 Tais como Intel Power Gadget 3.0, Core Temp 1.0 RC6, HWINFO 32/64 4.60, CPUID Hardware

Monitor PRO 1.21.0 e Open Hardware Monitor, além do Powertop e Turbostat para o Linux.
10 Foi utilizada neste trabalho a abordagem da própria TEXAS INSTRUMENTS, bem como de muitas

outras fontes, no sentido de considerar um microcontrolador como um tipo de processador.
11 Os trabalhos com medições para o kit C2000, exclusivos para esta tese, foram executados com a

colaboração do Professor Danilo de Santana Pena, que registrou suas contribuições em (PENA, 2015).
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Figura 62 – Interface gráfica parcial do programa Intel Power Gadget 3.0 para Windows

Fonte: Programa Intel Power Gadget 3.0.

O conjunto C2000 Piccolo é uma plataforma-base modular de baixo custo12, muito
utilizada em avaliação de aplicações eletrônicas diversas em tempo real13. O processamento
do MCU chega a 60 MIPS, com acesso a uma flash integrada de 64 KB, 8 canais PWM,
ADC 12-bit de 4.6 MSPS14, conectividade serial, dentre outras características. Na placa
encontra-se também um total de 40 pinos15 para um acesso rápido ao kit, além de botões
para RESET e habilitação de programação, conforme apresentado na Figura 63, na qual
são indicados seus principais componentes.

A Texas Instruments oferece suporte ao software necessário para o funcionamento
do kit: drivers, bibliotecas, amostras de códigos, dentre outros. Também fornece aos usuários
o acesso a uma versão do Code Composer Studio, ambiente de desenvolvimento integrado
(IDE, Integrated Development Environment) bastante conhecido por desenvolvedores que
lidam com DSPs/microcontroladores dessa empresa. A programação e a depuração de
código nessa plataforma contam com o suporte para a comunicação serial via USB, além
de um emulador JTAG que pode ser isolado por meio de jumpers.
12 O módulo básico é oferecido a US$ 17.05 (frete não incluso) em <http://www.ti.com/ww/

en/launchpad/launchpads-c2000.html?DCMP=mcu-launchpad&HQS=c2000launchpad>. Acesso em
02/fevereiro/2016.

13 O próprio fabricante exemplifica diversas aplicações para a série C2000, relacionadas com os seguintes
tópicos (TEXAS, 2015a): Motor Drive & Control; Digital Power; Solar Power; Industrial Drives &
Automation; LED lighting; Transportation; Power Line Communications; Home Appliance.

14 MSPS = Mega-samples per second (Mega-amostras por segundo).
15 O fabricante também fornece algumas placas, denominadas BoosterPacks, que podem ser encaixadas

nesses pinos, dando ao conjunto novas funcionalidades, tais como, por exemplo, um conjunto de leds
de sinalização ou sensores de toque capacitivo. Essas extensões não foram utilizadas neste trabalho.

http://www.ti.com/ww/en/launchpad/launchpads-c2000.html?DCMP=mcu-launchpad&HQS=c2000launchpad
http://www.ti.com/ww/en/launchpad/launchpads-c2000.html?DCMP=mcu-launchpad&HQS=c2000launchpad
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Figura 63 – Placa base C2000 Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027 (vista superior)
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Figure 1. LAUNCHXL-F28027 Board Overview

1.2 Kit Contents
The LAUNCHXL-F28027 C2000 LaunchPad experimenter kit includes the following items:
• C2000 LaunchPad Board (LAUNCHXL-F28027)
• Mini USB-B Cable, 0.5m
• Quick Start Guide

1.3 Revisions
The first production revision of the LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad, version 1.0, was
released in July of 2012 and is currently the only revision available.

2 Installation
The C2000 LaunchPad installation consists of three easy steps:
1. Download Code Composer Studio and controlSUITE™.
2. Install Code Composer Studio and controlSUITE.
3. Connect and install the C2000 LaunchPad to the PC.

Now the LaunchPad is ready to develop applications or run the pre-programmed demo.

2.1 Download the Required Software
Code Composer Studio IDE is available for free without any restriction when used with the XDS100
emulator on the C2000 LaunchPad. The software can be downloaded from the C2000 LaunchPad page at
www.ti.com/c2000-launchpad. At this site, you can also download a copy of controlSUITE that includes
drivers, examples, and other support software needed to get started.

5SPRUHH2A–July 2012–Revised January 2014 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Experimenter Kit
Submit Documentation Feedback

Copyright © 2012–2014, Texas Instruments Incorporated

Fonte: adaptado de (TEXAS, 2014b).

Para que as medições de energia/potência permaneçam restritas ao máximo ao
processamento do MCU, é necessário desligar os itens16 que não são utilizados e cujo
desativamento seja permitido pelo fabricante, fazendo com que o consumo a ser medido
não seja afetado por tais unidades. Portanto, as operações realizadas pelo MCU, após
carregado com o código de testes, são de caráter exclusivamente interno e de acesso à
memória, ou seja, sem a participação de dispositivos de Entrada/Saída.

Além disso, a programação do processador foi realizada de tal forma a mantê-lo em
atividade em praticamente 100% do tempo de experimento (carga computacional intensiva,
em detrimento do acesso a dispositivos de entrada/saída). Foram utilizados dois tipos de
códigos para efeitos de testes e verificação: códigos de loop infinito e um algoritmo de
benchmark que implementa o Teste Lucas-Lehmer para números primos.

Uma fotografia da montagem do experimento pode ser visualizada na Figura 64,
com destaque para a indicação das setas numeradas, as quais representam os seguintes itens:
16 Itens desligados: Analog-to-Digital Converter (ADC); Serial Peripheral Interface (SPI) Module; Serial

Communications Interface (SCI) Module; I2C (Inter-Integrated-Circuit), ePWM (Enhanced Pulse
Width Modulator), eCAP (Enhanced Capture), HRPWM (High-Resolution PWM), além da On-Chip
Flash. Em (TEXAS, 2013, 6.4.1 Reducing Current Consumption), o fabricante fornece uma tabela
com a discriminação de quanto tipicamente se reduz na corrente elétrica IDD do MCU, tomada à
frequência F de 60MHz, após o desligamento do clock para alguns módulos periféricos.
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1) Fonte de alimentação Minipa MPL-3303M17; 2) Multímetro digital Agilent U1252B18;
3) conjunto matriz de pontos (protoboard) com um resistor shunt RS; 4) kit C2000 Piccolo.

Figura 64 – Experimento real montado na bancada

Fonte: adaptado de (PENA, 2015).

Após a etapa de testes19 de funcionamento e configuração, o conjunto foi preparado
para a fase de medição propriamente dita. O processador, ao ser iniciado, leva sua
memória de programa para a SARAM para que a memória Flash não seja utilizada.
Neste experimento o propósito é o de que as medições de potência devam acompanhar
as variações da frequência (F ) de operação do processador e/ou as variações da tensão
de alimentação (Vdd). Ou seja, trata-se de verificar as relações P = f1(F ), P = f2(Vdd) e
P = f3(F,Vdd), em que f1(.), f2(.) e f3(.) são as funções que relacionam a potência P com
as grandezas citadas. Portanto, é necessário considerar previamente quais são as faixas de
valores permitidos para F e Vdd, de acordo com o próprio fabricante.
17 Com as seguintes características básicas: display de 3 dígitos/precisão de ±(1%Leit+2Díg); regulação

de tensão de ±(0, 01%+3mV); ripple/ruído de 1mV RMS e precisão de saída fixa de 3%. Fonte: Manual
de Instruções - Fonte de Alimentação DC Regulada MPL-1303M / MPL-1305M / MPL-3303M /
MPL-3305M; págs. 4 e 5; Revisão 04 (18/06/2012). Minipa do Brasil Ltda. Disponível em <http:
//www.minipa.com.br/Content/Manuais/MPL-1303M-1305M-3303M-3305M-1104-BR.pdf>. Acesso
em julho/2015.

18 Com as seguintes características básicas: precisão de (±0,025+5)V; resolução de 0,0001V na escala
de 5V; resistência de entrada de até 500MΩ. Fonte: Agilent U1251B and U1252B Handheld Digital
Multimeter - User’s and Service Guide, págs. 1 e 158; 12th Ed. - June /2014. Agilent Technologies.
Disponível em <http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/U1251-90036.pdf>. Acesso em julho/2015.

19 Tais como: desabilitação de periféricos; configuração do GPIO (pinos de entrada e saída) como saída
em nível alto com pull-up habilitado; calibração do ADC; cópia da memória de programa para a RAM;
configurações da PLL e do sinal de clock do oscilador interno; escolha do algoritmo adequado.

http://www.minipa.com.br/Content/Manuais/MPL-1303M-1305M-3303M-3305M-1104-BR.pdf
http://www.minipa.com.br/Content/Manuais/MPL-1303M-1305M-3303M-3305M-1104-BR.pdf
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/U1251-90036.pdf
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Assim, com relação à tensão de alimentação é possível variá-la em faixas curtas20,
tal como num intervalo exemplificativo entre um Vmín = 2,7V até um Vmáx = 4,6V,
representando nesse caso uma oscilação percentual (∆V%) de até 70,4%. Neste trabalho
foram utilizadas tensões de alimentação na faixa de 3,0V a 3,7V em testes com frequência
fixa, e o valor das frequências do clock entre 10MHz e 60MHz em testes com tensão fixa.
Nos testes com variações simultâneas de tensão e frequência, foi utilizada a mesma faixa
de valores para a tensão e, para a frequência, valores entre 15MHz e 35MHz.

Quanto à frequência de operação, sabe-se que o TMS320F2802x pode trabalhar com
clock de até 60MHz21. Além disso e ainda segundo a Texas Instruments, o dispositivo pode
ser controlado, em termos de clock, de diferentes formas, tais como: por dois osciladores
internos22 ou por um oscilador externo ou, ainda, por um cristal conectado ao circuito
oscilador on-chip. Neste trabalho os valores de frequência utilizáveis foram obtidos a partir
da frequência-base de 10MHz do oscilador interno, combinado com a configuração dos
multiplicadores e divisores da PLL23, como indicado na Figura 65.

Essas variações permitidas nos valores de tensão e frequência foram utilizadas para
possibilitar a medição indireta dos valores de potência nas relações P = PV = f1(F ),
P = PF = f2(Vdd) e P = f3(F,Vdd). Desse modo, foram realizados os seguintes três tipos
de medição:

• Tipo A: Medição (indireta) da corrente Is em função da frequência F , dada uma
tensão Vdd fixa.

• Tipo B: Medição (indireta) da corrente Is em função da tensão Vdd, dada uma
frequência F fixa.

• Tipo C: Medição (indireta) da corrente Is em função da variação simultânea da
frequência F e da tensão Vdd.

Todas as leituras realizadas nestes experimentos correspondem a medições de
tensões24. Inicialmente, mede-se a tensão de alimentação Vdd, tomada entre os terminais do
20 De acordo com TEXAS (2013), a faixa permitida para VDD (Supply voltage range) é de −0.3V a 4.6V

em relação a VSS (Supply ground), conforme ‘6.1 Absolute Maximum Ratings’. Entretanto, as faixas
podem variar, de acordo com as condições de uso do dispositivo, como, por exemplo, a sugestão de uso
do intervalo de 1,71V a 1,995V em uma das configurações específicas indicadas em ‘6.2 Recommended
Operating Conditions’.

21 Conforme TEXAS (2013, 6.2 Recommended Operating Conditions), recomenda-se uma frequência
básica de 2 a 60MHz.

22 Osciladores INTOSC1 e INTOSC2.
23 Uma PLL (Phase Locked Loop) faz parte do MCU F28027, com suporte para até 12 relações de

escala de entrada (multiplicadores), podendo ser alterado por software, conforme TEXAS (2013, 3.7.3
PLL-Based Clock Module) e TEXAS (2013, 3.2.12 Internal Zero Pin Oscillators, Oscillator, and PLL).

24 Em todas as partes deste trabalho, onde houve algum tipo de medição, cada uma das medições foi
realizada numa quantidade de cinco vezes ou mais. Os valores apresentados nas tabelas e/ou gráficos
correspondem às médias das diversas medições efetuadas.
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Figura 65 – Valores válidos para a frequência F no kit C2000, em MHz, com uso do
oscilador interno

 

Base 
 MULTIPLICADOR  

DIVISOR 

10 MHz por 1 por 2 por 4 

  1  10 5   2,5 

  2  20 10   5,0 

  3  30 15   7,5 

  4  40 20 10,0 

  5  50 25 12,5 

  6  60 30 15,0 

  7  - 35 17,5 

  8  - 40 20,0 

  9  - 45 22,5 

  10  - 50 25,0 

  11  - 55 27,5 

  12  - 60 30,0 

 
 
 
 
 

Possíveis frequências, em MHz 

Fonte: adaptado de (TEXAS, 2013).

MCU. Em seguida, são feitas medições da tensão entre os terminais do resistor shunt (em
série) RS para se obter as correntes elétricas, à medida que as frequências são alteradas.
Como apresentado anteriormente, essas tensões VRS são indicativas dos valores das correntes
elétricas por divisão simples (Is = VRS/RS). Isso justifica o uso da expressão ‘indireta’ na
referência aos tipos de medição A, B ou C.

A potência dissipada passa, então, a ser calculada por meio de P = Vdd ·Is. Assim, os
valores de tensão medidos são, em seguida, tabulados e convertidos para valores de potência
elétrica, gerando uma tabela de potências correspondentes aos valores denominados PF e
PV supracitados, conforme pode ser visualizado na Tabela 18.

Os valores das potências nessa tabela devem ser enxergados conforme agrupados
por linha ou por coluna, como realizado nos dois casos a seguir (CASO A e CASO B),
respectivamente correspondentes aos tipos de medição (de corrente) A e B. Para o terceiro
caso (CASO C), correspondente ao tipo de medição (de corrente) C, os valores de potência
encontram-se na Tabela 21.

CASO A - Potência PV em função da frequência F, dada uma tensão Vdd fixa.

Os dados das colunas da Tabela 18 correspondem às potências denominadas P3.0,
P3.1, P3.2, P3.3, P3.4, P3.5, P3.6 e P3.7, indicativas das relações PV = f1(F ), ou seja, a
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Tabela 18 – Valores das Potências PV e PF , em mW

Tensão Vdd (V)
F (MHz) 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 PF (mW)

10 152,1 160,0 167,7 174,9 183,9 192,2 200,2 208,3 P10
15 158,4 166,5 174,4 182,8 190,7 199,2 207,7 216,1 P15
20 164,1 172,4 180,8 188,8 197,5 205,8 214,6 223,1 P20
25 170,4 178,9 187,2 195,7 204,0 213,2 222,1 230,9 P25
30 176,1 184,8 193,3 202,6 211,1 219,8 229,0 237,9 P30
35 181,8 190,7 199,4 208,6 217,6 226,8 236,2 245,3 P35
40 187,5 196,2 205,4 214,8 223,7 233,1 242,6 252,0 P40
45 192,9 202,1 211,2 220,4 230,2 239,4 249,1 259,0 P45
50 199,5 208,9 218,2 227,7 237,3 247,1 257,0 266,8 P50
55 205,2 214,5 224,3 234,0 244,1 253,8 263,9 273,8 P55
60 210,9 220,4 230,4 240,2 250,2 260,4 270,7 280,8 P60

P3,0 P3,1 P3,2 P3,3 P3,4 P3,5 P3,6 P3,7
POTÊNCIA PV (mW)

potência depende da frequência e todos os outros parâmetros são constantes. Quanto aos
índices, correspondem aos valores das tensões.

Em termos gráficos, na Figura 66 encontram-se distribuídos os pontos dessa tabela
correspondentes às “curvas”25 P3.0 x F , P3.1 x F , ..., P3.7 x F .

Figura 66 – Potência PV (mW), para tensão fixa e frequência variável

25 As linhas de ligação dos pontos não foram traçadas para facilitar a visualização geral.
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Nesse caso de tensão fixa, a relação teórica P ∝ V 2F da potência transforma-se
em P ∝ F . No mesmo sentido, as expressões (4.5) (ou seja, P = a.F 3 do Modelo M1)
e (4.14) (ou seja, P = a.F 3 + b.F do Modelo M2) passam a ser representadas por26

P = a1 · F (7.1)

e
P = a2 · F + b1, (7.2)

em que a1, a2 e b1 são constantes, inclusive associadas ao valor fixado para a tensão em
cada situação.

Nesses termos, um ajuste estatístico27 das curvas PV lançadas na Figura 66 permite
que sejam encontradas as expressões dos tipos P = k′.F e P = k′′.F + k′′′ que melhor
representem cada grupo PV , sendo k′, k′′ e k′′′ constantes. Os resultados desses ajustes
foram realizados com a ajuda do programa LabFit28,29 e encontram-se na Tabela 19.

Tabela 19 – Parâmetros do ajuste de curvas para PV

PV Vdd Modelo 1: P = a1.F Modelo 2: P = a2.F + b1

Vfixa (V) a1 R2 χ2 a2 b1 R2 χ2

P3.0 3,0 4,5103544 0,9998168 10,000 1,1705455 140,74909 0,9998168 9,000
P3.1 3,1 4,7239137 0,9997602 10,000 1,2023636 148,08182 0,9997602 9,000
P3.2 3,2 4,9403698 0,9998092 10,000 1,2461818 155,68364 0,9998092 9,000
P3.3 3,3 5,1596610 0,9993676 10,000 1,2901818 163,07091 0,9993676 9,000
P3.4 3,4 5,3810786 0,9998577 10,000 1,3263636 170,87727 0,9998577 9,000
P3.5 3,5 5,6038829 0,9998204 10,000 1,3618182 178,77273 0,9998204 9,000
P3.6 3,6 5,8316795 0,9997776 10,000 1,4038182 186,60273 0,9997776 9,000
P3.7 3,7 6,0563020 0,9998428 10,000 1,4449091 194,33727 0,9998428 9,000

Os resultados nessa tabela revelam o quanto os pontos que compõem cada curva de
potência (PV×F ) se aproximam de cada um dos modelos estatísticos, Modelo 1 ou Modelo 2.
Os critérios utilizados para a comparação entre essas duas possibilidades de representação
26 Com V constante, de P = k1V

2F tem-se P = a1F , em que a1 = k1V
2. E de P = k2V

2F + k3V ,
tem-se P = a1F + b1, em que a2 = k2V

2 e b1 = kV .
27 Costuma-se usar a expressão Fitting de curvas para esse tipo de ajuste.
28 O nome completo do programa é ‘Lab Fit Ajuste de Curvas’ (ou ‘LAB Fit Curve Fitting’, em sua

versão atual, em inglês). Para simplificar o fluxo do texto, o programa será doravante citado apenas
como LabFit.

29 O programa LabFit foi desenvolvido para tratamento e análise de dados experimentais e possui
opção de ajuste de curvas para funções com até 6 variáveis independentes. Ele é pequeno, simples
de usar e poderoso, permitindo inclusive que o usuário escreva sua própria função de ajuste. Criado
em formato shareware pelos Professores Wilton Pereira da Silva e Cleide Maria Diniz Pereira da
Silva e Silva, ambos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), encontra-se disponível
em <http://zeus.df.ufcg.edu.br/labfit/index_p.htm> (acesso em 02/agosto/2015). A versão utilizada
neste trabalho foi a “LAB Fit Curve Fitting Software - V 7.2.49 - (1999 - 2016)”. Em (SILVA et al.,
2004), quando os menus e arquivos de ajuda do programa ainda eram em português, são encontrados
maiores detalhes sobre o funcionamento deste software.

http://zeus.df.ufcg.edu.br/labfit/index_p.htm
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aproximativa são numericamente evidenciados pelos parâmetros denominados Coeficiente
de Determinação (R2)30 e Qui-quadrado (χ2 para o normal e χ2

red para o reduzido). De
um modo geral, a aproximação é de ótima qualidade nos dois modelos (R2 > 0,999;
χ2 ≤ 10,000 e χ2

red = 1,000 em todas as curvas). Mesmo havendo um empate técnico entre
os valores de R2 para ambos, na precisão utilizada pelo programa, a aproximação com o
Modelo 2 supera a aproximação com o Modelo 1, em função de um resultado superior em
relação ao χ2. Além disso, o segundo modelo possui uma maior quantidade de parâmetros,
o que também poderia servir como critério de desempate31 em relação ao coeficiente R2.

A conclusão de que os valores apresentados se ajustam melhor ao segundo Modelo
estatístico conduz, por extensão, diretamente à ideia de que também se ajustam melhor
ao Modelo analítico de potência M2. Em outras palavras, o Modelo M2 representa melhor
os dados de potência do que o Modelo M1. A rigor, essa maior aproximação dos pontos
com a representação do modelo M2 era previsível do ponto de vista estatístico, diante da
observação de que a representação mais abrangente abarca a menos abrangente, de modo
a se comportar como uma generalização da mesma.

CASO B - Potência PF em função da tensão Vdd, dada uma frequência F fixa.

Os dados das linhas da Tabela 18 correspondem às potências denominadas P10,
P15, P20, P25, P30, P35, P40, P45, P50, P55 e P60, indicativas das relações PF = f2(Vdd),
ou seja, a potência depende da tensão de alimentação e todos os outros parâmetros são
constantes. Os índices correspondem aos valores das frequências. Em termos gráficos, na
Figura 67 encontram-se distribuídos os pontos dessa tabela correspondentes às “curvas”32

P10 × V , P15 × V , ..., P60 × V .

No caso de frequência fixa, a relação teórica P ∝ V 2F da potência transforma-se
em P ∝ V 2. No mesmo sentido, as expressões (4.5) (ou seja, P = a.F 3 do Modelo M1)
e (4.14) (ou seja, P = a.F 3 + b.F do Modelo M2) passam a ser representadas por33

P = a3.V
2 e P = a4.V

2 + b2.V , em que a3 e b2 são constantes, inclusive associadas ao
valor fixado para a frequência em cada situação.

O ajuste estatístico, por meio do LabFit, para as curvas PF lançadas na Figura 67
permitem que sejam encontradas as expressões quadráticas dos tipos P = k′.V 2 e P =
k′′.V 2 + k′′′.V que melhor representem cada grupo PF , sendo k′, k′′ e k′′′ constantes. Os
resultados desses ajustes encontram-se na Tabela 20.
30 Alguns autores diferenciam R2 de r2 para indicar com a letra maiúscula a existência de múltiplas

variaveis de predição (CARLBERG, 2011, p. 109), (TAYLOR, 2012, p. 217) e (CRAMER; HOWITT,
2004, p. 26 e 104). Não fizemos essa distinção neste trabalho por estarmos usando a notação do LabFit.

31 Ver R2-ajustado em (MONTGOMERY, 2001, p. 104) e (LARSON; FARBER, 2010, p. 431).
32 As linhas de ligação dos pontos não foram traçadas para facilitar a visualização geral.
33 Com F constante, de P = k1V

2F tem-se P = a3V
2, em que a3 = k1F . E de P = k2V

2F + k3V ,
tem-se P = a4V

2 + b2V , em que b2 = k3.
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Figura 67 – Potência PF (mW) do MCU, para frequência fixa e tensão variável

Tabela 20 – Parâmetros do ajuste de curvas para PF

PF F Modelo 1: P = a3.V
2 Modelo 2: P = a4.V

2 + b2.V

(Ffixa) (MHz) a3 R2 χ2 a4 b2 R2 χ2

P10 10 15,883993 0,9994722 7,000 8,0537578 26,595330 0,9996923 6,000
P15 15 16,504753 0,9995891 7,000 7,9610276 29,018691 0,9998903 6,000
P20 20 17,067642 0,9995101 7,000 7,9448659 30,985432 0,9998558 6,000
P25 25 17,675175 0,9997112 7,000 7,9753245 32,945462 0,9999332 6,000
P30 30 18,249103 0,9993242 7,000 7,9467307 34,991921 0,9997706 6,000
P35 35 18,818567 0,9995744 7,000 8,1512466 36,231466 0,9999153 6,000
P40 40 19,357765 0,9995241 7,000 8,0189610 38,512153 0,9998941 6,000
P45 45 19,895815 0,9996653 7,000 8,0782105 40,138393 0,9999528 6,000
P50 50 20,534858 0,9996289 7,000 7,9799844 42,642522 0,9999568 6,000
P55 55 21,095177 0,9995034 7,000 8,0425776 44,333044 0,9999058 6,000
P60 60 21,650783 0,9995965 7,000 8,0379177 46,235983 0,9999524 6,000

Novamente, os resultados da tabela revelam o quanto os pontos que compõem cada
curva de potência (PF ×V ) se aproximam de cada um dos modelos estatísticos. Os critérios
de comparação são os mesmos do caso anterior, ou seja, o Coeficiente de Determinação
(R2) e o Qui-quadrado (χ2 e χ2

red). Aqui também, de um modo geral, a aproximação é de
ótima qualidade nos dois modelos (R2 > 0,999; χ2 ≤ 7,000 e χ2

red = 1,000 em todas as
curvas), mas o Modelo 2 supera a aproximação com o Modelo 1 claramente, tanto com
relação aos valores de R2, como em função de um resultado superior em relação ao χ2.

As curvas nas Figuras 66 e 67 são muito parecidas e, em parte, isso se deve ao fato
de que os intervalos de variação das grandezas independentes (F no primeiro caso e V no
segundo) são curtos, ou seja, pequenos o suficiente para que se aproximem ligeiramente de
pequenos trechos de retas, sobretudo quando se avalia visualmente.
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Assim, como anteriormente, a conclusão de que os valores apresentados se ajustam
melhor ao segundo modelo estatístico conduz, por extensão, diretamente à ideia de que
também se ajustam melhor ao Modelo analítico de potência M2. Em outras palavras, o
Modelo M2 representa melhor os dados de potência do que o Modelo M1.

CASO C - Experimento com tensão Vdd e frequência F variáveis simultanea-
mente.

Um experimento no C2000 com variação simultânea de tensão e frequência pode ser
realizado de diversas formas, mas as opções para a formação de pares (V,F ) podem ficar
bem limitadas dependendo do critério utilizado para escolhê-los. Isso ocorre, por exemplo,
se forem tomadas variações percentuais idênticas para ambos, V e F , ou se as variações
de V acompanharem os limites impostos pela Equação (4.1), ou seja, F = k1 ·(V −Vth)h/V .
Esse problema acontece porque embora a faixa de valores permitidos para a frequência
seja bastante elevada34, conforme visto na Figura 63, o mesmo não acontece para a tensão,
que passa a ser o elemento mais restritivo na formação do par.

Utilizando-se apenas um oscilador externo, é possível escolher qualquer conjunto
de frequências dentro da faixa de valores válidos. Com base nos manuais do fabricante,
a única restrição direta para a escolha de uma frequência é o próprio limite superior de
F , de 60MHz, independentemente da tensão. Os pares (V,F ) utilizados nos experimentos
deste terceiro caso encontram-se na Tabela 21, tendo sido escolhidos por obedecerem aos
seguintes critérios: a) Os valores de F e V variam no mesmo sentido; b) as variações dos
valores de cada grandeza estão próximas entre si; e c) nessa faixa, as variações apresentam
as menores diferenças entre as frações relativas vizinhas35.

Submetendo-se os valores das colunas F , V e P da Tabela 21 ao programa LabFit,
foi possível realizar um ajuste de curvas com duas variáveis e um ou dois parâmetros com
o objetivo de observar o quanto esses dados se aproximam da previsão realizada pelos
modelos analíticos. Os resultados encontram-se diretamente na Tabela 22 e, indiretamente,
representados nas Figuras 68 e 69.

Nessa tabela pode-se ver claramente um melhor ajuste para o modelo M2, evi-
denciado pelos valores obtidos com o Coeficiente de Determinação e o Qui-quadrado.
A aproximação com o ajuste de PM1 ficou um pouco abaixo do esperado, mas o ajuste com
o PM2 é de ótima qualidade (R2 > 0,999, χ2 ≤ 6,000 e χ2

red = 1,000 em todas as curvas).
34 As opções para a frequência podem ser ainda mais flexíveis com o uso de um oscilador externo.
35 Para esse critério, os 18 diferentes valores possíveis para a frequência encontrados na Figura 65

são colocados em ordem crescente. Em seguida, são calculadas as variações percentuais ∆F% desses
valores, a partir do segundo valor, sempre em relação ao anterior, ou seja, ∆F% = Fn+1/Fn ∗100%. As
menores diferenças entre as frações relativas encontram-se em dois intervalos de valores das frequências:
de 17,5 a 35MHz, e de 35 a 60MHz. A parte escolhida corresponde aproximadamente ao primeiro
desses intervalos.
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Tabela 21 – Potência P (mW) do MCU, para frequência e tensão variáveis

F (MHz) V (volts) I (mA) P (mW) = V.I

15,0 3,0 54,2 162,60
17,5 3,1 55,8 172,98
20,0 3,2 57,9 185,28
22,5 3,3 59,6 196,68
25,0 3,4 60,9 207,06
27,5 3,5 62,6 219,10
30,0 3,6 64,5 232,20
35,0 3,7 67,6 250,12

Tabela 22 – Parâmetros do ajuste de curvas para PV,F

PM1 = a5.V
2.F PM2 = a6.V

2.F + b3.V

a5 R2 χ2 a6 b3 R2 χ2

0,662247 0,992934 7,000 0,156042 47,59257 0,999077 6,000

Figura 68 – Ajuste estatístico para PM1

Quanto às figuras, nas quais são traçadas as linhas compostas pelos valores medidos e
pelos valores calculados como resultado do ajuste, são muito esclarecedoras no sentido de
permitir uma comparação visual rápida e eficaz entre as mesmas.

Os três casos citados nesta subseção indicam que os modelos analíticos desenvolvidos
anteriormente fornecem uma boa representação dos dados reais para a potência dissipada
pelo processador C2000, o qual representa bem o atual e imenso conjunto de processadores
voltados para a área de sistemas embarcados. Para o caso dos processadores comerciais
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Figura 69 – Ajuste estatístico para PM2

utilizados em notebooks e desktops comuns, foi idealizado um outro experimento, descrito
a seguir.

7.1.2 Medições com base em Hardware: MSR

O tipo de medição que usa os registradores especiais MSR é considerada como
medição com base em hardware porque é um tipo de ação que sem o hardware específico
não seria possível a sua realização. O Power-Gadget e o Turbostat são exemplos de
programas que aproveitam o recurso desses registradores dos processadores modernos para
estimar a potência dissipada por eles na execução normal de suas tarefas. Nesta seção são
apresentados alguns resultados de testes realizados com esses dois programas.

O Power-gadget (PG) foi desenvolvido pela INTEL para seus processadores mais
recentes e está disponível para os sistemas operacionais Windows, Linux e Mac OS36,
focando na execução da leitura periódica da potência com uma taxa de amostragem
definida pelo usuário. Na versão 3.0.4 para o sistema operacional Windows, o PG apresenta
a leitura em tempo real e em forma gráfica37, podendo gravar um arquivo em forma
de planilha com o registro das leituras. Na versão 2.5 para Linux, também é possível
gerar um arquivo com o registro das leituras, mas o programa PG deve ser executado
necessariamente em linha de comando, qualquer que seja o modo de entrada no sistema.
36 Como pode ser visto na página de download da INTEL Development Zone: (Development >

Tools > Resources > Power-Gadget). Disponível em <https://software.intel.com/en-us/articles/
intel-power-gadget-20>. Acesso em setembro/2015.

37 Já existiu uma versão para uso em linha de comando denominada ‘PowerLog3.0.exe’ (KIM et al.,
2012), posteriormente descontinuada.

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-power-gadget-20
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-power-gadget-20
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O Turbostat38 (TS) registra as frequências de operação e as estatísticas de potência
dos processadores, chegando a detalhar algumas informações tal como, por exemplo, o
percentual de tempo em que cada núcleo permanece em determinado C_state39. Além
disso, ambos, TS e PG, informam sobre as temperaturas dos núcleos, bem como sobre a
frequência utilizada durante seu funcionamento.

Esses programas foram utilizados para realizar a comparação do consumo de energia
de um processador single-core40 (Esc) com o consumo de um processador multi-core com
vários núcleos ativos (Emc), na realização de uma mesma tarefa, em intervalos de tempo
aproximadamente iguais, nos termos desenvolvidos e apresentados no Capítulo 4. Para
isso, seguia-se uma sequência com as etapas gerais indicadas abaixo, para cada uma das
diversas frações paralelas escolhidas para os testes:

A. Determinação do consumo de energia do processador single-core (Esc) na execução
de uma tarefa de referência;

B. Determinação do speedup (Sp) do multi-core em relação ao single-core, com a quanti-
dade de núcleos variando de 2 a 4, utilizando-se a tarefa de referência;

C. Cálculo das fequências multi-core (Fmc) a utilizar no próximo item; e

D. Determinação do consumo de energia do processador multi-core (Emc) na execução
da tarefa de referência.

Quanto à fração paralela (f) dos testes, faz parte do conjunto {1,00; 0,9921875;
0,984375; 0,9675; 0,875; 0,750}, sendo que os valores diferentes de 1 correspondem ao
resultado da expressão f = 1− 1/2N , com N variando de 2 a 7.

Além do Power-gadget e do Turbostat, foram utilizados diversos programas e scripts
na preparação e realização dos testes, dentre os quais destacam-se os seguintes:

• ‘stress’, para testes rápidos de verificação de alterações na potência do processador;

• ‘cpupower’, para verificar o estado de cada núcleo em relação a sua configuração de
teste e também para estabelecer a frequência do clock em cada situação; e

• ‘cpubound’, como base para definir as tarefas de referência.

Previamente aos testes propriamente ditos, entretanto, foi necessário definir uma
tarefa de referência, estabelecer um conjunto de procedimentos e realizar simulações de
38 O TS faz parte do pacote linux-tools-common_3.0.0-12.20_all instalável no Linux. Informações

de funcionamento encontram-se disponíveis no próprio terminal do Linux ou, então em <http:
//manpages.ubuntu.com/manpages/oneiric/man8/turbostat.8.html>.

39 Chamados comumente de Idle Power Statistics.
40 A rigor, um núcleo de um processador multi-core.

http://manpages.ubuntu.com/manpages/oneiric/man8/turbostat.8.html
http://manpages.ubuntu.com/manpages/oneiric/man8/turbostat.8.html
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conformidade e verificação de ambientes. A cada sequência eram estabelecidas previamente
as peculiaridades das situações. Após todos os testes realizados, os resultados foram
comparados com o que seria obtido com algumas das previsões realizadas com base no
desenvolvimento analítico da abordagem do Capítulo 5.

A tarefa de referência teve por base a aplicação denominada ‘cpubound’41. Trata-se
de um programa intensivo computacionalmente, desenvolvido em C/OpenMP e compilado
no Linux com o gcc. É simples e, ao mesmo tempo, flexível o suficiente para se ajustar
a diversas possibilidades de cenários. Utiliza três parâmetros de entrada: a quantidade
de threads (Nth), a quantidade de iterações (Nit) e a fração paralela (f), nessa ordem.
O cpubound exige do processador a realização de operações em ponto flutuante em dois
grupos diferentes: uma quantidade de f · Nit iterações a serem executadas em forma
paralela; e (1 − f) · Nit iterações a executar em forma sequencial. O valor de Nit foi
fixado em 109, enquanto Nth foi estabelecido em valor igual à quantidade de núcleos ativos
(1 thread principal para cada núcleo ativo).

Na Figura 70 pode-se visualizar a saída do programa Turbostat no acompanhamento
da execução do programa cpubound. Nesse exemplo, tem-se Nth = 1, Nit = 109 e f = 1. A
principal saída do cpubound corresponde ao tempo de execução de suas ações. No caso,
o tempo indicado pelo cpubound é de 6,0982 s, enquanto o Turbostat indicou um tempo
de 6,099159 s.

Figura 70 – Tela de saída do Turbostat acompanhando a execução do programa cpubound

A opção pelo uso de dois programas, PG e TS, para a medição da potência do
prcessador deveu-se principalmente à possibilidade de realização de comparações entre
os resultados apresentados pelos dois programas, bem como à existência de limitações e
inconveniências por parte de cada um deles.

Todos os testes foram executados no sistema operacional Linux, que tem a vantagem
de permitir um controle bastante detalhado sobre o seu funcionamento. A distribuição
utilizada foi a do Linux Ubuntu 15.04 (vivid), executada numa máquina Toshiba Sattelite
A665-S5185 com um processador do tipo INTEL Core i7-2630-QM, um Quad-core com
HT (Hyper-Threading) e possíveis 8 threads físicas simultâneas.

Na nossa abordagem foram empregados apenas os núcleos físicos, de 1 a 4, em
diversas situações, podendo ser utilizadas as frequências de clock de 800MHz a 2000MHz,
41 De autoria do Professor Samuel Xavier de Souza.
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com passos de 100MHz, além do turbo-boost (de 2600MHz para 3 ou 4 núcleos, 2800MHz
para 2 núcleos e 2900MHz para 1 núcleo). Quanto aos Scaling Drivers, foram utilizados
o INTEL_pstates (padrão do Linux Ubuntu) e o ACPI_cpufreq (que permite maior
flexibilidade no controle sobre o sistema). A escolha do driver, bem como a definição
da quantidade de núcleos ativos eram registrados no arquivo de inicialização ‘grub’ em
/etc/default. O INTEL_pstates foi utilizado apenas para o cálculo da energia Esc, enquanto
o ACPI_cpufreq foi usado em todos os demais experimentos.

Após a preparação de uma configuração inicial42, os testes eram realizados na opção
single-user do Linux43, sem a execução de qualquer ambiente gráfico. Como super-usuário,
a primeira ação consistia na ativação do módulo de leitura dos registradores MSR, com
o comando ‘modprobe msr’. Em seguida eram desligados alguns processos/serviços que
estavam ativos44 e determinadas as frequências dos processadores para cada teste.

Ao término da execução da tarefa de referência e registro dos tempos de execução
e respectivas potências, seguia-se o cálculo de energia consumida na realização da tarefa.
Esse cálculo é ligeiramente diferente para cada um dos programas de medição de potência,
da seguinte forma:

a) No caso do Turbostat, em que o resultado era tomado apenas ao final da execução,
o cálculo a ser realizado é direto, simplesmente fazendo-se o produto do tempo de
execução pela potência dissipada pelos núcleos45.

b) No caso do PG, em que as leituras geravam valores parciais periódicos gravados em
disco, os dados fornecidos estavam associados a pulsos de potência, entendendo-se
como tais os patamares de potência que surgiam acima da potência mínima (idle
power) no intervalo em que a tarefa de referência era executada, como indicado no
exemplo46 da Figura 71. O cálculo da energia era realizado por meio da integração

42 Tarefas tais como: desativação do Hyper-Threading; determinação da quantidade de núcleos ativos;
escolha do scaling driver ; ativação/desativação do turbo-boost.

43 Modo Single USER (somente terminal) ativado com a combinação de teclas CTRL ALT F1 durante a
inicialização (boot). Também foram realizados testes com os modos de entrada ‘Recovery mode’ (RM)
e ‘Normal’. O RM tem a vantagem de ser muito simplificado, mas elimina algumas possibilidades de
alteração do sistema, já que funciona em modo de disco somente-leitura e emprega algumas configurações
padronizadas que não podem ser alteradas. No modo ‘Normal’ (com ambiente gráfico) os programas
de medição funcionam com normalidade, mas o sistema carrega vários processos desnecessários para
os testes, aumentando o risco de interferências externas nas medições.

44 Tais como: service network-manager stop; service networking stop, por exemplo.
45 O tempo usado foi o indicado pelo TS (e não o do cpubound), uma vez que ele é o responsável pela

medição de potência, sugerindo que a mesma foi considerada no tempo que o TS indica. A potência
considerada corresponde à penúltima coluna da Figura 70 que, segundo o manual do TS, é a potência
dissipada pela parte correspondente ao(s) núcleo(s) do dispositivo.

46 Nesse exemplo, a configuração utilizada era a seguinte: Nnúcleos = 2; f = 1,000; F = 1,5GHz;
Ts = 100ms; Nth = 2; Nit = 109; Turbo-boost desligado; Driver ACPI_cpufreq; C_States ativos.
A parte da saída que é apresentada na figura encontra-se com: amostra inicial igual a 2; amostra
final igual a 105; 73 intervalos aproximadamente iguais; duração do pulso de aproximadamente 7,3 s;
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numérica da área do pulso, excluído o patamar inferior do estado ocioso, utilizando-se
a Regra do Trapézio no programa MATLAB (comando trapz).

Figura 71 – Exemplo de pulso de potência obtido com o power-gadget

Os valores de potência (medidos) e de energia (calculados) obtidos com os programas
TS e PG foram muito próximos entre si, com diferenças médias inferiores a 5% e diferença
máxima inferior a 10%. Entretanto, os tempos de execução no PG são sistematicamente
ligeiramente maiores que os do TS, embora as diferenças sejam pequenas, sempre inferiores
a 1%. Esse fato foi atribuído à necessidade imposta apenas ao PG para a gravação do
arquivo no disco rígido do tipo SSD utilizado na máquina.

A opção turbo-boost foi habilitada apenas para o cálculo dos valores de Esc, já que
com essa condição a frequência single-core fica mais elevada (2900MHz) e o cálculo das
frequências multi-core (Fmc = Fsc/Sp), nos termos do Capítulo 5, resultam em valores de
Fsc quase todos dentro da faixa de ajuste permitida (800MHz a 2000MHz) ou abaixo dela,
mas muito próximo da mesma.

Na Tabela 23 encontram-se os valores médios da energia consumida pelo processador
single-core (Esc) em função da fração paralela (f) adotada, acompanhados pelos tempos
gastos e potências dissipadas, caso a caso. Esses valores são compatíveis com o que
teoricamente se espera, como, por exemplo, os tempos que sobem gradativamente à medida
que as frações paralelas ficam menores, uma vez que haverá menos iterações paralelas e
mais iterações sequenciais. Nota-se também que as diferenças entre os resultados para

potência média de patamar do pulso de 5,868W; valor médio do idle power igual a 0,185W; valor da
energia calculada no MATLAB igual a 41,60957 J (Emc para p = 2).
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frações muito próximas são de pequena monta. Para a realização desse experimento, a
frequência single-core ajustada para 2900MHz foi medida como 2892MHz.

Tabela 23 – Valores de energia consumida pelo processador single-core (Esc) em função da
fração paralela (f)

f Tsc(s) Psc(W) Esc(J)
1,0000000 7,268990 12,08 87,809
0,9921875 7,268976 12,10 87,955
0,9843750 7,274823 12,06 87,734
0,9687500 7,276723 12,12 88,194
0,9375000 7,288438 12,12 88,336
0,8750000 7,310661 12,09 88,386
0,7500000 7,355368 12,19 89,662

Quanto aos speedups, diferentes para cada fração paralela, foram calculados tomando-
se a frequência multi-core a 2000MHz e usando a aproximação realista de que se repetem na
faixa de valores de 2000MHz a 2900MHz, hipótese confirmada por testes de uniformidade
que apontam diferenças não significativas. A Figura 72 apresenta o conjunto de speedups
obtidos para todas as frações paralelas indicadas anteriormente. Seus valores foram muito
elevados, sempre próximos dos limites de speedups baseados na Lei de Amdahl. Assim, por
exemplo, o speedup para a fração f = 1 é quase igual ao speedup ideal Sp = p.

O próximo passo, após a determinação do Speedup, é o cálculo da energia consu-
mida pelo processador multi-core (Emc) na execução da tarefa de referência, para cada
combinação de fração paralela e quantidade de núcleos ativos. Seus valores médios finais,
de acordo com os experimentos realizados, encontram-se dispostos na Tabela 24, em joules
(J), juntamente com as outras variáveis relacionadas com a sua obtenção.

Para se chegar ao Emc, é preciso primeiro determinar os valores das frequências
Fmc que devem ser utilizadas nos experimentos, as quais serão denominadas Frequências
calculadas (FCALC

mc ). Essas são as frequências que a nossa abordagem indica como adequadas
para que o Tempo relativo Tr seja unitário (Tr = 1), de forma que FCALC

mc = Fsc/Sp.

Na prática, nem sempre é possível ajustar as frequências dos núcleos do processador
para valores exatamente iguais a FCALC

mc por causa das restrições que existem no controle das
frequências que podem ser atribuídas aos núcleos. No caso particular dos experimentos aqui
descritos, as frequências do clock, sem turbo-boost, só podiam assumir valores múltiplos
de 100MHz, no intervalo de 800MHz a 2000MHz, incluídos os extremos. Assim, os valores
Fmc realmente atribuídos aos núcleos, denominados FAJUST

mc , eram sempre os mais próximos
de FCALC

mc que se encontrassem no intervalo válido. Ambos, FCALC
mc e FAJUST

mc , podem ser
vistos lado a lado na Tabela 24.
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Figura 72 – Speedups medidos em função da quantidade de núcleos e parametrizados pela
fração paralela
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Nessa tabela ainda é possível a vizualização de mais três variáveis, além das já
citadas, todas obtidas com o Turbostat na execução do cpubound como tarefa de referência:
a) Tmc, que é o tempo total de execução da tarefa de referência pelo processador multi-core;
b) Pmc, que corresponde à potência média dos núcleos ao longo da realização da tarefa; e
c) TREAL

r , que é o Fator Relativo de Tempo realmente verificado no processo.

O Tmc e o Pmc servem de base para o cálculo do Emc, por multiplicação direta. O
Tmc e o Tsc são usados para o cálculo do TREAL

r , por divisão direta. O valor de TREAL
r , em

particular, reflete as condições reais em que os experimentos foram realizados, distanciando-
se do ideal unitário principalmente por causa da existência prática das diferenças entre
FCALC

mc e FAJUST
mc . De fato, quando essas frequências são muito próximas (como no caso de

1497,5 e 1500), o valor do Tr (1,001 nesse exemplo) se aproxima muito da unidade.

Como o objetivo final dos testes descritos nesta subseção é a comparação do
consumo de energia entre single-core e multi-core, então é preciso confrontar os valores de
Emc com os de Esc. Para isso foi utilizado o Fator Relativo de Consumo, Er = Emc/Esc,
apresentado inicialmente no Capítulo 5. A Tabela 25 contém três diferentes valores de Er,
sendo EM1

r e EM2,Av
r obtidos analiticamente em conformidade com os modelos desenvolvidos

no Capítulo 4, enquanto Emedido
r corresponde ao resultado obtido experimentalmente, de

acordo com os valores de Emc e Esc apresentados nas tabelas anteriores.



Capítulo 7. Testes de Medição de Energia e Potência 166

Tabela 24 – Fatores Emc obtidos por medições com base em hardware (MSR)

f Nnúcleos Sp FCALC
mc FAJUST

mc Tmc Pmc TREAL
r Emc

(s) (W) (J)
2 1,995 1449,9 1400 7,547604 5,34 1,038 40,304

1,0000000 3 2,982 969,7 1000 7,053788 4,28 0,970 30,190
4 3,974 727,6 800 6,630600 4,04 0,912 26,788
2 1,979 1461,0 1500 7,102745 5,97 0,977 42,403

0,9921875 3 2,936 985,1 1000 7,172724 4,27 0,987 30,628
4 3,884 744,6 800 6,794705 4,04 0,935 27,451
2 1,962 1474,1 1500 7,163126 5,98 0,985 42,835

0,9843750 3 2,891 1000,3 1000 7,290527 4,25 1,002 30,985
4 3,791 762,8 800 6,958100 4,04 0,956 28,111
2 1,931 1497,5 1500 7,282761 5,99 1,001 43,624

0,9687500 3 2,802 1032,0 1000 7,525657 4,27 1,034 32,135
4 3,624 798,0 800 7,288032 4,06 1,002 29,589
2 1,873 1544,3 1500 7,523913 5,99 1,032 45,068

0,9375000 3 2,641 1094,9 1100 7,269422 4,96 0,997 36,056
4 3,330 868,5 900 7,060340 4,81 0,969 33,960
2 1,765 1638,8 1600 7,505003 6,77 1,027 50,809

0,8750000 3 2,371 1219,5 1200 7,448278 5,75 1,019 42,828
4 2,865 1009,2 1000 7,402508 5,57 1,013 41,232
2 1,585 1825,0 1800 7,472866 8,42 1,016 62,922

0,7500000 3 1,969 1468,6 1500 7,212941 8,31 0,981 59,940
4 2,245 1288,4 1300 7,311553 8,45 0,994 61,783

Os valores de Emedido
r apontam uma economia de energia do multi-core em relação

ao single-core numa faixa de aproximadamente 30% a 70%, tanto melhor quanto maior
for a fração paralela. A apresentação gráfica desses três fatores Er nas Figuras 73 a 75
facilita a observação do comportamento das medições em comparação com o que se espera
teoricamente. Pode-se ver claramente que os valores obtidos para o Emedido

r , Figura 75,
acompanham as linhas gerais de EM1

r e EM2,Av
r . São, portanto, compatíveis com as previsões

dos dois modelos, sobretudo com relação ao Modelo M2, mais completo e preciso que o M1.
Uma aproximação maior ainda entre Emedido

r e EM2,Av
r poderia ser obtida se as frequências

multi-core tivessem sido ajustadas em valores mais próximos das frequências calculadas,
sendo ideal o caso em que FAJUST

mc se igualasse a FCALC
mc .

As condições gerais utilizadas para a obtenção dos resultados experimentais foram
descritas ao longo desta subseção. Quanto às condições específicas para o cálculo de EM2

r ,
foram utilizados os seguintes valores, referentes à tecnologia INTEL Sandybridge:

• Frequência single-core Fsc = 2,9GHz;

• C-States desligados;
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Tabela 25 – Fatores Er: comparação entre modelos e medições.

f p EM1
r EM2,Av

r Emedido
r

p/(Sp.R2) p/(Sp.R2).Q MEDIDO

1,0000000

1 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,2499 0,3603 0,4590
3 0,1116 0,2425 0,3438
4 0,0627 0,2005 0,3051

0,9921875

1 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,2557 0,3664 0,4821
3 0,1170 0,2494 0,3482
4 0,0672 0,2078 0,3121

0,9843750

1 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,2627 0,3736 0,4882
3 0,1226 0,2565 0,3532
4 0,0722 0,2159 0,3204

0,9687500

1 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,2755 0,3869 0,4946
3 0,1347 0,2716 0,3644
4 0,0827 0,2320 0,3355

0,9375000

1 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,3022 0,4145 0,5102
3 0,1609 0,3036 0,4082
4 0,1068 0,2668 0,3844

0,8750000

1 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,3614 0,4747 0,5749
3 0,2226 0,3753 0,4846
4 0,1679 0,3476 0,4665

0,7500000

1 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,4999 0,6117 0,7018
3 0,3897 0,5559 0,6685
4 0,3502 0,5600 0,6891

• Pleak% =20%, conforme indicação de Borkar (2016)

• d/c = 1,26075 · 1015, calculado de acordo com o Apêndice B ;

• Parâmetros da F = g(V ) conforme curva (V,F ) apresentada em (HANUMAIAH;
VRUDHULA, 2014), ajustados pelo programa LabFit:

– Tensão threshold Vth = 0,2585;

– Expoente (h-livre) h = 1,994;

– Constante de proporcionalidade k1 = 1,253 · 103.

Se o percentual da potência de leakage fosse considerado maior do que o que foi
utilizado (20%), como por exemplo Pleak% = 30%, o valor de d/c também seria maior do
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Figura 73 – Comparativo dos fatores Er: EM1
r em função da quantidade de núcleos.
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Figura 74 – Comparativo dos fatores Er: EM2,Av
r em função da quantidade de núcleos.
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Figura 75 – Comparativo dos fatores Er: Emedido
r em função da quantidade de núcleos.

que o anterior (d/c = 2,16129 · 1015 nesse exemplo), e isso provocaria um deslocamento
significativo nas curvas de EM2

r , como mostrado na Figura 76 em comparação com o Fator
de energia medido (Figura 77).

Os resultados de EM2
r e Emedido

r seriam, nessa situação, muito próximos entre si,
sobretudo para as maiores frações paralelas. As diferenças entre seus valores encontram-se
dentro faixa de 2% a 13%. Entretanto, as incertezas em relação aos valores de Pleak%
sugerem prudência em relação à avaliação desse resultado.

Na próxima seção são discutidas diferentes formas de medição de potência/energia
por meio de software, com apresentação de resultados de simulações no SPICE e no
SNIPER/McPAT.

7.2 Medição de Energia e Potência com base em Software
As estratégias de determinação da ECPD de um processador na execução de suas

tarefas com base em softwares encontram-se num nível de abstração mais alto do que os
esquemas empregados em medições que se baseiam totalmente em hardware. Os programas
desse tipo são, por vezes, referenciados como Software Power Meters (SPM) e, com efeito,
não devem ser confundidos com os que foram apresentados na Subseção 7.1.2, porquanto lá
os softwares eram intermediários entre o usuário da informação e o hardware gerador dos
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Figura 76 – Fator EM2,Av
r para Pleak% = 30%, calculado para o i7-2630QM
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Figura 77 – Fator Er medido no i7-2630QM
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valores, enquanto aqui existe a necessidade da etapa de participação efetiva do software
na estimação do consumo.

Além da praticidade, também se destaca como vantagem na utilização dos SPM
a dispensa de hardware extra47, que em caso contrário implicaria aumento de custos e
de espaço a ser ocupado. Num outro sentido, ainda restam dúvidas sobre a eficácia e
limitações dos seus resultados em determinadas condições (BEKAROO; BOKHOREE;
PATTINSON, 2014).

Considerando a rapidez com que a tecnologia tem se modificado nos últimos anos,
pode-se afirmar que os primeiros passos no sentido de associar software com medição de
potência são relativamente antigos, como encontrado por exemplo em (TIWARI; MALIK;
WOLFE, 1994). Entretanto, essa não era uma época muito favorável a esse tipo de pesquisa:
primeiro porque a energia consumida e a potência dissipada ainda não chegavam a ser
importantes o suficiente para serem tratadas como prioridade; segundo porque a grande
quantidade de operações envolvidas dificultava o controle do processo de medição com os
processadores da época.

O tipo de metodologia de medição encontrado nesse artigo preambular baseava-se
em um modelo no nível de instruções, por meio do qual se quantificava o gasto de energia
de forma individualizada para cada instrução, bem como o gasto com vários efeitos que
ocorrem entre as mesmas. Assim, a partir do conjunto de instruções executadas realizava-se
um somatório de pequenos valores correspondente à energia consumida coletivamente. Essa
abordagem destinava-se principalmente a orientar uma reescrita nos códigos dos programas
com a intenção de reduzir seu consumo médio final. Entretanto, alguns problemas eram
inerentes ao processo, tais como a dependência do modelo de consumo de energia da
instrução com o tipo específico de processador que estava sendo utilizado, bem como a
necessidade de ajuste a cada diferente configuração de trabalho da máquina.

Nota-se que o objetivo principal não era diretamente o de se mensurar a energia e/ou
potência relacionadas aos processadores, uma vez que o foco encontrava-se nos programas.
Aos poucos foram surgindo outras propostas com enfoques ligeiramente diferentes, inclusive
muitas delas interessadas em possibilitar a avaliação do consumo de várias partes do
equipamento.

Até mesmo grandes corporações se interessaram por soluções genéricas, como no
caso da Microsoft com o lançamento do Joulemeter (JM) (KANSAL et al., 2010), um
SPM preparado para estimar a potência dissipada em diversos itens48 de uma máquina49

que estivesse executando um sistema operacional dessa companhia. Com a capacidade de
47 Ou mesmo qualquer condição especial para os processadores, como no caso dos registradores MSR.
48 Tais como a CPU, o monitor de vídeo, o disco, aplicações e processos, dentre outros.
49 Inicialmente desenvolvido apenas para ser utilizado por máquinas virtuais (KANSAL et al., 2010), o

JM também pode estimar o perfil de potência de desktops, notebooks, servidores ou, mesmo, softwares
aplicativos (MICROSOFT, 2012).
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estimar a potência associada a uma aplicação em particular que estivesse em execução, e
até mesmo de seus processos separadamente, o JM conseguiu evoluir bastante em relação
aos primeiros SPMs acrescentando, previamente ao seu funcionamento normal, uma etapa
de calibração, responsável pelo fornecimento de informações específicas do sistema e da
máquina em que fosse instalado, gerando-se um perfil de consumo.

Embora seja uma ferramenta gratuita, a forma de cálculo da potência utilizada
pelo JM não foi divulgada em detalhes, sendo possível dispor de algumas ideias sobre seu
funcionamento a partir de informações indiretas, como, por exemplo, no caso do Relatório
Técnico da própria Microsoft em (NARAYANAN, 2005), que se manifestara anteriormente
ao lançamento do JM sobre propostas de estratégias de implementação de SPMs: utilização
de leituras estatísticas dos dispositivos avaliados em relação às ações que possam realizar e
aos estados em que possam se encontrar, verificados exaustivamente na etapa de calibração.
Novas evoluções culminaram com a descontinuação do Joulemeter como um software com
vida própria50, bem como sua substituição por novas soluções mais complexas ofertadas
pelo fabricante51.

Os softwares que seguiram essa mesma linha de ação acabaram incorporando
técnicas de predição do consumo por meio de avaliação de comportamento de unidades
funcionais, métodos estatísticos e contadores de desempenho (PMC). O uso dos PMC, por
exemplo, esteve presente em diversos estudos de estimação de potência em processadores
(CONTRERAS; MARTONOSI, 2005)(BIRCHER; JOHN, 2007)(POWELL et al., 2009),
inclusive com resultados obtidos exclusivamente por regressão linear envolvendo os valores
de entrada recebidos dos contadores de eventos. Posteriormente, muitos programas fizeram
uso da análise de consumo por meio da leitura dos registradores especiais que surgiram nos
processadores mais novos, mas nesse caso eles fazem parte de outra categoria de medição
de energia/potência segundo a nossa classificação apresentada no início deste capítulo.

Paralelamente a esses tipos de softwares supracitados, surgiam pacotes de programas
com implementações num nível de abstração mais elevado, nos quais as abordagens eram
baseadas em parâmetros arquiteturais de alto nível, tais como os tamanhos das caches
e os grupos e quantidades de registros. Nesse caso, a estimação de potência é realizada
tipicamente por três tipos de estruturas: caches, processadores e redes on-chip. Dentre os
softwares mais conhecidos, destacam-se (SULTAN; ANANTHANARAYANAN; SARANGI,
50 Em (MICROSOFT, 2012) encontra-se expressamente um aviso sobre a descontinuação: “Note:

Joulemeter is no longer available for public download. Similar energy estimation capability is now
available through Visual Studio”.

51 A título de exemplo, além do Visual Studio como ambiente para um mecanismo de consumo de
energia (Energy Consumption Tool / Visual Studio 2013), a Microsoft também lançou o Windows
Performance Toolkit (WPT). Disponível em <https://software.intel.com/en-us/blogs/2012/09/06/
using-windows-performance-toolkit-in-analyzing-application-power-consumption>, inclui as ferramen-
tas WPR (Windows Performance Recorder) para a coleta de dados, e o WPA (Windows Performance
Analyzer) para a análise aprofundada dos dados. Acesso em julho/2015.

https://software.intel.com/en-us/blogs/2012/09/06/using-windows-performance-toolkit-in-analyzing-application-power-consumption
https://software.intel.com/en-us/blogs/2012/09/06/using-windows-performance-toolkit-in-analyzing-application-power-consumption
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2014): CAPE, CACTI, Orion, Wattch e McPAT, este último descrito na Subseção 7.2.2
juntamente com o SNIPER.

Assim, de uma certa forma esses softwares já podem ser considerados como os
primeiros representantes das estratégias de estimação que se baseiam nos chamados
modelos matemáticos de potência dos processadores, tais como os que foram apresentados
no Capítulo 4. Isso ocorre porque em sua forma de trabalho, eles precisam usar expressões
de potência como as da Equação (2.6), por exemplo, em alguns de seus passos, apresentando
uma preocupação com a melhoria da fidedignidade desses modelos.

Nota-se que os modelos analíticos de potência também podem, em tese, servir para
estimar a ECPD dos processadores, de modo que um software que assim implementasse
tal estimação teria como entrada os diversos parâmetros relativos aos transistores e ao
processador utilizados. No sentido inverso, e bem mais simples, se um software for capaz de
simular um circuito eletrônico construído com transistores MOSFETs que possa representar
adequadamente um processador, mesmo que seja de forma indireta, então a simulação em
si pode ser útil na estimação da ECPD desejada.

Na próxima subseção um programa SPICE-based será utilizado para simular,
no nível de representação em portas lógicas, o comportamento de chaveamento de um
processador, e os resultados de potência mensurados são comparados com as representações
previstas analiticamente por nossos modelos de potência do Capítulo 4. Na subseção
seguinte, explora-se a simulação de um processador comercial da INTEL com o pacote
SNIPER/McPAT, num nível de representação mais abstrato, de modo que a energia
consumida por ele na realização de uma tarefa de referência será comparada diretamente
com a previsão analítica dos modelos do Capítulo 5. Ambos são programas que dispensam
o hardware de apoio para o fornecimento de informações de ECPD, uma vez que simulam
o funcionamento dos circuitos solicitados.

7.2.1 Medições com base em Software: SPICE

O termo SPICE52 é a denominação atribuída à poderosa ferramenta de simulação
de circuitos elétricos e eletrônicos desenvolvida na Universidade da Califórnia, em Berkeley,
no início dos anos 70 do século passado53. Inúmeros softwares de simulação54 utilizam
52 Acrônimo para Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis ou ‘Programa de Simulação

com Ênfase em Circuitos Integrados’.
53 A primeira versão do SPICE, também referenciada como SPICE1, foi inicialmente apresentada em

1973, na 16th Midwest Symposium on Circuit Theory (NAGEL; PEDERSON, 1973).
54 Em (RASHID; RASHID, 2006, Sc 1.3 Types of Spice) encontra-se uma classificação de Programas

SPICE-based de acordo com o porte da máquina que o executa. Assim, as versões apresentadas para
Mainframe são: AccuSim, HSPICE, IG-SPICE, I-SPICE, Precise, Pspice, RAD-SPICE, Spectre e
SPICE-Plus. Para Computadores Pessoais estão relacionados: AIM-Spice, AllSpice, DSPICE, Is-Spice,
Ivex Spice. MDSPICE, OrCAD SPICE, Pspice, Spices3f4, SPICE-Plus, VisualSpice e Z-SPICE. Já em
<http://alternativeto.net/software/ngspice/> (acesso em 20/out/2015), a classificação é organizada
conforme a versão dos direitos autorais em: Versões comerciais (ADICE, ADIsimPE, B2SPICE, Cider

http://alternativeto.net/software/ngspice/
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o SPICE como base, estendendo suas funções, suas listas de componentes ou mesmo
seus métodos de resolução dos sistemas de equações resultantes dos circuitos. Surgiram,
inclusive, diversas alternativas com ambiente visual de desenvolvimento, criadas para
facilitar o desenho dos circuitos e a apresentação de gráficos das variáveis, em geral tensões
e correntes elétricas.

Os programas SPICE-derivados descrevem em forma textual55 os elementos do
circuito a ser analisado, bem como suas conexões, transformando o comportamento do
circuito num conjunto de equações a ser resolvido numericamente. Para isso, possui uma
sintaxe de entrada de dados com bom grau de liberdade. Os algoritmos do SPICE são,
em regra, robustos, poderosos e de natureza genérica. Além disso, são rápidos o bastante
para ter utilidade prática em diversas situações. A inerente ênfase em circuitos integrados
favoreceu sua aceitação em muitas áreas da indústria e da academia e facilitou a aplicação
para a qual o SPICE foi utilizado neste trabalho.

O programa de simulação utilizado neste trabalho, tendo o SPICE como base, foi o
NGSPICE (ngspice release 26, January 12th, 2014)56. Ele é pequeno, robusto e versátil,
apresentando até mesmo uma versão para ser executada diretamente em navegadores web57.
Seu caráter de projeto open-source confere um modelo colaborativo de produção e desen-
volvimento que lhe garante melhorias frequentes. Conforme seu manual (NENZI; VOGT,
2014, 1.2 Supported Analyses), os seguintes diferentes tipos de análise são suportados:
análise DC (ponto de operação/varredura); análise AC de pequenos sinais; análise de
transitórios; análise de pólos e zeros; análise de distorção de pequenos sinais; análise de
sensibilidade e análise de ruídos.

As simulações executadas no ngspice para este trabalho foram utilizadas para
representar as variações dos níveis lógicos (valores digitais binários) no interior de um
processador digital por meio de um conjunto de portas lógicas inversoras, alternando seus
sinais de saída periodicamente, de acordo com o estímulo provido.

Os testes foram organizados em dois grupos58, conforme a montagem realizada:

• G1: Simulação de um Anel de Inversores

• G2: Simulação de uma Cascata de Inversores
, Dr. Spice, Eldo, Electronics Workbench. HSIM, HSpice, ICAP/4, Intusoft, ISPICE, Lynx, MacSpice,
Mica, MicroCad, MultiSIM, NanoSim, NG-spice, NSPICE, PowerSpice, Proteus ISIS, PSpice/OrCAD,
Pstar SIMetrix, SmartSpice, Spectre Spice-It!, SPICE OPUS, TINA-TI, Titan, TopSPICE, T-Spice,
UltraSim, XSPICE) e Versões Open Source ou Freeware (NGspice, Oregano/ngspice, TCLspice,
LTSpice).

55 Mesmo as versões visuais trabalham com a representação textual dos circuitos, e em muitas vezes até
disponibilizam os códigos gerados.

56 Disponível em <http://ngspice.sourceforge.net>. Acesso em junho/2014.
57 Disponível em <http://www.ngspice.com>. Acesso em junho/2014.
58 Os trabalhos de simulação G1 e G2 no ngspice foram executados com a colaboração do Professor

Diomadson R. Belfort, que registrou suas contribuições com G1 em (BELFORT, 2014).

http://ngspice.sourceforge.net
http://www.ngspice.com
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As simulações de interesse correspondem à análise de transitórios dos circuitos
em G1 e G2 para a obtenção da Energia consumida/Potência dissipada, em cada caso,
conforme o detalhamento a seguir.

G1) Anel de Inversores (Anel Oscilador ou Oscilador em Anel)

O circuito denominado Anel de Inversores é composto por uma quantidade N
ímpar de portas lógicas inversoras59 ligadas em série circular (anel), como apresentado na
Figura 78. A presença da realimentação e o fato de N ser ímpar garantem o surgimento da
oscilação do circuito, uma vez que o sinal na saída do último inversor contraria o sinal na
entrada do primeiro inversor, forçando-o a comutar seu nível lógico e a começar uma nova
sequência, ciclicamente.

Figura 78 – Anel de Inversores, com N ímpar

Em ambas as simulações, tanto G1 como G2, cada porta inversora utilizada na
montagem dos circuitos corresponde ao conjunto de dois transistores MOSFET, um canal-P
e um canal-N, ligados de forma equivalente à do desenho da Figura 79.

Figura 79 – Circuito equivalente de um inversor FET

59 Eventualmente podem ser colocados outros elementos no circuito Anel de Inversores, tais como
resistores e capacitores.
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Existem modelos de MOSFET no SPICE para componentes discretos e integrados.
Para circuitos integrados é necessário especificar uma quantidade de parâmetros60 muito
elevada e, assim, devido à grande importância da escolha cuidadosa desses parâmetros dos
transistores, trata-se de uma boa prática utilizar modelos indicados pelos fabricantes ou
seus representantes. Os modelos utilizados neste trabalho foram obtidos junto ao provedor
de serviços de projeto e fabricação de circuitos integrados denominado MOSIS61, indicados
na Tabela 26, juntamente com alguns de seus parâmetros básicos (BELFORT, 2014). Nesse
caso, foram utilizados transistores com dimensões reduzidas aos mínimos valores possíveis
das respectivas tecnologias/fabricantes.

Tabela 26 – Especificações dos transistores utilizados nas simulações

Tecnologia/ Vdd (V) Vth (V) Largura Comprimento
Fabricantea,b NMOS PMOS Wmin (µm) Lmin (µm) Modelo
TSMC 035 3,3 0,54 -0,75 0,60 0,40 BSIM3v3
TSMC 018 1,8 0,51 -0,50 0,27 0,18 BSIM3v3
IBM 013 1,2 0,40 -0,46 0,16 0,12 BSIM3v3
IBM 009 1,0 0,38 -0,43 0,12 0,08 BSIM4v5

Fonte: Adaptado de (BELFORT, 2014).

a TSMC = Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
b IBM = International Business Machines.

Cada porta inversora do anel apresenta um atraso na propagação do sinal, comu-
mente denominado TpHL (para o tempo da variação do nível lógico alto para o nível lógico
baixo) e TpLH (para o tempo da variação do nível lógico no sentido contrário). Assim, o
acúmulo de todos os atrasos determina o tempo total de propagação e, consequentemente,
a frequência de oscilação. Tomando-se todos os inversores idealmente iguais, cada um com
tempo total de atraso equivalente a TT = TpHL +TpLH , tem-se que o valor da frequência F
de oscilação em Vs pode ser calculado de acordo com a expressão a seguir (BAKER, 2010,
p. 339):

F = 1
N · TT

= 1
N · (TpHL + TpLH) , (7.3)

em que N é a quantidade de portas inversoras utilizadas.
60 Tais como: Largura do canal, comprimento, mobilidade dos elétrons, transcondutância, tensão de

overdrive, resistência de saída, dentre outros (SEDRA; SMITH, 2010, 5.1 Device Structure and
Physical Operation). Vários parâmetros estão associados à geometria do transistor. Encontram-se
muitos detalhes dos parâmetros dos MOSFETs direcionado para o SPICE em (RASHID; RASHID,
2006, Sc 8.7 MOSFET Parameters) e (SEDRA; SMITH, 2010, cap. 5 MOS Field-Effect Transistors
(MOSFETs)).

61 The MOSIS Service (<https://www.mosis.com>). Acesso em junho/2014.

https://www.mosis.com
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O tempo total TT e a frequência de oscilação F estão relacionados às capacitâncias
e impedâncias internas nas entradas e saídas das porta inversoras62, de modo que TT será
tanto maior quanto maior for a capacitância ou a tensão de alimentação Vdd, uma vez que
o tempo de carga/descarga dos capacitores aumenta se for utilizada uma tensão maior.
Assim, pode-se dizer que a frequência de oscilação está relacionada às características dos
componentes utilizados.

Logo, para efeitos de simulação, é necessário atentar para a necessidade de definir
previamente: A) a quantidade ímpar de inversores na descrição do circuito; B) O tipo63 de
inversor a ser utilizado, a partir da escolha dos MOSFETs; e C) uma condição inicial ao
nó de entrada64, uma vez que o circuito não tem uma fonte de excitação externa.

Portanto, desconsiderando-se efeitos externos, tal como a temperatura, a frequência
F será fixa65 enquanto se usarem os mesmos circuitos inversores com uma tensão fixa na
alimentação. Num sentido oposto, variações no valor nominal de Vdd e/ou no modelo de
inversor utilizado provocarão alterações nos valores da frequência F .

Nesta etapa do trabalho foram simulados osciladores em anel com três e quinze
estágios66,67. Em cada simulação, foram utilizados transistores CMOS de quatro tecnologias
diferentes, como indicado na Tabela 26. Para a avaliação da potência dissipada foram
utilizados dois métodos: A) no primeiro, multiplica-se o valor RMS da corrente fornecida
pela fonte V1 e este é multiplicado por Vdd; B) no segundo método, integra-se a corrente
fornecida pela fonte V1 e esta é então multiplicada por Vdd e dividida pelo período
de simulação.

Na Tabela 27 são agrupados nas quatro últimas colunas os resultados de diversas
simulações de medição da potência dissipada realizadas para o oscilador em anel.

A exemplo do que se encontra na Subseção 7.1.1 em relação às medições de potência,
aqui também foram realizados os ajustes estatísticos das curvas correspondentes aos dados
de potência do circuito simulado, na Tabela 27, com o objetivo de observar o quão próximo
esses resultados obtidos se encontram dos padrões das equações que representam os modelos
M1 e M2. O caso encontrado naquela subseção que se assemelha à situação aqui disposta
62 Havendo, eventualmente, resistores e capacitores fazendo parte do circuito, seus valores de resistência

e capacitância também deverão influenciar no valor da frequência obtida.
63 O modelo comercial (ou industrial), por exemplo, define um tipo de dispositivo. Entretanto, as

simulações podem utilizar até mesmo componentes que não existam fisicamente.
64 Num experimento real, em bancada, essa condição inicial é definida pelas características ambientais e

constituição física de cada porta, sem que se possa prevê-la. Algumas redes do tipo RC podem ser
utilizadas para garantir a inicialização das variáveis lógicas, nos valores desejados, em circuitos dessa
natureza.

65 Alguns circuitos montados com a complementação de resistores e capacitores externos poderão
relacionar a frequência de oscilação aos parâmetros dos inversores juntamente com as características
dos componentes adicionados.

66 Testes posteriores com diferentes quantidades de estágios conduziram a resultados equivalentes.
67 Em (PINCKNEY et al., 2013), os autores utilizaram uma abordagem semelhante, com uma cadeia

de inversores.



Capítulo 7. Testes de Medição de Energia e Potência 178

Tabela 27 – Resultados das simulações do circuito oscilador em anel

Tecnologia Vdd (V)
Frequência (GHz)a Potência Dissipada (W)

Para N=3 Para N=15
Método 1 Método 2

N=3 N=15 N=3 N=15

TSMC035

3,3 4,35 0,80 3,98E-04 4,22E-04 3,92E-04 4,14E-04
2,5 3,37 0,62 1,69E-04 1,77E-04 1,64E-04 1,72E-04
1,8 2,20 0,41 5,45E-05 5,72E-05 5,29E-05 5,56E-05
1,2 0,91 0,17 9,85E-06 9,94E-06 9,22E-06 9,50E-06

TSMC018

1,8 7,07 1,33 1,51E-04 1,56E-04 1,50E-04 1,55E-04
1,4 4,91 0,92 6,29E-05 6,51E-05 6,16E-05 6,40E-05
1,2 3,69 0,70 3,50E-05 3,60E-05 3,40E-05 3,52E-05
1,0 2,45 0,47 1,64E-05 1,68E-05 1,58E-05 1,63E-05

IBM013

1,2 9,09 1,71 2,60E-05 2,91E-05 2,45E-05 2,58E-05
1,0 6,96 1,32 1,31E-05 1,38E-05 1,27E-05 1,33E-05
0,8 4,50 0,86 5,42E-06 5,63E-06 5,16E-06 5,39E-06
0,6 1,81 0,35 1,21E-06 1,21E-06 1,15E-06 1,17E-06

IBM009

1,0 12,40 2,44 1,70E-05 1,70E-05 1,44E-05 1,48E-05
0,9 10,00 1,99 1,13E-05 1,08E-05 9,90E-06 9,63E-06
0,8 7,46 1,46 5,84E-06 6,06E-06 5,40E-06 5,54E-06
0,6 2,21 0,43 9,57E-07 9,52E-07 8,78E-07 8,88E-07

a Alguns valores de frequência são implementáveis apenas teoricamente.

é o CASO C, no qual a tensão e a frequência variam simultaneamente. O ajuste foi
realizado utilizando-se o programa LabFit, nos mesmos moldes discutidos anteriormente,
organizando-se os resultados nas Tabelas 28 e 29.

Tabela 28 – Ajuste de curvas para o oscilador em anel com três portas

OSCILADOR EM ANEL (G1) com N=3

Método
Modelo PM1 = a5.V

2.F PM2 = a6.V
2.F + b3.V

FET a5 R2 χ2 a6 b3 R2 χ2

1

TSMC035 8,33E-06 0,9995895 3,000 8,64E-06 -3,90E-06 0,9997517 2,000
TSMC018 6,58E-06 0,9999701 3,000 6,59E-06 -5,30E-08 0,9999707 2,000
IBM013 1,96E-06 0,9991251 3,000 2,02E-06 -5,66E-07 0,9992566 2,000
IBM009 1,36E-06 0,9973761 3,000 1,43E-06 -6,40E-07 0,9975093 2,000

2

TSMC035 8,18E-06 0,9993284 3,000 8,57E-06 -4,78E-06 0,9995799 2,000
TSMC018 6,52E-06 0,9999027 3,000 6,61E-06 -9,56E-07 0,9999198 2,000
IBM013 1,86E-06 0,9998072 3,000 1,90E-06 -3,55E-07 0,9998525 2,000
IBM009 1,17E-06 0,9978280 3,000 1,18E-06 -5,03E-08 0,9978211 2,000

Para a realização de avaliação e comparação foram utilizados o coeficiente de
determinação e o qui-quadrado, a partir dos quais se conclui que, de um modo geral, a
aproximação foi de ótima qualidade nos dois métodos e nos dois modelos, uma vez que
R2 > 0,995, χ2 ≥ 3,000 e χ2

red = 1,000 em todos os testes.

Os métodos de avaliação da potência não se diferenciaram coletivamente de forma
significativa, mas pode ser verificada individualmente uma relação entre o modelo FET
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Tabela 29 – Ajuste de curvas para o oscilador em anel com 15 portas

OSCILADOR EM ANEL (G1) com N=15

Método
Modelo PM1 = a5.V

2.F PM2 = a6.V
2.F + b3.V

FET a5 R2 χ2 a6 b3 R2 χ2

1

TSMC035 4,79E-05 0,9993763 3,000 5,02E-05 -5,33E-06 0,9996303 2,000
TSMC018 3,62E-05 0,9999950 3,000 3,64E-05 -4,03E-07 0,9999956 2,000
IBM013 1,15E-05 0,9959065 3,000 1,24E-05 -1,56E-06 0,9966025 2,000
IBM009 6,85E-06 0,9989928 3,000 7,14E-06 -5,79E-07 0,9991520 2,000

2

TSMC035 4,69E-05 0,9991772 3,000 4,95E-05 -5,84E-06 0,9994992 2,000
TSMC018 3,58E-05 0,9999804 3,000 3,64E-05 -1,10E-06 0,9999882 2,000
IBM013 1,04E-05 0,9995844 3,000 1,07E-05 -6,11E-07 0,9996885 2,000
IBM009 6,03E-06 0,9998767 3,000 6,12E-06 -1,87E-07 0,9998961 2,000

utilizado em cada caso e o resultado obtido por cada método, já que os melhores resultados
de R2 para cada método se repetiram para os mesmos modelos quando são comparadas as
duas tabelas entre si. Da mesma forma, também não houve um diferencial significativo
entre os testes quando a quantidade de portas foi modificada.

Quanto à aproximação com os modelos de potência, fica evidenciado que o Modelo
M2 representa melhor os dados de potência do que o Modelo M1 em todas as observações,
como já era esperado.

Como melhoria na representação dos processadores em termos de circuito composto
por portas lógicas, apresenta-se o circuito básico com frequência externa denominado
Cascata de Inversores nos testes do tipo G2.

G2) Cascata de inversores

O circuito denominado Cascata de Inversores corresponde a um conjunto de M
portas lógicas inversoras ligadas em série68, sem realimentação, conforme indicado na
Figura 80, inexistindo aqui a obrigação de que a quantidade de estágios M seja um valor
ímpar.

Figura 80 – Circuito Cascata de Inversores

Muitas vezes um circuito desse tipo é construído para funções relativamente simples,
tais como a de linha defasadora de sinais, geralmente com poucas portas lógicas, ou, ainda,
68 Eventualmente também podem ser colocados outros elementos no circuito, tais como resistores e

capacitores.
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a de circuito buffer69. Neste trabalho, esse circuito serviu para representar as variações dos
níveis lógicos (valores digitais binários) no interior de um processador, sem o inconveniente
do Oscilador em Anel no que diz respeito à falta quase total de controle externo sobre os
valores do sinal de clock.

Já que o circuito não se comporta como um oscilador, as simulações em G2 foram
estimuladas por um sinal de clock externo na entrada do primeiro inversor, sinal Vent. Se
M for par, o sinal de saída é idêntico ao de entrada, exceto pelo atraso total da linha.
Se M for ímpar, o sinal de saída é idêntico ao inverso lógico do sinal de entrada, exceto pelo
atraso total da linha. A referida identidade entre os sinais, em ambos os casos, pressupõe
a desconsideração de possíveis distorções na saída em relação à forma original do sinal de
entrada.

Os experimentos foram conduzidos com a mesma configuração empregada na
simulação G1 quanto a: a) confecção de inversores com base na estrutura da Figura 79;
b) modelos MOSFET utilizados; c) métodos de avaliação da potência; e d) quantidade de
inversores utilizados na descrição do circuito. A Tabela 30 sintetiza as diversas simulações
realizadas para a Cascata de Inversores com 15 portas, agrupando-se os resultados das
medições da potência dissipada nas duas últimas colunas. A coluna do meio indica os
valores utilizados para a frequência do sinal de entrada Vent, que é um trem de pulsos com
ciclo de trabalho (duty cycle) de 50%.

Seguindo os mesmos padrões de avaliação do circuito anel de inversores (G1) e do
CASO C da Subseção 7.1.1, os valores das potências nas duas colunas à esquerda foram
utilizados para a realização do ajuste estatístico de curvas com o programa LabFit, com
o objetivo de se analisar a qualidade do ajuste e o quanto as curvas se aproximam da
modelagem analítica da potência. Os resultados desses ajustes encontram-se dispostos
na Tabela 31, separados de acordo com o método de avaliação da potência e o modelo
de potência.

Pelo coeficiente de determinação e pelo coeficiente qui-quadrado conclui-se que
aqui também, de um modo geral, a aproximação foi de boa qualidade nos dois métodos e
nos dois modelos, uma vez que R2 > 0,99, χ2 ≥ 5,000 e χ2

red = 1,000 em todos os testes,
embora o nível de ajuste em G1 tenha sido melhor.

Numa visão macro os resultados desses ajustes em G2 são muito próximos aos que
foram obtidos com o circuito anterior, inclusive, e principalmente, pela evidenciação do
Modelo M2 como mais próximo das medições de potência.

Na próxima subseção o nível de abstração na representação dos processadores foi
aumentado por meio do uso do pacote SNIPER/McPAT.
69 Como, por exemplo, ricamente explanado em (BAKER, 2010, p. 344).
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Tabela 30 – Resultados das simulações do circuito cascata de inversores

Tecnologia Vdd (V)
Frequência (GHz) Potência Dissipada (W)

Para N=15 Método 1 Método 2
Para N=15 Para N=15

TSMC035

3,3 0,800 5,61E-04 3,88E-04
2,5 0,606 2,55E-04 1,59E-04
1,8 0,436 9,48E-05 5,58E-05
1,2 0,291 2,85E-05 1,45E-05

TSMC018

1,8 1,330 1,74E-04 1,48E-04
1,4 1,034 8,41E-05 6,83E-05
1,2 0,887 5,46E-05 4,25E-05
1,0 0,739 3,20E-05 2,41E-05

IBM013

1,2 1,710 2,95E-05 2,44E-05
1,0 1,425 1,71E-05 1,37E-05
0,8 1,140 8,93E-06 6,78E-06
0,6 0,855 3,67E-06 2,62E-06

IBM009

1,0 2,440 1,67E-05 1,42E-05
0,9 2,196 1,28E-05 1,03E-05
0,8 1,952 8,60E-06 7,17E-06
0,7 1,708 5,58E-06 4,70E-06
0,6 1,464 3,24E-06 2,78E-06
0,5 1,220 8,94E-07 2,19E-07

Tabela 31 – Ajuste de curvas para a cascata de inversores

CASCATA DE INVERSORES (G2) com M=15

Método
Modelo PM1 = a5.V

2.F PM2 = a6.V
2.F + b3.V

FET a5 R2 χ2 a6 b3 R2 χ2

1

TSMC035 6,49E-05 0,9995869 3,000 6,29E-05 4,42E-06 0,9997188 2,000
TSMC018 4,08E-05 0,9999155 3,000 3,88E-05 3,84E-06 0,9999598 2,000
IBM013 1,20E-05 0,9999344 3,000 1,19E-05 1,67E-07 0,9999417 2,000
IBM009 6,89E-06 0,9950209 5,000 7,65E-06 -1,48E-06 0,9938587 4,000

2

TSMC035 4,40E-05 0,9995876 3,000 4,67E-05 -6,00E-06 0,9998377 2,000
TSMC018 3,41E-05 0,9999822 3,000 1,04E-05 -1,03E-06 0,9999625 2,000
IBM013 9,79E-06 0,9998856 3,000 1,04E-06 -1,03E-06 0,9999625 2,000
IBM009 5,74E-06 0,9924405 5,000 6,65E-06 -1,76E-06 0,9905009 4,000



Capítulo 7. Testes de Medição de Energia e Potência 182

7.2.2 Medições com base em Software: SNIPER/McPAT

O SNIPER70,71 é um pacote utilizado para simulação de processadores multi-
core x86, em alto nível de abstração, tanto para arquiteturas homogêneas quanto para
heterogêneas. Com ele é possível simular o funcionamento de processadores reais ou virtuais,
em aplicações multi-threaded ou multi-programação, com dezenas ou mesmo centenas de
núcleos. Baseado nos simuladores denominados Interval72 (para simulação dos núcleos) e
Graphite73 (para a expansão da quantidade de núcleos), o SNIPER incorpora extensões
que lhe permitem ampliar suas funções, como é o caso do McPAT (Multicore Power, Area,
and Timing) no que se refere à estimação da potência dissipada pelo processador.

A validação do SNIPER relativamente aos processadores INTEL Core 2 e INTEL
Nehalem resultou em erros de predição de desempenho com precisão superior a duas vezes
a média atingida pelos simuladores comuns do tipo one-IPC74 para simulações de até
diversos MIPS (CARLSON; HEIRMAN; EECKHOUT, 2011) (CARLSON et al., 2015).
Como é mais rápido do que diversos outros simuladores conhecidos, principalmente por
explorar o uso do paralelismo na agilização das simulações (AL-MANASIA; CHACZKO,
2015), torna-se muito útil para estudos que exigem muitos núcleos e/ou mais detalhes do
que os simuladores tradicionais.

Um dos pontos fortes dos SNIPER é sua capacidade de geração de gráficos denomi-
nados CPI stacks75. Isso, juntamente com outras importantes características76, permitem
ao SNIPER oferecer uma visão aprofundada do uso dos recursos de hardware pelas aplica-
ções, disponibilizando espaço para a prototipagem de novas interações hardware/software
(HEIRMAN; CARLSON; EECKHOUT, 2012).
70 O projeto SNIPER é uma criação dos professores e pesquisadores T. E. Carlson, W. Heirman e

L. Eeckhout. Está hospedado em <http://snipersim.org/w/The_Sniper_Multi-Core_Simulator>
(acesso em junho/2015) e ainda se encontra em desenvolvimento, ganhando mais recursos e facilidades
com o tempo. Por enquanto pode ser executado somente em ambientes LINUX, seja em versões 32 ou
64 bits.

71 Segundo Carlson, Heirman e Eeckhout (2011), o nome desse simulador foi escolhido por causa de um
tipo de pássaro chamado snipe, capaz de se mover rapidamente e caçar com precisão.

72 Descrito em (GENBRUGGE; EYERMAN; EECKHOUT, 2010).
73 O simulador Graphite faz parte dos estudos do Carbon Research Group (Computer Science and

Artificial Intelligence Lab/ Massachussetts Institut of Technology). Encontra-se descrito em (CARLSON
et al., 2015) e em (MILLER et al., 2010).

74 A expressão ‘One-IPC model’ (‘One Instruction per cycle model’ ou ‘modelo de uma instrução por
ciclo’) é utilizada por Carlson, Heirman e Eeckhout (2011) para descrever, de modo simplificado,
um amplo conjunto de simuladores que utilizam a presunção de execução de sequências lineares à
taxa de uma instrução por ciclo de clock, sem a capacidade de realizar predições reais de desvios,
considerando-as ideais.

75 São gráficos em barra, pilhas de quantidades de ciclos por instrução, que indicam indiretamente como
o tempo gasto na execução de uma aplicação foi utilizado. Assim, os diferentes componentes de uso do
tempo (sincronização, acesso à memória, desvios e computação propriamente dita) são detalhados e
apresentados em termos de ciclos de clock por instrução, em forma absoluta ou em forma relativa à
atuação global.

76 Modelos de simulação para um moderno preditor de desvios, caches privadas e compartilhadas com
prefetcher opcional, suporte completo a DVFS e configurações heterogêneas.

http://snipersim.org/w/The_Sniper_Multi-Core_Simulator
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Neste trabalho o conjunto SNIPER/McPAT foi utilizado para determinar por
simulação a energia consumida por alguns processadores na execução de aplicações especí-
ficas, comparando-se seus resultados de consumo de energia com os valores obtidos pela
modelagem matemática apresentada no Capítulo 5. De acordo com o sítio do projeto77, o
McPAT encontra-se integrado ao SNIPER, com a versão McPAT 0.8, desde o lançamento
do SNIPER 5.2. A atual versão do SNIPER é a 6.1 e a do McPAT integrado é a 1.0.

O McPAT é uma plataforma integrada de modelagem para configurações multi-
threaded, multi-core e many-core, que envolve avaliações simultaneamente relacionadas à
potência dissipada, à área construída do chip e às temporizações (timings) de processadores
digitais (LI et al., 2009) (LI et al., 2013)78. Ao contrário de ferramentas similares anteriores,
fortemente integradas a simuladores de desempenho específicos, o McPAT utiliza uma
interface XML flexível para separar a arquitetura do simulador de sua análise propriamente
dita, de tal forma que pode ser usada indiferentemente por diversos simuladores. Assim, por
exemplo, o McPAT e o SNIPER encontram-se ligados como sugerido, de forma simplificada,
pelo diagrama da Figura 81.

Figura 81 – Visão geral da ligação entre SNIPER e McPAT

Fonte: adaptado de (CHIS; VINTAN, 2014).

Um ponto bastante positivo do McPAT é o fato de ele separar os gráficos de potência
e energia em grupos79 e, também, por componentes. Quanto à forma de cálculo, conforme
(CHIS; VINTAN, 2014), os modelos de Área e Temporizações no McPAT são derivados do
CACTI (THOZIYOOR et al., 2008), enquanto o modelo de potência dinâmica é similar
77 Ver <http://snipersim.org/w/McPAT> e <http://snipersim.org/w/The_Sniper_Multi-Core_

Simulator>. Acesso em 16/março/2016.
78 Em termos de divulgação, o McPAT foi lançado em (LI et al., 2009) e reapresentado com atualizações

em (LI et al., 2013). Em ambos os artigos, os autores destacam o pioneirismo desse tipo de integração
PAT (Power-Area-Timing) para um processador completo, incluindo componentes uncore. O McPAT
também se destaca como o primeiro ambiente de modelagem de potência de processadores com suporte
a clock gating e power gating.

79 Synchronize, memory, branch e compute.

http://snipersim.org/w/McPAT
http://snipersim.org/w/The_Sniper_Multi-Core_Simulator
http://snipersim.org/w/The_Sniper_Multi-Core_Simulator
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ao utilizado pelo WATTCH (BROOKS; TIWARI; MARTONOSI, 2000), posteriormente
complementado para comportar modelos de leakage e curto-circuito.

O SNIPER funciona de tal forma que o tempo de execução obtido por simulação não
corresponde ao tempo existente no mundo real, nem o processador simulado corresponde
ao processador da máquina onde está sendo realizada a simulação. Isso confere um bom
grau de liberdade ao usuário porque, em tese, pode realizar a simulação em qualquer
máquina que possua os requisitos para executar o pacote simulador. Um ponto negativo diz
respeito à baixa quantidade de processadores diferentes disponibilizados para simulação,
embora teoricamente exista a possibilidade de que o usuário crie seus próprios arquivos de
representação de novos processadores.

As simulações realizadas com o SNIPER para este trabalho não foram direcionadas
exatamente no mesmo sentido das simulações realizadas com o SPICE. Anteriormente,
a ideia básica era representar variações lógicas internas nos processadores, calcular as
potências dissipadas nessas ações e verificar o quanto os valores calculados se aproximavam
do previsto pelos modelos matemáticos. A estratégia utilizada aqui para um melhor
aproveitamento do alto nível de abstração do simulador SNIPER manteve o foco na
representação dos processadores para efeito de comparação direta do consumo de energia
na realização de uma mesma tarefa.

Assim, inicialmente são realizadas medições/estimativas de consumo de energia,
de potência dissipada e de tempos (simulados) na execução de determinada tarefa de
referência, de acordo com pressupostos do modelo de potência M1 desenvolvido neste
trabalho, quais sejam:

a. potência dinâmica dada pela Equação (2.7): P = aF 3;

b. conexão entre o Fator Relativo de Energia Consumida (Er) e o Speedup (Sp) dada
pela Equação (4.17): Er = p/S3

p;

c. abordagem de variação da frequência do processador conjuntamente com as variações
da tensão de alimentação;

d. sistemas de memória e de interconexão não modelados;

e. necessidade de se ajustar a frequência e a tensão do processador multi-core para que
a relação de tempos de execução seja unitária (Tr=1); e

f. Speedup considerado independente da frequência em que foi medido.

Quanto aos modos de simulação previstos para o SNIPER na execução de aplicações
simples e potencialmente multi-thread, podem ser dos tipos (CARLSON; HEIRMAN,
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2013): A) Modo Detalhado; B) Modo somente-Cache; e C) Modo Fast-forward80. Neste
trabalho foi utilizado o Modo Detalhado de simulação e, à semelhança do ciclo disposto na
Subseção 7.1.2, os passos dos testes básicos foram executados numa ordem predeterminada
descrita simplificadamente como:

1) medição dos tempos Tsc(Fsc) e das potências Psc(Fsc);

2) cálculo do Esc;

3) medição dos tempos Tmc(Fsc);

4) cálculo do speedup Sp = Tsc(Fsc)/Tmc(Fsc);

5) cálculo das frequências multi-core Fmc = Fsc/Sp;

6) medição dos tempos Tmc(Fmc); e

7) cálculo do fator Tr = Tmc(Fmc)/Tsc(Fsc).

Nesses termos, a Tabela 32 contém um resumo dos resultados de testes com o
processador simulado Xeon 5500 Gainestown com 16 núcleos de processamento, executando
como tarefa principal a Transformada Rápida de Fourier (FFT) cujo código acompanha o
pacote do SNIPER.

Tabela 32 – Resultados experimentais de simulação com o SNIPER/McPAT

Item Símbolo Descrição Valores
1 p Quantidade de núcleos de processamento 1 2 4 8 16
2 Tsc(Fsc) Tempo de execução single-core para Fsc = 3,06GHz (µs) 252 — — — —
3 Tmc(Fsc) Tempo de execução multi-core para Fsc = 3,06GHz (µs) — 137 93 106 157
4 Sp Speedup calculado para 3,06 GHz — 1,84 2,71 2,38 1,61
5 Fmc Frequência multi-core calculada com Fsc e Sp (GHz) — 1,66 1,13 1,28 1,91
6 Tmc(Fmc) Tempo de execução multi-core para as frequências Fmc (µs) — 245 207 152 168
7 TREAL

r Fator relativo de tempo verificado no processo — 0,97 0,82 0,60 0,67
8 Fn Frequência ajustada de forma a tornar Tr = 1 (GHz) 3,06 1,66 0,93 0,58 0,72
9 Sn

p Speedups calculados ao tornar Tr = 1 — 1,84 3,29 5,28 4,25
10 Psc(Fsc) Potência média single-core medida por simulação (W) 37,14 — — — —
11 Pmc(Fmc) Potência média multi-core medida por simulação (W) — 9,47 5,14 11,91 62,68
12 Esc Energia do single-core obtida por simulação (mJ) 9,36 — — — —
13 Emc Energia do multi-core obtida por simulação (mJ) — 2,32 1,06 1,81 10,53
14 Emedido

r Er obtido por simulação 1,00 0,25 0,11 0,19 1,13
15 Enovo

r Er analítico calculado com os speedups iniciais 1,00 0,32 0,11 0,05 0,21
16 Emodelo

r Er analítico calculado com os novos speedups 1,00 0,32 0,20 0,59 3,87

Fonte: adaptado de (XAVIER-DE-SOUZA et al., 2015).

Nesse exemplo a quantidade de núcleos (p) variou entre os valores pertencentes ao
grupo de potências {1, 2, 4, 8, 16}, conforme a linha 1 da tabela. Os tempos de execução
80 É um tipo de teste localizado, que realiza simulações exclusivamente para regiões específicas de

interesse.
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da FFT foram obtidos para uma frequência Fsc de 3,06GHz, tanto para o processador
single-core, Tsc(Fsc), quanto para o multi-core, Tmc(Fsc), conforme expresso nas linhas 2
e 3. Esses tempos medidos são, então, utilizados para o cálculo do Speedup (Sp) mostrado
na linha 4, de acordo com a equação Sp = Ts/Tp = T1/Tn.

O próximo passo corresponde ao cálculo das frequências multi-core Fmc da linha 5,
por meio da razão entre a Fsc de 3,06GHz e o valor do speedup. Então, a frequência
do processador é modificada para cada valor de p > 1, juntamente com sua tensão
correspondente, executando-se a tarefa de referência novamente e coletando-se os tempos
Tmc(Fmc), conforme registrado na linha 6.

Em seguida, os fatores relativos de tempo são calculados pela razão entre o Tmc(Fmc)
e o Tsc(Fsc). Trata-se do equivalente a TREAL

r da Subseção 7.1.2, identificado como “o Fator
Relativo de Tempo realmente verificado no processo”, cujos resultados encontram-se na
linha 7. Observa-se, porém, que esses números são menores do que a unidade, que era o
valor originalmente esperado, significando que os tempos Tmc são menores do que o que fora
previsto81. Em outras palavras, a abordagem utilizada foi suficientemente conservadora a
ponto de se obter uma folga de tempo Tmc na execução paralela da tarefa, permitindo-nos
compensar essa folga com uma redução na frequência multi-core e, assim, economizar
ainda mais energia.

Dessa forma, como um procedimento diferenciado dos testes realizados na Sub-
seção 7.1.2, as frequências multi-core são ajustadas gradativamente para outros valores
menores do que o Fmc original da linha 5 até se obter um Tr unitário em todos os casos,
resultando no conjunto final Fn que se encontra na linha 8. Como consequência, seus
equivalentes novos valores de speedup Sn

p na linha 9, calculados com Sn
p = Fsc/Fn, são

maiores que os valores anteriores de Sp. Esse efeito ocorre, provavelmente, devido ao fato
de os pontos de estrangulamento associados aos sistemas de memória e de interconexões
tornarem-se menos eficazes quando os núcleos se tornaram relativamente mais lentos. Isso
pode acontecer porque, como os núcleos se tornam relativamente mais lentos, a memória e
as interconexões tornam-se relativamente mais rápidas.

Finalmente, a comparação do consumo de energia entre single-core e multi-core
pode ser observada pela confrontação entre os três diferentes valores de Er, Fator Relativo
de Consumo de Energia, encontrados nas últimas linhas da Tabela 32, de acordo com as
seguintes definições:

a) Emedido
r

O Emedido
r corresponde ao fator relativo de consumo obtido a partir das simulações

realizadas com o SNIPER/McPAT. Dos testes, tem-se os valores das potências
médias, Psc(Fsc) e Pmc(Fmc), nas linhas 10 e 11. Com esses valores e os tempos

81 A princípio, deveriam ser todos aproximadamente iguais ao Tsc de 252µs.
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Tsc(Fsc) e Tmc(Fmc), pode-se calcular o quantitativo da energia consumida por ambos,
single-core (Esc) e multi-core (Emc), na realização da tarefa de referência, por meio
de Esc = Psc ·Tsc e Emc = Pmc ·Tmc, cujos resultados encontram-se nas linhas 12 e 13.
O Emedido

r é obtido, por definição, pela razão entre Emc e Esc, conforme os valores
registrados na linha 14.

b) Emodelo
r

O Emodelo
r diz respeito ao fator Er previsto originalmente pela formulação analítica

do modelo M1 de potência desenvolvido no Capítulo 4, de modo que é calculado
com a Equação (5.19), Emodelo

r = p/S3
p , em que Sp corresponde ao speedup inicial, ou

seja, ao speedup anterior ao ajuste de frequência. Os valores de Emodelo
r encontram-se

na linha 16 da Tabela 32.

c) Enovo
r

O Enovo
r corresponde à mesma previsão teórica do Emodelo

r , diferenciando-se deste
por utilizar os novos valores do speedup (Sn

p ) para o seu cálculo, de tal forma que
Enovo

r = p/(Sn
p )3. Esse fator contempla a situação de mudança de frequências que foi

criada para tornar o Tr unitário. Seus valores encontram-se na linha 15 da tabela.

Com o objetivo de ilustrar o potencial da nossa abordagem para reduzir o consumo
de energia, os três diferentes fatores Er são confrontados na Figura 82: Emodelo

r na linha
verde contínua; Enovo

r em vermelho tracejado; e Emedido
r em azul tracejado (curva do

meio) com marcas em forma de circunferências, nas quais encontram-se anotados os
correspondentes valores de Tr.

Esses indicadores de economia de energia, tanto o medido como os calculados,
acompanham em linhas gerais as ideias apresentadas nos Capítulos 2 e 5 a respeito dos
efeitos da redução da frequência no comportamento do processador multi-core em relação
ao consumo de energia. Nossa estratégia discute quais as melhores combinações de F e p
para a obtenção de maior economia. Nesses termos, os resultados gerais dos testes com o
SNIPER/McPAT não apenas confirmam a viabilidade da abordagem aplicada, mas também
mostram que ela é, de fato, bastante conservadora. Essa característica conservadora resulta
do cuidado de se compensar algumas das limitações teóricas, mantendo-se um efeito que
privilegia a nossa abordagem no sentido de que a economia estimada poderia ser ainda
maior.

Espera-se que as curvas de Emedido
r e Emodelo

r sejam mas próximas ainda se o modelo
utilizado for o M2. Além disso, se houver a tentativa de ajustar as frequências para se obter
um Tr unitário, chega-se sempre a outra estimativa para o fator de redução de energia
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Figura 82 – Fatores de consumo relativo de energia Er

2 4 6 8 10 12 14 16

10
−1

10
0

Quantidade de núcleos

E
r (

F
at

or
 d

e 
es

ca
lo

na
m

en
to

 r
el

at
iv

o 
de

 e
ne

rg
ia

)

 

 

← T
r
=1

T
r
=0.97
↑

↑T
r
=0.82

↑
T

r
=0.60

T
r
=0.67 →

← T
r
=1

T
r
=0.97
↑

↑T
r
=0.82

↑
T

r
=0.60

T
r
=0.67 →

E
r
modelo (estimado por nosso modelo)

E
r
novo (estimado usando novos speedups medidos)

E
r
medido (medido por simulação)

Fonte: adaptado de (XAVIER-DE-SOUZA et al., 2015).

que é ainda mais eficaz. Como as características das aplicações paralelas apontam a favor
dessa estratégia de diminuição da frequência dos processadores, a redução no consumo de
energia com essa estratégia torna-se bastante promissora.

7.3 Resumo do Capítulo
Neste capítulo foram apresentadas diversas formas de determinação da quantidade

de energia elétrica consumida e da potência dissipada tanto pelos sistemas de computação,
como particularmente pelos processadores.

A discussão sobre medições, tanto com base em hardware como com base em
software, foi utilizada para contextualizar os experimentos e simulações realizados com o
objetivo de verificar o nível de representatividade dos modelos de potência e de consumo
relativo de energia desenvolvidos, respectivamente, nos Capítulos 4 e 5.

Os modelos de potência foram confrontados em duas situações: um conjunto de
experimentos de medição com um kit da empresa Texas Instruments (C2000) e um grupo de
simulações com um programa SPICE-based (ngspice) utilizando portas lógicas inversoras
para retratar as variações lógicas internas dos processadores.
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Os modelos de consumo relativo de energia foram verificados também em duas
situações: por meio de leituras dos registradores MSR num notebook com processador do
tipo i7 e num conjunto de simulações com um processador simulado no pacote SNIPER-
McPAT.

Ao todo, foram utilizados dois processadores reais (TI TMS320F28027 e INTEL
i7-2630QM) e um simulado (Xeon 5500 Gainestown, no SNIPER/McPAT), represen-
tando diferentes arquiteturas existentes na atualidade, além de serem utilizados circuitos
simulados com portas lógicas inversoras no SPICE.

Os resultados das verificações de acurácia foram satisfatórios, sendo atestados por
meio de métricas estatísticas (coeficiente de determinação, qui-quadrado e qui-quadrado
reduzido) no caso das potências, ou por avaliação gráfica comparativa entre os valores
simulados e os calculados pelos modelos no caso do fator relativo de consumo de energia.
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8 Conclusões Gerais

O uso de processadores digitais na realidade atual alcançou proporções de larga
escala. Suas características se modificaram muito desde o seu surgimento, tornando-os bem
mais poderosos, mas também fazendo surgir alguns problemas relacionados ao aumento
substancial do aquecimento e do consumo de energia.

Esta tese lida analiticamente com a potência elétrica dos processadores, de modo a
discutir alternativas que tendam a produzir uma possível redução do consumo energético
de aplicações paralelas em arquiteturas multi-core.

Nesse sentido, foi apresentado o desenvolvimento de dois conjuntos de modelos
matemáticos, M1 e M2, para a representação da potência dissipada nos processadores, de
acordo com considerações feitas em relação a suas potências estática e dinâmica.

Assim, estabelecendo essas potências como variáveis dependentes da frequência
de operação de um processador, foi investigado, a partir desses modelos, como se dá o
consumo relativo de energia de alguns tipos de processador. Esse consumo foi avaliado
nos casos de mudança de um cenário em que uma tarefa é executada por um tipo de
processador para outro cenário em que a mesma tarefa é executada por outro tipo de
processador, de acordo com as seguintes possibilidades:

a) de um processador single-core para um multi-core homogêneo;

b) de um multi-core homogêneo para um multi-core heterogêneo;

c) de um single-core para um multi-core heterogêneo.

Este trabalho considera a situação em que os processadores sob investigação
executam a tarefa num mesmo intervalo de tempo (Tr = 1). O principal objetivo dessa
condição é a realização de um relaxamento em um possível ganho de tempo de execução
com o uso de processadores multi-core para se compensar com um ganho no consumo
de energia.

Para servir como base na comparação do consumo de energia nesses três cenários,
foi definido o Fator de Escalonamento Relativo de Energia ou, simplesmente, Fator de
Redução (Er). Em conformidade com os modelos de potência, as formulações desse índice
foram associadas às medidas de paralelização dos códigos (por meio do speedup), à fração
paralela (ou serial) correspondente e à quantidade de núcleos empregados na execução
das tarefas.
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A partir deste ponto foi investigado como a medida do speedup de aplicações
paralelas sendo executadas em dispositivos multi-core podem colaborar com a redução
do consumo de energia de uma dada tarefa pela alteração da quantidade de núcleos e
pelas reduções da tensão de alimentação e da frequência de operação do dispositivo. Como
visto, a presença do speedup na expressão de Er é muito importante porque esse termo
contempla os efeitos das variáveis que não foram incluídas diretamente na formulação
utilizada para a potência, tais como os overheads da paralelização.

Ademais, apresenta-se uma sugestão para a identificação da escolha ótima da
quantidade de núcleos a ser utilizada numa paralelização energeticamente eficiente, como
também uma forma ótima de distribuição de recursos em projetos de processadores
multi-core heterogêneos que minimiza o consumo relativo de energia.

Com o objetivo de averiguar a eficácia dos modelos criados para a potência e para
o fator de redução, foram realizados, como visto no Capítulo 7, vários experimentos e
simulações. Os resultados dessas análises de um modo geral foram positivos, confirmando
as previsões teóricas com boa acurácia e despertando a possibilidade de melhorar o
desempenho energético dos processadores multi-core, sobretudo nas condições de maior
flexibilidade de operação.

Com relação ao Capítulo 6, as simulações apresentadas facilitaram a avaliação
de diversos cenários de consumo relativo de energia, confirmando hipóteses e fornecendo
informações importantes na busca da otimização do consumo energético, inclusive no que
diz respeito à distribuição de recursos construtivos na concepção dos processadores.

O objeto desta tese faz parte de um contexto de pesquisa mais amplo, cujo
objetivo primário é prover meios para a redução do consumo de energia de equipamentos
alimentados por fontes limitadas de energia. A ideia inicial é que esses equipamentos
possam trabalhar com processamento multi-core em melhores condições no que diz respeito
ao consumo energético.

De qualquer modo, a construção de um bom modelo pode corresponder a um
compromisso entre várias de suas características como, por exemplo: precisão, generalidade
e simplicidade. Conseguir resultados muito satisfatórios em todos esses (e outros) atributos
simultaneamente pode não ser possível ou ter um custo muito elevado. Assim, uma opção
bastante comum consiste no desenvolvimento de modelos por fases (ciclos ou etapas), de
modo que tais modelos possam ser melhorados em sua totalidade (ou mesmo expandidos)
a cada nova fase.
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8.1 Contribuições desta Tese
Dentre as contribuições deste trabalho, as mais importantes correspondem aos

seguintes itens:

1) O desenvolvimento de uma formulação mais abrangente de modelos matemáticos
de representação da potência elétrica nos processadores, com base na frequência de
chaveamento, tensão de alimentação e tensão limiar de condução;

2) O estabelecimento de uma relação desses modelos com as medidas de paralelização
de um código por meio do speedup, da fração paralela do código e da quantidade
de núcleos empregados, disponibilizando-se uma estratégia de previsibilidade do
quantitativo de núcleos a utilizar para viabilizar a economia de energia de forma
ótima; e

3) A utilização dos modelos de potência para a criação de uma estratégia de partilha de
recursos em processadores multi-core heterogêneos de modo a otimizar seu consumo
de energia.

8.2 Trabalhos Futuros
Este trabalho completa um ciclo em sua jornada, o que não impede que possa

ser alterado com melhorias como extensões ou remoção de limitações. Nessa perspectiva,
a lista a seguir contém algumas sugestões de tarefas que representam propostas para
futuras investigações.

(A) Fortalecimento e complementação das simulações realizadas.

As investigações com resultados simulados apresentados neste documento envol-
vem diversos elementos participantes, tais como: processadores (single-core,multi-core
homogêneo e multi-core heterogêneo), modelos (M1 eM2, cada um com suas próprias
variantes), speedups (ideal, real e limitados pela Lei de Amdahl), Tempo relativo
(Tr = 1), parâmetros fixos b/a e d/c, dentre vários outros.

Nas análises realizadas, nem todas as possibilidades de variações ou combinações
desses elementos foram exploradas ou contempladas. Portanto, convém uma avaliação
de quais novos ensaios de simulação com os elementos já existentes agregariam valor
à pesquisa.

(B) Representação de processadores em novos ambientes de simulação de dispositivos.

Além do SNIPER/McPAT, existem outros ambientes de simulação que oferecem
suporte à representação de dispositivos digitais em nível apropriado à avaliação do
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consumo de energia dos processadores. Diante disso, cabe pesquisar quais são as
outras ferramentas também adequadas para esse tipo de representação, analisando
seus prós e contras em relação a esse trabalho e, também, qual seria o conjunto de
simulações mais úteis aos objetivos da pesquisa.

(C) Implementação das estratégias propostas em plataforma de hardware.

Primeiramente é necessário avaliar a adequabilidade e exequibilidade dessa
representação para os propósitos deste trabalho. Em caso positivo, passa-se à fase
de identificação dos conjuntos (plataforma e experimentos) mais apropriados para se
colocar em funcionamento. Algumas possibilidades envolvem, por exemplo, FPGAs
e smartphones.

(D) Expansão das aplicações em Comunicações.

Em acréscimo à paralelização do algoritmo para sensoriamento espectral já
implementado em nosso trabalho anterior (LIMA et al., 2014), podem ser realizados
outros estudos de aplicação em comunicações.

Os referidos estudos podem ser utilizados para se verificar se os algoritmos
de sensoriamento computacionalmente mais eficientes da literatura ou do mercado
também são os mais eficientes em termos de consumo energético.

(E) Examinar a possibilidade de acréscimo das GPUs nas investigações da pesquisa.

Devem ser analisadas as diferenças e semelhanças entre os processadores de
propósito geral e as GPUs, de modo a se discernir sobre a conveniência de utilização
da abordagem deste trabalho às unidades gráficas.

(F) Estabelecimento de relações entre esta pesquisa e outras formas de provimento de
redução do consumo de energia em sistemas computacionais.

Em termos de redução do consumo energético na utilização de processadores
multi-core, este trabalho possui um foco bem definido no processador em si mesmo.

Entretanto, podem ser estabelecidas relações de proximidade com outras formas
de provimento de redução do consumo de energia em sistemas computacionais,
como no caso das técnicas de gerenciamento de energia por meio de software, ou a
consideração dos eventos de comunicação inter-núcleos e acesso à memória.

A natureza dessas relações pode contribuir para um melhor delineamento dos
limites desta pesquisa, assim como para o aperfeiçoamento dos modelos utilizados.
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APÊNDICE A – Cálculos de a, b e b/a

Baseado em informações divulgadas pelos fabricantes, podem ser encontrados na
literatura alguns dados que servem como suporte para o cálculo dos parâmetros a, b e b/a.

E, uma vez que Ptot = Psw + Pleak, Psw = aF 3 e Pleak = bF , considere que x%
representa a porcentagem de Pleak em relação a Ptot. Então,

Pleak = x%Ptot ⇒ bF = x% · (aF 3 + bF ).

Dividindo ambos os lados por a e isolando o termo b/a, tem-se

b/a = x%
100%− x%F 2.

Para uma instância desse cálculo na qual usamos os valores hipotéticos Ptot = 60W,
x% = 16.67% e F = 1000MHz= 109 Hz, encontramos b/a = 2× 1017.

Utilizando valores para F e x% indicados em (BUTTS; SOHI, 2000) e (GELAS,
2005), temos b/a assumindo valores de 7.69× 1010 a 1.91× 1017, mas constante para cada
grupo.

Os cálculos de a e b podem ser realizados com base nas proporções x% e (100%−x%)
de Pleak e Psw, respectivamente, em relação a Ptot. Logo,

Pleak = x%Ptot ⇒ b = x%Ptot/F

e, da mesma forma,

Psw = (100%− x%)Ptot ⇒ a = (100%− x%)Ptot/F
2.

No exemplo acima, a = 5.10−26 e b = 1.10−8.
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APÊNDICE B – Cálculos de c, d e c/d

O cálculo dos parâmetros c, d e d/c é realizado de forma similar ao que foi
apresentado no apêndice anterior. Assim, com base em informações divulgadas pelos
fabricantes sobre percentuais de potência, segue-se a mesma ordem.

Utilizando-se a formulação mais generalizada e uma vez que Ptot = Psw + Pleak,
sendo Psw = c · g2(F ) ·F e Pleak = d · g(F ), considere que x% representa a porcentagem de
Pleak em relação a Ptot. Então,

Pleak = x%Ptot ⇒ d · g(F ) = x% · (c · g2(F ) · F + d · g(F )).

Dividindo ambos os lados por c e isolando o termo d/c, tem-se

d/c = x%
100%− x% · F · g(F ).

Para uma instância desse cálculo na qual são usados os valores hipotéticos Ptot =
60W, x% = 16,67%, Vth = 0,4V , k1 = 7,81× 108 e F = 1000 MHz = 109 Hz, encontra-se
d/c = 4,0× 108.

Utilizando valores para F e x% indicados em (BUTTS; SOHI, 2000) e (GELAS,
2005), tem-se d/c assumindo valores de 9,85× 101 a 2,45× 108, mas constante para cada
grupo.

Os cálculos de c e d podem ser realizados com base nas proporções x% e (100%−x%)
de Pleak e Psw, respectivamente, em relação a Ptot. Logo,

Pleak = x%Ptot ⇒ d = x%Ptot/g(F )

e, da mesma forma,

Psw = (100%− x%)Ptot ⇒ c = (100%− x%)Ptot/(g(F ) · F ).

No exemplo acima, c = 6,4−35 e d = 1,28−17. Além disso, observar que d/c = (1/k1) · b/a.
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APÊNDICE C – Particularização do Fator
genérico EM1,gen

r para os casos Básico e
Intermediário

Dada a expressão do Fator de Escalonamento Relativo de Energia Genérico para o
Modelo M1, EM1,gen

r = p/(Sp ·R2) (5.33), em que R = g(Fsc)/g(Fho), seguem dois casos
de particularização dessa equação, apresentados em itens separados.

A) Particularização do Fator genérico EM1,gen
r para o caso Básico.

Para a versão Básica utiliza-se, juntamente com a expressão (5.33), a relação
g(F ) = (1/k1) · F (4.4), da qual se obtém

EM1,Bas
r = EM1,gen

r

∣∣∣∣∣∣
M1−BÁSICO

= p

Sp ·R2

∣∣∣∣∣∣
g(F )=(1/k1)·F

=
 p
Sp
·
(
g(Fho)
g(Fsc)

)2
 ∣∣∣∣∣∣

g(F )=(1/k1)·F

⇒

⇒ EM1,Bas
r = p

Sp
·
(

(1/k1) · Fho

(1/k1) · Fsc

)2

= p

Sp
·
(
Fho

Fsc

)2
.

De Fr = Fho/Fsc e Sp · Fr = 1 (5.18), tem-se

EM1,Bas
r = p

Sp
·
(

1
Sp

)2

,

a partir do qual pode-se obter o Fator de Energia específico para o Modelo M1-Básico,

EM1,Bas
r = p

S3
p
, (C.1)

correspondente à Equação (5.20) ou à Equação (5.21).

B) Particularização do Fator genérico EM1,gen
r para o caso Intermediário.

Para a versão Intermediária será utilizada, juntamente com a expressão (5.33), a
relação (4.6), g(F ) = (1/k1)

1
h−1 · F

1
h−1 , da qual se obtém

EM1,Int
r = EM1,gen

r

∣∣∣∣∣∣
M1−INTERMED

= p

Sp ·R2

∣∣∣∣∣∣
g(F )=(1/k1)

1
h−1 ·F

1
h−1

⇒

EM1,Int
r =

 p
Sp
·
(
g(Fho)
g(Fsc)

)2
 ∣∣∣∣∣∣

g(F )=(1/k1)
1

h−1 ·F
1

h−1

= p

Sp
·

(1/k1)
1

h−1 · F
1

h−1
ho

(1/k1)
1

h−1 · F
1

h−1
sc


2

⇒
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EM1,Int
r = p

Sp
·
(
Fho

Fsc

) 2
h−1

.

De Fr = Fho/Fsc e Sp · Fr = 1 (5.18), tem-se

EM1,Int
r = p

Sp
·
(

1
Sp

) 2
h−1

,

a partir do qual pode-se obter o Fator de Energia específico para o Modelo M1-
Intermediário,

EM1,Int
r = p

S
[(1+ 2

(h−1) ]
p

ou EM1,Int
r = p

Sm
p
, (C.2)

em que m = 1 + 2/(h− 1), sem correspondência com as equações da parte textual
deste trabalho.

Observar que se h for igual a 2, a Equação (C.2) recai no resultado do item anterior
para o modelo Básico, ou seja, na Equação (C.1), como esperado.
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APÊNDICE D – Publicações Relacionadas

ACEITAS (publicadas/apresentadas)

• E3S 2015 - Simpósio Internacional (XAVIER-DE-SOUZA et al., 2015)

XAVIER-DE-SOUZA, S.; Barros, C. A.; Jales, M. O.; Silveira, L. F. Q. Not faster
nor slower tasks, but less energy hungry and parallel: simulation results. Fourth
Berkeley Symposium on Energy Efficient Electronic Systems. Berkeley University,
2015.

• JMM - Artigo em Revista Internacional (BARROS et al., 2015)

BARROS, C. A.; Silveira, L. F. Q.; Valderrama, C. A.; Xavier-de-Souza, S. Optimal
processor dynamic-energy reduction for parallel workloads on heterogeneous multi-core
architectures. Journal of Microprocessors and Microsystems, v. 39, n. 6, p. 418–425,
2015. ISSN 0141-9331.

• WCIS 2014 - Workshop Regional (BARROS; SOUZA, 2014)

BARROS, C. A. & Souza, S. X. Recomendações de Projeto na Busca da Eficiên-
cia Energética em Arquiteturas Multicore Heterogêneas. Workshop em Circuitos e
Sistemas para Instrumentação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014.

• IEICE - Artigo em Revista Internacional (LIMA et al., 2014)

LIMA, A. D. D.; Barros, C. A.; Silveira, L. F. Q.; Xavier-de-Souza, S.; VALDER-
RAMA, C. A. Parallel cyclostationarity-exploiting algorithm for energy-efficient
spectrum sensing. IEICE Transactions on Communications, E97-B, n. 2, p. 326–333,
feb. 2014. ISSN 0916-8516.

• E3S 2013 - Simpósio Internacional (XAVIER-DE-SOUZA et al., 2013)

XAVIER-DE-SOUZA, S.; Barros, C. A.; Silveira, L. F. Q.; Valderrama, C.; Petta, R.
A. Estimating the Effects of Application Speedup on Energy Saving for Lower-Voltage
and Lower-Frequency Multi-Core Devices. Third Berkeley Symposium on Energy
Efficient Electronic Systems. Berkeley University, 2013.

• CBIC 2013 - Congresso Nacional (LIMA; BARROS; SILVEIRA, 2013)

LIMA, A. D. L.; Barros, C. A.; Silveira, L. F. Q. Uso do Coeficiente de Correlação
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