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Apresentação

Gostaríamos, inicialmente, de saudá-los e dar-lhes as boas vindas à décima nona edição da
ERAD/RS. Pela primeira vez, o evento acontece na cidade de Três de Maio, região noroeste
do Rio Grande do Sul, entre os dias 10 e 12 de abril.

A ERAD/RS, que até a última edição, em 2018, chamava-se Escola Regional de Alto
Desempenho do Rio Grande do Sul, passa a abranger os estados de Santa Catarina e Paraná.
Dessa forma, é com grande satisfação que publicamos os anais da escola, pela primeira vez
com a denominação Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul – ERAD/RS. Esta
união representa um passo importante e ressalta o empenho e a participação crescente dos três
estados da região sul do país para fomentar o desenvolvimento da comunidade de computação
de alto desempenho.

Desde 2001 a ERAD/RS é promovida pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC),
por meio da Comissão Regional de Alto Desempenho da Região Sul (CRAD/RS). Seu obje-
tivo é promover a pesquisa e qualificar profissionais na área de Processamento de Alto De-
sempenho (PAD). A escola provê um fórum anual para apresentação e discussão dos avanços
recentes da área, impulsionando o ensino e a prática de PAD nas universidades do sul do Bra-
sil. De forma a prestigiar a comunidade envolvida com PAD e ampliar os seus resultados, a
escola é itinerante, sendo organizada a cada ano por instituições diferentes. Para esta edição,
a Faculdade Três de Maio (SETREM) sedia o evento, com o apoio da Pontifícia Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal do Rio Grande (FURG),
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Regional Integrada
do Alto Uruguai e das Missões (URI), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI).

Com 19 anos de existência, a comunidade de PAD da região acredita na produção de
pesquisa qualificada e no caráter escola incentivado pela ERAD/RS. Como já observado, a
escola tem sido fundamental para o desenvolvimento dos nossos estudantes e para o forta-
lecimento dos nossos pesquisadores. Neste sentido, somos gratos e reconhecemos o apoio
de órgãos de fomento e das empresas que, ao compartilhar desta nossa visão, possibilitam
que o evento seja realizado com grande êxito e satisfação. Nesta edição pudemos contar
com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), e o
patrocínio das empresas SDC, NVIDIA, Abase Sistemas, Google, Migrate, Laniaq, Brphonia
e Embrapa.

Nesta edição, a ERAD/RS traz uma seção especial, onde é apresentado um estudo sobre o
perfil dos autores de trabalhos na escola, desde a sua criação. Com quase 1000 artigos publi-
cados, desde a primeira edição, em 2001, a ERAD/RS vem fortalecendo parcerias e formando
novos grupos de pesquisa em PAD na região. Neste contexto, o artigo convidado realiza uma



análise dos trabalhos publicados nos Anais da ERAD/RS, evidenciando os pesquisadores e
grupos que contribuíram, de forma destacada, para esta história.

A programação da ERAD/RS 2019 compreende 6 minicursos abrangendo diferentes te-
mas na área de processamento paralelo e distribuído, 1 seção especial, 4 palestras técnicas, 3
palestras com profissionais da indústria, 1 painel para discussão de ideias e avanços na área,
além da maratona de programação. Além disso, o evento também inclui os tradicionais Fó-
rum de Iniciação Científica (IC), coordenado pelos professores Marcia Pasin (UFSM) e Car-
los O. Rolim (URI), e Fórum de Pós-Graduação (PG), coordenado pelos professores Claudio
Schepke (UNIPAMPA) e Guilherme Koslovski (UDESC). Neste volume, encontram-se os
textos dos minicursos, o artigo da seção especial, bem como os trabalhos selecionados para o
Fórum de IC e Fórum de PG.

Dando continuidade às últimas edições do evento, será atribuído o prêmio AURORA
CERA ao trabalho destaque, com as melhores avaliações no Fórum de Iniciação Científica.
Uma novidade neste ano será a atribuição do prêmio de destaque também no Fórum de Pós
Graduação.

Para a concretização do evento, a comissão organizadora do evento também contou com o
auxílio de uma excelente equipe de professores, pesquisadores e estudantes, que assumiram
responsabilidades e conduziram uma série de tarefas, permitindo a realização da escola de
forma plena. Fica, desta forma, o nosso agradecimento a esta grande equipe (vide Comitê Or-
ganizador, Comitês de Programa dos Fóruns de IC e PG, além da Comissão Regional de Alto
Desempenho da Região Sul – CRAD/RS). Nosso agradecimento se estende aos professores
dos minicursos, aos palestrantes e aos painelistas que, ao compartilharem seus conhecimen-
tos, enriquecem a programação da escola; aos revisores de trabalhos, que contribuíram para
qualificar os trabalhos de nossa escola e incentivar os jovens pesquisadores. Por fim, agra-
decemos aos alunos e alunas que submeteram trabalhos aos fóruns de IC e PG. Esta busca
pelo conhecimento e os seus passos na pesquisa são ações importantes para a manutenção da
nossa comunidade científica. Sem vocês, a escola não existiria.

Agradecemos a todos pela participação e desejamos uma ótima escola!

Dalvan Griebler, Tiago Ferreto e Odorico M. Mendizabal
Coordenadores da ERAD/RS 2019
Três de Maio – RS, abril de 2019.



ERAD/RS 2019

19o Escola Regional de Alto Desempenho
da Região Sul

Comitê Organizador

Organização Geral
Dalvan Griebler (PUCRS/SETREM)
Tiago Ferreto (PUCRS)
Odorico M. Mendizabal (FURG/UFSC)

Coordenação Local
Fauzi Shubeita (SETREM)
Vera L. L. Benedetti (SETREM)

Coordenação do Fórum de Pós-Graduação
Claudio Schepke (UNIPAMPA)
Guilherme Koslovski (Udesc)

Coordenação do Fórum de Iniciação Científica
Carlos O. Rolim (URI)
Marcia Pasin (UFSM)

Coordenação dos Minicursos
Edson L. Padoin (Unijuí)
Márcio Castro (UFSC)

Coordenação da Maratona de Programação Paralela
João V. F. Lima (UFSM)

Comitê de Programa do Fórum de Pós-Graduação

Adenauer Yamin (UCPEL/UFPEL)
Alexandre Carissimi (UFRGS)
Andre Du Bois (UFPEL)
Andre Martinotto (UCS)
Andriele Busatto do Carmo (Unisinos)
Arthur Lorenzon (Unipampa)
Carlos Holbig (UPF)
Cesar De Rose (PUCRS)
Charles Miers (UDESC)
Claudio Geyer (UFRGS)
Cristiano Costa (Unisinos)

Dalvan Griebler (PUCRS/SETREM)
Edson Luiz Padoin (Unijuí)
Eduardo Cruz (UFRGS)
Fabio Rossi (IFF)
Francieli Zanon Boito (INRIA)
Gerson Geraldo H. Cavalheiro (UFPEL)
Guilherme Galante (Unioeste)
João Vicente Ferreira Lima (UFSM)
Laércio Pilla (INRIA)
Lucas Schnorr (UFRGS)
Luis Carlos De Bona (UFP)



Luiz Gustavo Leao Fernandes (PUCRS)
Marcelo Neves (PUCRS)
Marcelo Rebonatto (UPF)
Marcia Pasin (UFSM)
Marco Alves (UFP)
Maurício Pilla (UFPEL)
Mauricio Aronne Pillon (UDESC)
Márcio Castro (UFSC)

Miguel Matrakas (FAAFI)
Odorico M. Mendizabal (FURG/UFSC)
Patricia Pitthan Barcelos (UFSM)
Patricia Plentz Universidade (UFSC)
Philippe O. A. Navaux (UFRGS)
Sandro Camargo (Unipampa)
Tiago Ferreto (PUCRS)
Wagner Zola (UFP)

Comitê de Programa do Fórum de Iniciação Científica

Adenauer Yamin (UCPEL/UFPEL)
Adriano Vogel (PUCRS)
Alexandre Carissimi (UFRGS)
Andre Du Bois (UFPEL)
Andrea Charao (UFSM)
Andriele Busatto do Carmo (Unisinos)
Antonio Carlos Beck F. (UFRGS)
Arthur Lorenzon (Unipampa)
Carlos Holbig (UPF)
Cesar Zeferino (Univali)
Charles Miers (UDESC)
Claudio Schepke (Unipampa)
Dalvan Griebler (PUCRS/SETREM)
Daniel Marcon (Unisinos)
Eduardo Roloff (UFRGS)
Emilio Francesquini (UFABC)
Fauzi Shubeita (SETREM)
Fábio Rossi (IFF)
Francieli Zanon Boito (INRIA)
Guilherme Galante (Unioeste)
Guilherme Koslovski (UDESC)

Henrique Cota Freitas (PUCMG)
Jerônimo Ramos (UFPEL)
João Vicente Ferreira Lima (UFSM)
Leonardo Pinho (Unipampa)
Lucas Schnorr (UFRGS)
Marcelo Rebonatto (UPF)
Matheus Serpa (UFRGS)
Matthias Diener (UFRGS)
Mauricio Aronne Pillon (UDESC)
Márcio Castro (UFSC)
Odorico M. Mendizabal (FURG/UFSC)
Patricia Pitthan Barcelos (UFSM)
Patricia Plentz (UFSC)
Patricia Kayser V. Mangan (Unilasalle)
Pedro Marcos (FURG)
Raffael Schemmer (UCS)
Rodrigo Righi (Unisinos)
Samuel Feitosa (IFSC)
Tiago Ferreto (PUCRS)
Valderi Leithardt (Univali)



SBC

Sociedade Brasileira de Computação

Diretoria
Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS) - Presidente
Thais Vasconcelos Batista (UFRN) - Vice-Presidente
Renata de Matos Galante (UFRGS) - Administrativa
Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE) - Finanças
Antônio Jorge Gomes Abelém (UFPA) - Eventos e Comissões Especiais
Renata Mendes de Araujo(UPM) - Educação
José Viterbo Filho (UFF) - Publicações
Claudia Lage Rebello da Motta (UFRJ) - Planejamento e Programas Especiais
Marcelo Duduchi Feitosa (CEETEPS) - Secretarias Regionais
Eliana Silva de Almeida - Divulgação e Marketing
Ricardo de Oliveira Anido (UNICAMP) - Relações Profissionais
Esther Colombini (UNICAMP) - Competições Científicas
Raimundo José de Araújo Macêdo (UFBA) - Cooperação com Sociedades Científicas
Cláudia Cappelli (UNIRIO) - Articulação de Empresas
Leila Ribeiro (UFRGS) - Educação Básica

Conselho
Altigran Soares da Silva (UFAM)
Ana Carolina Salgado (UFPE)
Fabio Kon (USP)
Rodolfo Azevedo (UNICAMP)
Paulo Roberto Freire Cunha (UFPE)
José Carlos Maldonado (USP)
Roberto da Silva Bigonha (UFMG)
Rosa Maria Vicari (UFRGS)
Itana Maria De Souza Gimenes (UEM)
Alex Sandro Gomes (UFPE)
Cristiano Maciel (UFMT)

Comissão Especial de Arquitetura de Computadores e Processamento de Alto Desem-
penho - CE-ACPAD
Alfredo Goldman (USP) - Coordenador

Secretaria Regional do Paraná
Silvia Amélia Bim (UTFPR) - Secretária
Secretaria Regional do Rio Grande do Sul
Jean Felipe Patikowski Cheiran (UNIPAMPA) - Secretário
Secretaria Regional de Santa Catarina
Everaldo Artur Grahl (FURB) - Secretário



CRAD/RS

Comissão Regional de Alto Desempenho
da Região Sul

Membro Honorário
Prof. Tiaraju Asmuz Diverio (UFRGS)

Comissão Executiva
Prof. André Rauber Dubois, UFPEL
Prof. Edson Luiz Padoin, UNIJUI (coordenador)
Prof. João Vicente Ferreira Lima, UFSM
Prof. Odorico Machado Mendizabal, UFSC
Prof. Tiago Coelho Ferreto, PUCRS

Comissão Deliberativa

Instituição Representantes
CESUP RS Denise Ewald, Magali Longhi
Embrapa C.Temperado Nelsi Warken
Feevale Edvar B. Araújo
FURG Pedro de Botelho Marcos
IFSul João Ladislau B. Lopes, Rodrigo Santos de Souza
PUCRS Luiz Gustavo Fernandes, Tiago C. Ferreto
SENAC Carlos Vinicius Rasch Alves, Angelo Gonçalves Luz
SETREM Dalvan Griebler, Fauzi Shubeita
UCPEL Adenauer Corrêa Yamin, Cláudio Machado Diniz
UCS André Luis Martinotto, Ricardo V. Dorneles
UDESC Maurício Aronne Pillon, Guilherme Piêgas Koslovski
UFPEL André Du Bois, Gerson G. H. Cavalheiro
UFPR Marco Antonio Zanata Alves, Daniel Weingaertner
UFRGS Alexandre Carissimi, Philippe O. A. Navaux
UFSC Márcio Bastos Castro, Odorico Machado Mendizabal
UFSM Marcia Pasin, João V. F. Lima
UNIFRA Ana Paula Canal
UNIJUI Edson Padoin
UNIOESTE Guilherme Galante, Luiz Antonio Rodrigues
UNIPAMPA Claudio Schepke, Leonardo Pinho
UNIRITTER Atila Vasconcelos, Mozart Siqueira
UNISC Daniela Saccol Peranconi
UNISINOS Cristiano André da Costa, Rodrigo R. Righi
UNIVALI Valderi R. Q. Leithardt, Cesar Albenes Zeferino
UPF Carlos A. Hölbig, Marcelo T. Rebonatto
URI Santo Angelo Carlos Oberdan Rolim
UTFPR Edson Tavares de Camargo



Sumário

I Minicursos 1

Introdução à Deep Learning com NVIDIA DIGITS
Pedro Mário Cruz e Silva (NVIDIA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Projetando e Construindo Programas Paralelos
Lucas Mello Schnorr (UFRGS), Lucas Leandro Nesi (UFRGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Programação Paralela e Vetorial em Memória Compartilhada e Distribuıda
Matheus S. Serpa (UFRGS), Claudio Schepke (UNIPAMPA), João V. F. Lima (UFSM) 25

Introdução à Programação de GPUs com a linguagem CUDA
Pedro Mário Cruz e Silva (NVIDIA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Boas Práticas para Experimentos
Lucas Mello Schnorr (UFRGS), Vinícius Garcia Pinto (UFRGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Paralelismo no nível de tarefas utilizando o padrão OpenMP 4.5
Calebe de Paula Bianchini (Mackenzie), Fabrício Gomes Vilasbôas (Mackenzie), Lean-
dro Nunes de Castro (Mackenzie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

II Seção Especial 85

ERAD/RS: Uma Visão Histórica de Autores e Redes de Colaboração
Sandro da Silva Camargo (UNIPAMPA), Leonardo Bidese de Pinho (UNIPAMPA), Lu-
ciano Moraes da Luz Brum (UNIPAMPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

III Fórum de Pós-Graduação 95

Fórum de Pós-Graduação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Adaptando o Paralelismo em Aplicações de Stream Conforme Objetivos de Throughput
Adriano Vogel (PUCRS), Dalvan Griebler (PUCRS), Luiz G. Fernandes (PUCRS) . . . . 99

Análise da Virtualização do TCP e da Marcação de Pacotes RED-ECN para Aplicações
Hadoop MapReduce
Vilson Moro (UDESC), Maurício Pillon (UDESC), Charles Miers (UDESC), Guilherme
Koslovski (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Análise de Desempenho da Execução Remota de Método Aplicado ao Monitoramento de
Animais com VANT



viii

Bruno C. Vasconcellos (UNIPAMPA), José Pedro P. Trindade (Embrapa), Leandro B. S.
Volk (Embrapa), Leonardo B. de Pinho (UNIPAMPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Análise de desempenho da paralelização de um algoritmo de interpretação de imagens em
extremos da escala acromática
Lori R. F. Machado Filho (UFSM), Marcos S. Morgenstern (UFSM), Edson L. Padoin
(UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Análise de desempenho de algoritmos de escalonamento aplicados a um sistema geren-
ciador de recursos utilizando uma aplicação científica
Fernando E. Puntel (UFSM), Andrea S. Charão (UFSM), Adriano Petry (INPE) . . . . . . 115

Avaliando Repositórios de Objetos de Aprendizagem usando Análise Envoltória de Dados
Rosymeire O. da Silva (UDESC), Adriano Fiorese (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Avaliação de Desempenho de Algoritmos para Controle de Interseções de Trânsito em um
Cenário Real
Andre S. Brizzi (UFSM), Leonardo A. Schmidt (UFSM), Marcia Pasin (UFSM) . . . . . . 123

Avaliação do uTP em Aplicações de Alto Desempenho
Tiago Heinrich (UDESC), Rafael R. Obelheiro (UDESC), Guilherme P. Koslovski (UDESC)
127

Benchmark Paramétrico para o Domínio do Paralelismo de Stream: Um Estudo de Caso
com o Ferret da Suíte PARSEC
Carlos A. F. Maron (PUCRS/SETREM), Dalvan Griebler (PUCRS/SETREM), Luiz
Gustavo Fernandes (PUCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Caracterização do tráfego de rede de contêineres em nuvens computacionais OpenStack
com ênfase em segurança da informação
Nicolas P. Lane (UDESC), Charles C. Miers (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Cobertura mínima de vértices na migração para SDN
Eduardo A. Klosowski (UDESC), Adriano Fiorese (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Deep Reinforcement Learning no Problema de Escalonamento de Jobs em Computação
em Grids
Lucas Casagrande (UDESC), Maurício Pillon (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Desempenho do Subsistema de Memória de Arquiteturas Multicore e GPU
Matheus S. Serpa (UFRGS), Eduardo H. M. Cruz (IFPR), Philippe O. A. Navaux (UFRGS)
147

Detecção de Padrões Paralelizáveis de Laços em Programas Sequenciais Utilizando Aná-
lise das Abstract Syntax Trees (AST)
Edevaldo Santos (UFPel), Gerson Geraldo H. Cavalheiro (UFPel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Estudo da integração de GPGPU ao modelo Eta sem common blocks
Alex L. Mello (UPF), Henrique G. Flores (UPF), Marcelo T. Rebonatto (UPF), Carlos
A. Holbig (UPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



ix

Extensão para Memórias Transacionais nas Modernas Ferramentas para Programação
Multithread
André D. Jardim (UFPel), André Du Bois (UFPel), Gerson Geraldo H. Cavalheiro (UF-
Pel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Impacto dos Parâmetros do StarPU no Desempenho do QRmumps
Lucas L. Nesi (UFRGS), Matheus S. Serpa (UFRGS), Lucas M. Schnorr (UFRGS) . . . 163

Melhorando a Afinidade de Memória de Aplicações Científicas em Ambientes NUMA
Rafael G. Trindade (UFSM), João V. F. Lima (UFSM), Andrea S. Charão (UFSM) . . . . 167

Melhorando as Operações de E/S do Algoritmo RTM
Pablo J. Pavan (UFRGS), Matheus S. Serpa (UFRGS), Edson L. Padoin (UNIJUI), Ale-
xandre Carissimi(UFRGS), Philippe O. A. Navaux (UFRGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Métricas de Desempenho para Computação Heterogênea nas Edições do ERAD/RS
Sandra B. Neuckamp (UNIJUI), Pablo José Pavan (UFRGS), Lucas Leandro Nesi (UFRGS),
Edson Luiz Padoin (UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Precificação de contêineres em nuvens IaaS com base no consumo energético: um estudo
preliminar
Aline S. Moreira (UDESC), Maurício A. Pillon (UDESC), Guilherme P. Koslovski
(UDESC), Charles C. Miers (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Proposta de Arquiteura para o Uso de Blockchain em Redes Smart Grid
Iago S. Ochoa (SENAI/UNIVALI), Bruno A. da Silva (UNIVALI), Valderi R. Q. Leithardt
(UNIVALI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Proposta de Grau de Paralelismo Autoadaptativo com MPI-2 para a DSL SPar
Cassiano Rista (PUCRS), Dalvan Griebler (PUCRS/SETREM), Luiz Gustavo L. Fer-
nandes (PUCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Proposta de Modificação do Algoritmo LRU para o Gerenciamento de Memória no Apache
Spark
Maurício M. Donato (UFSM), Patrícia P. Barcelos (UFSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Proposta de Suporte ao Paralelismo de GPU na SPar
Dinei A. Rockenbach (PUCRS), Dalvan Griebler (PUCRS/SETREM), Luiz G. Fernan-
des (PUCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Proposta de análise e caracterização do tráfego de rede no domínio de controle do OpenS-
tack com foco no ciclo de vida das máquinas virtuais
Adnei W. Donatti (UDESC), Guilherme P. Koslovski (UDESC), Charles C. Miers (UDESC)
199

Proposta de um Escalonador Multicritério Acelerado por GPU para Nuvens OpenStack
Leonardo R. Rodrigues (UDESC), Omir C. A. Jr. (UDESC), Marcelo Pasin (UniNE),
Guilherme P. Koslovski (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Proposta de um algoritmo para checkpoints particionados
Everaldo de A. G. Junior (FURG), Odorico M. Mendizabal (FURG/UFSC) . . . . . . . . . . 207



x

Simulação de Cenários em Redes Veiculares enfatizando Suporte de Rede
Andre S. Brizzi (UFSM), Leonardo A. Schmidt (UFSM), Marcia Pasin (UFSM) . . . . . . 211

Sistema por processamento de fluxos em tempo real aplicado ao monitoramento da rede
Alexsander Haas (UFSM), João V.F. Lima (UFSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

SmartFogLB: arquitetura de balanceamento de carga em Fog Computing
Éder P. Pereira (UFSM), Ivânia A. Fischer (UFSM), Roseclea D. Medina (UFSM), Ed-
son L. Padoin (UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Verificando a Interferência do Escalonador do Glasgow Haskell Compiler em Aplicações
Usando STM Haskell
Rodrigo M. Duarte (UFPel), André R. Du Bois (UFPel), Gerson Geraldo H. Cavalheiro
(UFPel), Mauricío L. Pilla (UFPel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

IV Fórum de Iniciação Científica 227

Fórum de Iniciação Científica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Acelerando o Reconhecimento de Pessoas em Vídeos com MPI
Gabriel B. Justo (PUCRS), Adriano Vogel (PUCRS), Dalvan Griebler (SETREM/PUCRS),
Luiz G. Fernandes (PUCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Algoritmo K-Means em GPU com Mitigação de Atômicos
Bruno H. Meyer (UFPR), Wagner M. Nunan Zola (UFPR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Algoritmo de Escalonamento de MVs com Aprendizado de Máquina para Nuvens Compu-
tacionais com foco em Energia
Renato Tanaka (UDESC), Kleiton Pereira (UDESC), Gustavo B. da Silva (UDESC),
Maurício A. Pillon (UDESC), Guilherme P. Koslovski (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Análise Comparativa da Eficiência Energética de Algoritmos para Escalonamento de Jobs
em Grades Computacionais
Gustavo B. da Silva (UDESC), Lucas C. Casagrande (UDESC), Guilherme P. Koslovski
(UDESC), Maurício A. Pillon (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Análise de Desempenho de Estruturas de Dados Concorrentes Implementadas na Lingua-
gem Java
Luiz Gustavo C. Xavier (FURG), Odorico M. Mendizabal (FURG/UFSC) . . . . . . . . . . . 247

Análise de Desempenho e do Consumo Energético em MPI e OpenMP para Aplicações do
NAS Parallel Benchmarks em uma Arquitetura com Memória Compartilhada
Lucas R. de Araujo (UFSM), Andrea S. Charão (UFSM), João Vicente F. Lima (UFSM) 251

Análise de desempenho da Solução de Integração Café na Plataforma Apache Camel em
Ambiente de Paralelo
Matheus H. Rehbein (UNIJUI), Edinaldo G. Da Silva (UNIJUI), Rafael Z. Frantz (UNI-
JUI), Edson Luiz Padoin (UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255



xi

Análise do Comportamento de E/S de Aplicações HPC no Supercomputador Intrepid
Valéria S. Girelli (UFRGS), Jean Luca Bez (UFRGS), Pablo J. Pavan (UFRGS), Franci-
eli Z. Boito (INRIA), Philippe O. A. Navaux (UFRGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Aplicação do balanceador de carga GroupLB nas aplicações Lassen e Lulesh
Giovane Lizot (UNIJUI), Edson L. Padoin (UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Avaliando o Impacto do AMD Turbo Core no Consumo de Energia e Desempenho de Apli-
cações Paralelas
Sandro Matheus V. N. Marques (UNIPAMPA), Marcelo C. Luizelli (UNIPAMPA), Fá-
bio D. Rossi (IFFar), Antonio Carlos S. Beck (UFRGS), Arthur F. Lorenzon (UNI-
PAMPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Avaliando o Paralelismo de Stream com Pthreads, OpenMP e SPar em Aplicações de Vídeo
Gabriell A. de Araujo (PUCRS), Renato B. Hoffmann (PUCRS), Junior Loff (PUCRS),
Dalvan Griebler (SETREM/PUCRS), Luiz Gustavo Fernandes (PUCRS) . . . . . . . . . . . . 271

Avaliando o Risco da Formação de Organizações Virtuais Hospedadas em Provedores de
Computação em Nuvem
Robson Berthelsen (UDESC), Lucas B. de Moraes (UDESC), Adriano Fiorese (UDESC)
275

Avaliação de Desempenho em Contêineres LXD com Aplicações Científicas na Nuvem
OpenNebula
Anderson M. Maliszewski (SETREM), Gabriel R. Fim (SETREM), Carlos A. F. Maron
(SETREM), Adriano Vogel (PUCRS), Dalvan Griebler (SETREM/PUCRS), Claudio
Schepke (UNIPAMPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Avaliação dos Hipervisores VMware ESXi e GNU/Linux KVM para Computação de Alto De-
sempenho(HPC)
Willian da Silva (UNIPAMPA), Raul Leiria (PUCRS), Claudio Schepke (UNIPAMPA) 283

Balanceamento de Tráfego entre Servidores de Vídeo MPEG-DASH em Redes Definidas
por Software
Edenilson Jônatas dos Passos (UDESC), Adriano Fiorese (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

COSGP-IoT-SG: Uma Proposta de Integração para Smart Grid em Dispositivos com Capa-
cidade Limitada
Gabriel de Mello (UNIVALI), Luís A. Silva (UNIVALI), Valderi R.Q. Leithardt (UNI-
VALI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Demochain - Framework destinado a criação de redes blockchain híbridas para dispositi-
vos IoT
Lorenzo W. Freitas (URI), Carlos O. Rolim (URI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Desafios no Escalonamento de Serviços de Cache em Provedores de Nuvem e na Borda
da Internet
Peter L. Brendel (UDESC), Guilherme P. Koslovski (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Equipamento eletromédico intravenoso: uma proposta para qualificação da geração de
alertas utilizando Naive Bayes



xii

Felipe C. Gruendemann (UFPEL), Fabrício N. Ferreira (UFPEL), Luciano Agostini
(UFPEL), Adenauer Yamin (UFPEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Escalonamento de Contêineres com Requisitos de Segurança Guiado por Aprendizado de
Máquina
Kleiton Pereira (UDESC), Renato Tanaka (UDESC), Gustavo B. da Silva (UDESC),
Maurício A. Pillon (UDESC), Marcelo Pasin (UNINE), Guilherme P. Koslovski (UDESC)
307

Estudo das tecnologias aplicadas no conceito de BigData
Maurício dos Santos Dessuy (UNIJUI), Edson L. Padoin (UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Estudo de Algoritmos Criptográficos Simétricos na placa Beaglebone Black
Bruno A. da Silva (UNIVALI), Iago S. Ochôa (UNIVALI), Valderi R.Q. Leithardt (UNI-
VALI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Estudo de Bibliotecas para Algoritmos de Enxames Paralelos
Natiele Lucca (UNIPAMPA), Claudio Schepke (UNIPAMPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Extração de métricas sobre candidatos do Enem usando Apache Spark
Bruna S. dos Santos (FURG), Caue G. de Oliveira (FURG), Odorico M. Mendizabal
(FURG/UFSC), Regina Barwaldt (FURG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Geração Automática de Modelos de Desempenho para Arquiteturas de Microsserviços
Lucas M. Gutierrez (UDESC), Rafael R. Obelheiro (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Impacto de Abstrações IPC sobre o Processador MPPA-256
João Vicente Souto (UFSC), Emmanuel Podestá Jr. (UFSC), Pedro H. Penna (UGA),
Márcio Castro (UFSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Investigação Experimental do Balanceamento de Réplicas no Sistema de Arquivos do Apa-
che Hadoop
Rhauani W. A. Fazul (UFSM), Patrícia P. Barcelos (UFSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Mandelbrot Streaming para Sistemas Multi-core com GPUs
Charles M. Stein (SETREM), João V. Stein (SETREM), Leonardo B. Caitano (SE-
TREM), Dinei A. Rockenbach (SETREM/PUCRS), Dalvan Griebler (SETREM/PUCRS)
339

Otimização de Aplicações do CAP Bench para o Processador MPPA-256
David Ordine (UFSC), Emmanuel Podestá Jr. (UFSC), Pedro Henrique Penna (UGA),
Márcio Castro (UFSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Paralelismo na busca por Padrões Textuais
Cristiano A. Künas (UNIJUI), Leandro P. Heck (UNIJUI), Douglas E. Hoffmann (UNI-
JUI), Edson L. Padoin (UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Paralelização da Aplicação RAFEM usando GPU
Marcelo Miletto (UNIPAMPA), Claudio Schepke (UNIPAMPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351



xiii

Paralelização de um Sistema de Simulação de Irrigação de Solos com Pthreads
Cristiano A. Künas (UNIJUI), Leandro P. Heck (UNIJUI), Douglas E. Hoffmann (UNI-
JUI), Edson L. Padoin (UNIJUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Paralelização do Algoritmo Parametrizações Progressivas em Arquiteturas Multicore
Anderson C. Kranen (Unissinos), Andriele B. do Carmo (Unissinos) . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Paralelização do Dedup para Sistemas Multi-core com GPUs
Charles Michael Stein (SETREM), Dinei Rockenbach (SETREM/PUCRS), Dalvan Gri-
ebler (SETREM/PUCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Primitivas para aplicação de Transactional Boosting no STM Haskell
Jonathas A. O. Conceição (UFPEL), André R. Du Bois (UFPEL), Rodrigo G. Ribeiro
(UFOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Proposta de um Sistema para Controle e Gerenciamento de Perfis e Contexto de Usuários
com base na Privacidade e Aplicações IoT
Jonas Cesconetto (UNIVALI), Luis Augusto Silva (UNIVALI), Gabriel de Mello (UNI-
VALI), Valderi R. Q. Leithardt (UNIVALI/UC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Revisando a Programação Paralela com CUDA nos Benchmarks EP e FT
Gabriell A. de Araujo (PUCRS), Dalvan Griebler (SETREM/PUCRS),Luiz G. Fernan-
des (PUCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

TOPSIS-M: Uma proposta de extensão ao método TOPSIS visando priorizar o cumprimento
de requisições do usuário
Filipe C. Elias (UDESC), Adriano Fiorese (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Uma Comparação de Desempenho de Banco de Dados Relacional vs Banco de Dados
Relacional Distribuído: MySQL Cluster
Leandro R. dos Santos (IFRS), Timoteo Alberto P. Lange (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Uma Experiência de Execução de Aplicação MPI em Containers com Docker Swarm
Bruno da Silva Alves (UFSM), Andrea S. Charão (UFSM), João Vicente F. Lima (UFSM)
387

Uma Proposta de Análise de Algoritmos de Machine Learning para o Envio e Recebimento
de Notificações em Ambientes Inteligentes
João A. Martins (UNIVALI), Carlos O. Rolim (UFRGS), Valderi R.Q. Leithardt (UNI-
VALI/UC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Uma Proposta para Caracterização do Consumo Energético de GPUs Programadas com
OpenACC
Renan M. Bernardi (UDESC), Guilherme P. Koslovski (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Uma Proposta para Gerenciamento do Tráfego do Protocolo Dropbox LAN Sync em Redes
Definidas por Software
Gustavo Diel (UDESC), Guilherme P. Koslovski (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Uma análise de segurança no uso de contêineres do tipo Docker em nuvens IaaS OpenS-
tack
Kerolayne de Souza V. de Oliveira (UDESC), Charles C. Miers (UDESC) . . . . . . . . . . . 403



xiv

Uma proposta de análise dos métodos para consenso distribuído aplicados à tecnologia
Blockchain
João Henrique F. Battisti (UDESC), Charles C. Miers (UDESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Usando as Interfaces de Programação Paralela OpenMP e TBB em um Benchmark
Henrique Fan (UNIPAMPA), Jian Furquim (UNIPAMPA), Claudio Schepke (UNIPAMPA)
411

Uso de Computação Híbrida para Execução do Algoritmo Friends-of-Friends com Ope-
nACC
Ana Luísa V. Solórzano (UFSM), Andrea S. Charão (UFSM), Haroldo F. de Campos
Velho (INPE), Renata S. R. Ruiz (INPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Validação do Mecanismo de Envio de Mensagens Heartbeat do HDFS Através de Progra-
mação Orientada a Aspectos
Iago C. Corrêa (UFSM), Patrícia P. Barcelos (UFSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419



I

Minicursos





Capı́tulo

1
Introdução à Deep Learning
com NVIDIA DIGITS

Pedro Mário Cruz e Silva1

Resumo

Deep Learning está dando às máquinas capacidades super-humanas de reconhecimento
de objetos, e substituindo o modelo rule-based por modelos preditivos aprendidos dire-
tamente dos dados. Este minicurso apresenta uma introdução ao fluxo de trabalho de
machine learning e oferece uma experiência prática na utilização de redes neurais pro-
fundas (DNN - Deep Neural Networks) para resolver problemas reais de classificação de
imagens. A metodologia apresentada inclui as etapas de preparação dos dados, definição
do modelo, treinamento da rede, estratégias de validação e testes para melhoria do mo-
delo. Este treinamento mostra os benefı́cios da utilização de GPUs no treinamento de
redes neurais profundas. Ao final o aluno terá o conhecimento necessário para utilizar a
ferramenta NVIDIA DIGITS para treinar uma DNN em seu próprio conjunto de imagens
para classificação.

1Pedro Mário Cruz e Silva é Bacharel em Matemática (1995) e Mestre em Matemática Aplicada e
Otimização (1998) pela UFPE, Doutor em Computação Gráfica pela PUC-Rio (2004). Trabalhou por 15
anos no Instituto Tecgraf/PUC-Rio onde criou o Grupo de Geofı́sica Computacional, durante este perı́odo
liderou diversos projetos de Desenvolvimento de Software, bem como projetos de Pesquisa na área de
Geofı́sica. Finalizou o MBA em Gestão Empresarial na FGV-Rio. Atualmente é o Gerente de Arquitetura
de Soluções da NVIDIA para América Latina.
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Capítulo

2
Projetando e Construindo Programas Paralelos

Lucas Mello Schnorr1, Lucas Leandro Nesi2
Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil

Resumo

Apresentamos os conceitos de projeto e desenvolvimento de programas paralelos. Ele é
fortemente baseado no livro de Ian Foster que porta o título Designing and Building
Parallel Programs, de 1995. Embora antigo, os conceitos apresentados continuam da
atualidade. O enfoque será dado para o projeto metodológico chamado PCAM, oriundo
das quatro fases de criação de um programa paralelo: Particionamento, Comunicação,
Aglomeração e Mapeamento. Esses quatro eixos serão apresentados de forma a levar o
participante a quebrar um problema potencialmente grande em pedações, pensar em como
particioná-lo e as implicações do mapeamento em uma determinada máquina paralela.
Serão utilizados exemplos práticos tais como simulação de equações físicas simples.

2.1. Introdução

Grandes esforços são empregados por nações desenvolvidas para colocar a com-
putação como elemento de base no currículo de escolas, complementando espa-
ços como fazem já a matemática, a física, a filosofia e a língua oficial do país.

1Lucas Mello Schnorr possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal
de Santa Maria (2003), mestrado em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (2005), doutorado em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com
um acordo de cotutela com o Institut National Polytechnique de Grenoble (2009), pós-doutorado
pelo Centre National de la Recherche Scientifique (2011) e pós-doutorado pelo Institut National
de Recherche en Informatique et en Automatique (2017). Desde 2013 é Professor Adjunto da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e orientador do Programa de Pós-Graduação em
Computação. Conduz pesquisas em ambiente internacional. Tem experiência na área de Ciência
da Computação, com ênfase em Sistemas de Computação e Processamento de Alto Desempenho.

2Lucas Leandro Nesi possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (2017) e atualmente persegue um mestrado em Computação pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES). Realiza pesquisas na área de processamento de alto desempenho,
especialmente em problemas que envolvem sistemas heterogêneos com múltiplas GPUs e CPUs.
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Esses esforços são justificados pois o pensamento computacional, ou mais especi-
ficamente, a forma de se programar um computador, é sem dúvida fundamental
para esta e a próxima geração de pessoas. Enquanto todos esses esforços devem
ser encorajados, a sensação é que pouco se antecipa da importância da programa-
ção paralela para a próxima geração de estudantes. O que se observa hoje é que o
futuro provavelmente será cada vez mais paralelo, com computadores compostos
por múltiplos núcleos de processamento com capacidades diferentes.

No âmbito do paralelismo, o projeto de aplicações paralelas é uma etapa
fundamental na resolução de problemas complexos, tais como simulações ci-
entíficas que implementam equações matemáticas que modelam comportamen-
tos físicos. Estas simulações em geral acabam por substituir experimentos reais
tornando-as mais acessíveis para a comunidade de cientistas. Projetar correta-
mente aplicações paralelas envolve uma mistura de conhecer bem o problema
e como este pode ser trabalhado para se adaptar corretamente a plataforma de
execução que será adotada, seja ela um único computador ou um cluster compu-
tacional. Enfim, as escolhas na fase de projeto são fundamentais para se obter um
bom desempenho e um uso eficiente dos recursos de processamento.

Este minicurso trata de maneira abstrata os conceitos fundamentais para
o projeto e construção de programas paralelos. O minicurso está estruturado de
maneira semelhante ao capítulo 2 do livro [2]. A metodologia de projeto baseia-se
na divisão do processo de paralelização em quatro etapas: particionamento, co-
municação, aglomeração e mapeamento. Esse projeto metodológico é conhecido
como PCAM, devido as iniciais de cada uma das quatro etapas. Essa separação
reflete uma forma que induz a pensar nos aspectos fundamentais de paraleliza-
ção, permitindo a quebra de um problema em pedaços pequenos que possam ser
justamente calculados ao mesmo tempo por diferentes núcleos de processamento.
Ao invés de mergulhar nos detalhes arquiteturais dos computadores, certamente
importantes, o minicurso aborda esses conceitos de maneira abstrata. Considera-
se que tais conceitos são fundamentais para qualquer pessoa que trabalha na área
de paralelismo de alto desempenho.

Problema

Particionamento Comunicação Aglomeração Mapeamento

Figura 2.1. Modelo metodológico PCAM com suas quatro fases: particiona-
mento, para quebrar o problema em pedaços menores; comunicação, para de-
finir quais pedaços devem comunicar-se entre si; aglomeração, para agrupar
pedaços com critérios de localidade; e mapeamento, para atribuir a unidades
computacionais os grupos que devem ser processados.

O modelo PCAM, ilustrado na Figura 2.1, envolve portanto quatro etapas:
particionamento, comunicação, aglomeração e mapeamento. As duas primeiras
etapas tem um enfoque na escalabilidade de uma solução, ou seja, procuramos
definir algoritmos capazes de resolver o problema de maneira mais paralela pos-
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sível, com maior concorrência (ou seja, mais execução simultânea de processos)
entre as unidades de processamento. Nas duas últimas etapas, de aglomeração
e mapeamento, a preocupação do projetista se foca na preocupação com desem-
penho necessitando de um conhecimento mínimo da configuração da plataforma
de execução. Segue uma breve descrição de cada uma das etapas:

• Particionamento: As operações que resolvem um determinado problema a
devem ser quebradas em pedaços pequenos; o objetivo principal é detectar o
paralelismo nestas operações.

• Comunicação: Definir quais são as atividades de comunicação necessárias
para que a resolução de um problema, dividida em pedaços, funcione de ma-
neira apropriada sem erros.

• Aglomeração: A conclusão do particionamento e comunicação são combina-
das de maneira a avaliar se a solução respeita requisitos de desempenho com-
putacional e custos de implementação.

• Mapeamento: A tarefas são atribuídas, estática ou dinamicamente, às unida-
des de processamento de uma maneira a maximizar o uso de recursos compu-
tacionais e minimizar atividades de comunicação.

Em um cenário ideal, espera-se que uma aplicação paralela criada no âm-
bito do processo metodológico PCAM seja capaz de explorar de maneira eficiente
uma quantidade indeterminada de unidades de processamento. Mesmo assim, é
comum aplicar as quatro etapas tendo em mente uma determinada configuração
computacional. Criar uma aplicação com portabilidade de desempenho é uma
tarefa bastante difícil pois envolve utilizar algoritmos adaptativos em função da
execução e do ambiente. Este tópico ainda é objeto de investigação.

Este texto está organizado da seguinte forma. A Seção 2.2 apresenta tópi-
cos relacionados a fase de particionamento, tais como particionamento de dados
e funcional. A Seção 2.3 apresenta tópicos ligados a forma como a comunicação
deve ser projetada, se preocupando com pontos como limitação de canais e dis-
tribuição de operações de comunicação. A Seção 2.4 apresenta questões sobre
granularidade de tarefas e técnicas para tentar reduzir a comunicação. A Seção
2.5 apresenta enfim a quarta etapa do processo PCAM com tópicos relacionados
ao mapeamento das tarefas agrupadas para as unidades de processamento. A
Seção 2.6 traz um estudo de caso com a equação de transferência de calor, onde
cada uma das fases do processo PCAM é discutido. Enfim, a Seção 2.7 conclui
este texto com um sumário do que foi descrito e ponteiros para aprofundar os
conceitos apresentados.

2.2. Particionamento

A fase de particionamento no projeto de uma aplicação paralela envolve a desco-
berta de oportunidades para execução paralela. O objetivo principal envolve em
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definir o maior número possível de pequenas tarefas. Com isso, procura-se esta-
belecer qual a unidade de trabalho (conjunto de operações sequenciais) de menor
tamanho possível para o problema que está sendo quebrado em pedaços. Como
consequência, esse grão pequeno permitirá então uma maior flexibilidade para a
criação de algoritmos paralelos com diferentes características.

Um tamanho de tarefa demasiadamente pequeno pode incutir em uma
perda de desempenho no que diz respeito às comunicações e ao gerenciamento
das tarefas pequenas. Isso leva naturalmente a uma junção das operações de
várias tarefas pequenas, efetivamente mudando a granularidade das tarefas. No
âmbito do modelo PCAM, esta reflexão é relegada para mais tarde, na fase de
aglomeração. Um outro aspecto nesta fase de particionamento é evitar a repli-
cação de dados e de operações. Embora importante, este tipo de requerimento
pode ser revisitado nas fases de projeto seguintes com o objetivo de reduzir a
quantidade de comunicações, por exemplo.

Existem dois tipos principais de particionamento: de dados e de opera-
ções. A primeira técnica, mais comum e com um enfoque nos dados do problema,
é conhecida por decomposição de domínio. Nela, o enfoque do particionamento
se dá exclusivamente sobre o conjunto de dados, que é então dividido em pedaços
pequenos. Todas as operações que são realizadas sobre os dados são secundárias
e não afetam o processo de particionamento de dados. A segunda técnica, menos
comum, tem um enfoque nos tipos de operações (instruções) que devem ser com-
putadas pela aplicação paralela, sendo conhecida por decomposição funcional.
Neste caso, o projetista deve identificar partes no futuro código da aplicação que
são funcionalmente independentes, prevendo sua execução de maneira concor-
rente. Ainda que idealmente o processo de particionamento possa se preocupar
com a divisão dos dados e das operações conjuntamente, é comum adotar um ou
outro tipo de decomposição de maneira independente. Abaixo se fornece deta-
lhes específicos para cada uma dessas técnicas.

Decomposição de domínio (particionamento de dados)

A decomposição do domínio tem por objetivo quebrar o problema em pedaços
suficientemente pequenos. Por simplicidade, esse processo é conduzido de forma
a obter pedaços que sejam também de tamanhos idênticos, de forma a facilitar as
etapas seguintes do método PCAM. Cada pedaço terá portanto os dados, resul-
tante da partição pelo método, e as operações associadas. É importante quantifi-
car o custo destas operações de forma que elas sejam consideradas, ainda que de
maneira secundária, na definição do tamanho da partição de dados.

A Figura 2.2 demonstra um exemplo de decomposição de um problema
tridimensional que já foi discretizado conforme ilustração na esquerda da figura.
Esta discretização é representada pelos pontos do espaço tridimensional, com
cinco coordenadas no eixo x, e quatro coordenadas nos eixos y e z. O problema
foi portanto discretizado em 80 pontos. Esta discretização pode então ser partici-
onada em (1D) uma dimensão, com planos ao longo do eixo z, ou através de (2D)
colunas ao longo do eixo y, ou (3D) através de uma partição tridimensional que
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envolve apenas um ponto. É esta última opção que permite a maior flexibilidade
pois o tamanho da partição engloba um único ponto do domínio discretizado.

1D 2D 3DProblema discretizado
x

y

z

Figura 2.2. Três tipos de decomposição de domínio para um problema tridimen-
sional (à esquerda), com uma (1D), duas (2D) e três (3D) dimensões. O tamanho
do dado na abordagem tridimensional é o menor possível (representado pelo
conjunto de pontos na grade), pois envolve apenas um ponto na grade.

Decomposição funcional (particionamento das operações)

A decomposição funcional representa uma maneira bastante alternativa para di-
vidir o problema. Ao invés do foco ser nos dados do problema, divide-se as
operações que podem ser executadas de maneira concorrente. Nos cenários onde
a decomposição funcional permite uma execução paralela eficiente sobre dados
disjuntos, pode-se concluir que o processo de particionamento está concluído.
Pelo contrário, os cenários onde os mesmos dados são acessados por operações
identificadas como paralelas resultantes da decomposição funcional implicam
inevitavelmente em comunicações. Caso o conjunto de dados compartilhado pe-
las partições funcionais sejam demasiado grande, isso indica que é preferível uma
abordagem via decomposição de domínio tradicional.

Um exemplo de particionamento funcional é a simulação computacional
de um modelo climático. Esse modelo pode ser visto como um conjunto de equa-
ções independentes que resolvem parte físicas da simulação, tais como a atmos-
fera, a hidrologia, a superfície da terra e do oceano. Cada uma dessas partes
operam sobre um conjunto de dados independentes, mas as bordas – o contato
entre o oceano e a terra firma – exigem comunicação extra. Nesse contexto, uma
decomposição funcional pode ser aplicada no alto nível, enquanto que cada parte
do modelo possa operar internamente com o outro tipo de decomposição.

– Verificações Habituais sobre Particionamento –

• � A partição (e o código que a cria) contém mais tarefas que a quantidade de
núcleos de processamento em pelo menos uma ordem de magnitude.

• � A partição evita cálculo redundante e é capaz de ser mantida em memória
principal (sem uso de recursos de disco, por exemplo).

• � As tarefas são de tamanho compatível, ou seja, o custo computacional das
tarefas é parecido (idealmente idêntico).
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• � O aumento do tamanho do problema aumenta a quantidade de tarefas e não
o tamanho delas.

• � São verificadas e comparadas várias alternativas de particionamento possí-
veis, através do código que cria as partições.

2.3. Comunicação

Em um programa paralelo, é comum que as tarefas necessitem trocar informa-
ções para realizar suas operações. Em PCAM, a fase de comunicação envolve
justamente o projeto destas atividades de troca de dados. Nos cenários onde ine-
xiste a necessidade de comunicação, os problemas são chamados de trivialmente
paralelizáveis, pois basta realizar o particionamento e as fases de aglomeração e
mapeamento de PCAM. O enfoque deste texto é portanto naquelas aplicações
mais complexas que incluem comunicações entre as tarefas.

Uma das principais preocupações com as atividades de comunicação é que
elas possam acontecer da maneira mais concorrente possível. Esse estado ideal
pode ser atingido de diferentes formas, através de variados padrões de comuni-
cação. Uma classificação destes padrões pode seguir os seguintes eixos aproxi-
madamente ortogonais: comunicação local ou global, estrutura ou não, estática
ou dinâmica, e síncrona ou não. Estes eixos são detalhados abaixo.

2.3.1. Local e Global

Uma comunicação local é obtida quando a operação de computação de uma de-
terminada tarefa (um ponto no domínio de problema discretizado) necessita da-
dos de um pequeno número de tarefas (pontos) vizinhas. A operação é conhecida
por stencil, podendo ser configurada para um ambiente de variadas dimensões,
de acordo com o domínio do problema. Por exemplo, na Figura 2.2 a quantidade
de vizinhos imediatos no domínio tridimensional é de seis, quatro de cada lado,
um acima e outro abaixo. Neste caso, seis comunicações são necessárias antes
da operação de cálculo. Quando o particionamento é bidimensional, como repre-
sentado na ilustração 2D da Figura 2.3, a comunicação de todos os vizinhos pode
ser necessária para um passo de simulação. Neste caso, existem oito operações
de comunicações necessárias antes de efetuar as operações de cálculo da tarefa
central. A localidade das comunicações podem variar bastante em função da
complexidade da aplicação. Alguns cálculos podem exigir, por exemplo, dados
de vizinhos de segunda ordem, conforme a ilustração 3D da Figura 2.3.

Uma operação de comunicação global pode envolver muitas tarefas, po-
tencialmente todas aquelas que participam da aplicação paralela. Operações fre-
quentemente reconhecidas como globais são aquelas de difusão massiva (broad-
cast) onde uma tarefa envia um dado para todas as demais, ou uma tarefa de
redução, onde os dados de todas as tarefas são reduzidos por intermédio de um
operador binário até uma única tarefa. Uma comunicação global pode ser im-
plementada através de um algoritmo mestre-trabalhador. Neste caso, uma deter-
minada tarefa fica responsável por recepcionar os dados de todas as outras que
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Figura 2.3. Comunicação local em particionamentos 2D (esquerda) e 3D (direita).

participam da computação. Este algoritmo tem duas características que tornam-
no incapaz de atingir uma boa escalabilidade. Ele é centralizado e sequencial,
uma vez que a tarefa mestre recebe as informações em uma determinada ordem.
Uma forma mais eficiente de obter a mesma funcionalidade deste algoritmo é em-
pregar uma árvore N-ária para difundir o dado mais rapidamente. Neste caso, as
comunicações nas folhas e nós intermediários da árvore podem acontecer simul-
taneamente. O resultado é uma estrutura de comunicação regular na qual cada
tarefa se comunica com poucos vizinhos próximos.

2.3.2. Estrutura ou não estruturada

As situações apresentadas até o momento são exemplos de uma estrutura de co-
municação estática, ondes as tarefas tem vizinhos claramente definidos e imutá-
veis em função do particionamento estabelecido na fase anterior. Neste contexto
as comunicações são frequentemente fixas, ditas estruturadas, e não evoluem ao
longo da execução da aplicação paralela. Em outros casos, a grade de discretiza-
ção pode seguir padrões mais complexos, conhecidos como não estruturados e
irregulares. Por exemplo, a grade de um objeto irregular tal como o pulmão de
uma pessoa pode ser melhor modelado por uma grade composta por formas sim-
ples, tais como triângulos, tetraedros, etc. Estas grades podem ser descritas por
grafos, onde os vértices representam as tarefas e as arestas representam comuni-
cação. Nestes casos, as atividades de comunicação entre as tarefas são igualmente
mais complexas, envolvendo por vezes mais vizinhos em determinadas regiões
da discretização quando comparada com outras.

2.3.3. Estática ou dinâmica

Grades de discretização podem ser regulares (veja exemplo na Figura 2.2) ou irre-
gulares (exemplo na Figura 2.4), tais como um objeto modelado por formas como
triângulos, etc. Uma diferença fundamental que pode afetar as demais fases do
projeto PCAM é se tais grades são estáticas ou dinâmicas. No caso de grades
estáticas, a discretização é fixa desde a concepção na fase de particionamento do
projeto até a execução do código. No caso de grades dinâmicas, a discretização
pode mudar em função da execução da aplicação paralela. Programas complexos
podem aumentar a fidelidade de simulação em torno de objetos móveis em uma

Minicursos 11



simulação.

Figura 2.4. Grade de particionamento irregular tridimensional, representada por
um grafo onde cada nó é uma tarefa e cada aresta é uma operação de comunica-
ção. (Artigo da Wikipedia em Alemão sobre Elementos Finitos).

Padrões irregulares de comunicação normalmente não afetam as fases de
particionamento. No exemplo da Figura 2.4, pode-se observar que algumas re-
giões tem uma intensidade de tarefas maior (pela proximidade física) que outras.
O particionamento de um grafo como este pode implicar que cada nó de um grafo
se torne uma tarefa e suas arestas se tornem comunicações. No entanto, uma
grade irregular pode complicar bastante a condução das fases de aglomeração e
mapeamento. Por exemplo, ainda que a grade seja estática, a fase de aglomeração
pode ser complicada pois envolve antecipar o custo computacional das tarefas e
a quantidade de dados da comunicação, de forma a criar grupos de tarefas que
tenham por um lado um peso similar e que minimizem as comunicações. No caso
da grade ser dinâmica, os algoritmos que realizam a aglomeração podem ser ne-
cessários durante a execução do programa incutindo em sobrecargas que devem
ser pesados contra os benefícios trazidos por um melhor agrupamento de tarefas.

2.3.4. Síncrona ou Assíncrona

Todos os conceitos sobre esta fase consideram comunicação síncrona, onde as
duas tarefas envolvidas na troca de dados estão cientes quando a operação acon-
tece. Na comunicação assíncrona, por outro lado, as tarefas que possuem os da-
dos, e que são responsáveis pelo envio, não estão cientes do momento quando as
tarefas receptoras precisarão efetivamente dos dados da comunicação. Sendo as-
sim, as tarefas receptoras devem registrar a necessidade de um dado que eventu-
almente será satisfeito, de maneira assíncrona, pela tarefa responsável por enviar
o dado.

A grande vantagem de comunicações assíncronas é que elas podem ser
utilizadas para esconder as comunicações. Em middlewares sofisticados de co-
municação, a troca de dados de maneira assíncrona pode ser implementada de
uma forma que a aplicação não fica bloqueada em nenhum momento esperando
a conclusão do envio/recepção. Sendo assim, a aplicação paralela pode antecipar
o registro da necessidade de um dado de forma que quando ele for necessário
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esse dado já tenha sido recebido. Esse conceito serve também do lado do envio,
onde o gerador do dado registra o envio para quem precisa do dado assim que
ele for gerado, potencializando a comunicação assíncrona.

– Verificações Habituais sobre Comunicação –

• � As tarefas realizam uma quantidade similar de operações de comunicação.

• � Cada tarefa se comunicam com um número pequeno de vizinhos.

• � As operações de comunicação independentes podem ser concorrentes.

• � O cálculo computacional das tarefas pode acontecer de maneira concorrente.

2.4. Aglomeração

As fases precedentes da metodologia PCAM permitem o particionamento e a de-
finição das comunicações necessárias para a resolução paralela de um problema.
O resultado destas fases é um algoritmo abstrato que contém potencialmente
muitas tarefas, tendo em vista que o objetivo é identificar a menor operação pos-
sível que possa ser executada concorrentemente com as demais. Esse algoritmo
abstrato, distante da realidade, é normalmente ruim por ter tarefas demais. O
gerenciamento dessa quantidade enorme de tarefas é prejudicial para o desem-
penho. A fase de aglomeração tem por objetivo tornar o algoritmo abstrato das
fases precedentes em algo mais realista, de acordo com os limites impostos pela
configuração da plataforma de execução alvo. O objetivo principal é obter um
programa eficiente nesta plataforma. Para atingir tal objetivo, é importante ava-
liar, analítica ou experimentalmente, (a) o benefício da aglomeração através do
seu impacto em diretivas de comunicação e no tempo de execução, (b) o benefí-
cio de se replicar dados e operações, e (c) a necessidade de uma redução drástica
para uma tarefa por unidade de processamento (seguindo o modelo SPMD: Single
Problem Multiple Data).

Outro ponto relevante na fase de aglomeração é que a decisão sobre a gra-
nularidade das tarefas não deve ser fixa. O programa deve ser capaz de permitir
uma certa adaptabilidade tendo em vista a evolução dos computadores (avanços
nas unidades de processamento e na tecnologia de interconexão) que podem tor-
nar obsoleta uma determinada decisão de aglomeração. Abaixo são apresentados
tópicos relacionados a granularidade de tarefas, a relação entre superfície e vo-
lume no particionamento, e uma discussão sobre replicação de cálculo e formas
de evitar a comunicação.

2.4.1. Granularidade de tarefas

Na fase de particionamento o objetivo é baseado na premissa de quanto mais ta-
refas melhor, ou seja, deve-se encontrar o menor conjunto de operações que possa
ser executada sequencialmente. No entanto, observa-se que esse tipo de partici-
onamento fino pode levar a elevados custos de comunicação que prejudicam o
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desempenho da aplicação, tendo em vista que a unidade de processamento para
de executar código útil para se ocupar de envios e recepção de dados. A aglome-
ração permite então tornar as tarefas maiores, e na medida que isso ocorre, pode
haver um efeito positivo da redução do custos de comunicação.

A Figura 2.5 mostra exemplos de aglomeração de tarefas a partir do parti-
cionamento original com uma tarefa por ponto, ilustrada na esquerda da figura.
As quatro opções de aglomeração, ilustradas no centro esquerda, ilustram uma
aglomeração de pontos horizontal e vertical (na parte superior da figura), e dois
planos possíveis (na parte inferior). Enfim, uma aglomeração mais efetiva é a
aquela tridimensional, como na ilustração do centro direita onde o bloco aglo-
mera pontos em todas as três dimensões, reduzindo o perímetro do bloco, ou
seja, as bordas que exigem comunicação com as tarefas vizinhas.

Particionamento
original

Quatro opções de
aglomeração

Aglomeração
tridimensional

Replicação
de cálculo

Figura 2.5. Exemplos de aglomeração de tarefas a partir do particionamento ori-
ginal (esquerda), e replicação de cálculo através da sobreposição de dois con-
juntos aglomerados na decomposição de domínio (direita).

A aglomeração serve sobretudo para escolher o nível certo de concorrência
que extrai o máximo de desempenho da plataforma de execução. Isso envolve
então a redução das comunicações mas também pode ser influenciada por outras
estratégias. Por exemplo, pode-se agregar dados a serem comunicados de forma
que o envio seja feito com uma única operação ao invés de múltiplos envios. Isso
permite evitar a latência da rede de interconexão. Pode-se também encontrar a
menor quantidade de tarefas que maximize o desempenho, tendo em vista que
que o excesso de tarefas pode ser penalizado pelo custo de gerenciamento da
criação e manutenção das mesmas.

2.4.2. Relação entre superfície e volume

A fase de aglomeração traz o benefício de poder reduzir a quantidade de comu-
nicação, como ilustrado no exemplo da Figura 2.6. Do lado esquerdo nós temos
um particionamento fino de 8×8, com um total de 64 tarefas (representadas pelos
círculos). Considerando que cada tarefa deve enviar 1 dado para cada um dos
quatro vizinhos imediatos (conforme ilustrado nas tarefas em tons de cinza mais
escuro), nós temos um total de 256 operações de comunicação cada uma com 1
dado. Ao realizar uma aglomeração bidimensional com um fator de 16 para 1,
obtemos uma grade como aquela ilustrada na direita da figura, com quatro tare-
fas. Nesta configuração, são reduzidas não somente a quantidade de operações
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de comunicação para apenas 16 (pois cada uma das quatro tarefas se comunica
com quatro vizinhos), mas também a quantidade de dados comunicados, pois
envolve apenas o perímetro dos dados bidimensionais gerenciados por uma ta-
refa (os quadrados em tons cinza escuro na figura). Essa relação entre superfície
e volume, ilustrada na figura através de um exemplo 2D, reduz portanto as ne-
cessidades de comunicação.

Figura 2.6. Efeito do aumento da granularidade nos custos de comunicação: em
uma grade 8×8 (esquerda), o custo total de comunicação é de 256 mensagens
(cada tarefa realiza 4 comunicação) cada uma com 1 dado (256 dados no total);
em uma grade 2×2 com 4 tarefas (direita), apenas 16 comunicações são neces-
sárias, cada uma com 4 dados para um total de 64 dados.

O efeito da fase de aglomeração em grades não-estruturadas, como aquela
exemplificada na Figura 2.4, são mais complexas de serem realizadas. Existem
técnicas especializadas que tentam equalizar o peso das partições ao mesmo tempo
que reduzem as bordas de comunicação. Essas técnicas permitem portanto o ba-
lanceamento da carga computacional e são rapidamente apresentadas na Seção
2.5 sobre Mapeamento.

2.4.3. Replicando computação

Em determinado cenários pode ser benéfico replicar cálculo computacional para
se obter vantagens como a redução da quantidade/volume de comunicações ne-
cessárias. Um exemplo de replicação de cálculo acontece quando as partições de
dados da decomposição de domínio tem uma área/volume que se intersecta. A
ilustração na direita da Figura 2.5 traz um exemplo onde duas partições compar-
tilham pontos do domínio no centro do cubo na dimensão z (profundidade).

2.4.4. Evitando comunicação

A aglomeração certamente será benéfica se o entendimento do projetista esta-
belecer que algumas tarefas não podem ser executadas de maneira concorrente.
O exemplo da esquerda na Figura 2.7 representa uma operação de redução de
dados através de um operador de soma. Conforme sobe-se na estrutura hierár-
quica (a partir dos nós folha na parte inferior da ilustração), realiza-se a soma
dos valores filhos até chegarmos com a soma de todos os valores na raiz da ár-
vore (nó superior). Percebe-se que o paralelismo é natural em um determinado
nível da árvore, por exemplo, quando se deve obter os dados das folhas para
realizar a primeira soma. No entanto, podemos ver que as tarefas da folha são
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incapaz de se executaram ao mesmo tempo que as tarefas intermediárias no pri-
meiro nuvem pois existe uma clara dependência de dados no grafo. Isso indica
uma oportunidade de aglomeração entre os nós intermediários de primeiro nível
e seus filhos (que são folhas). A ilustração na direita exemplifica como pode-se
tirar proveito desta situação através do encadeamento de operações de redução.
Neste caso, duas operações independentes de redução podem ser aglomeradas,
estabelecendo uma forma de pipeline dentro da tarefa aglomerada.
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Figura 2.7. Algoritmo em árvore binária para uma operação de redução (es-
querda) e exemplo do encadeamento de operações de redução e as vantagens
de realizar aglomeração de níveis da árvore (direita).

– Verificações Habituais sobre Aglomeração –

• � A aglomeração reduz o custo das comunicações ao aumentar a localidade.

• � O benefício da replicação de operações de cálculo justifica seu emprego.

• � O benefício da replicação de dados não afeta a escalabilidade do algoritmo.

• � A aglomeração gera tarefas similares em custos de cálculo e comunicação.

• � A quantidade de tarefas aumenta com o tamanho do problema.

• � Há portabilidade de desempenho se a aglomeração limita a concorrência.

• � O número de tarefas pode ser reduzido sem afetar o balanceamento de carga.

2.5. Mapeamento

O quarto estágio da metodologia PCAM, chamado mapeamento, consiste em de-
finir onde cada tarefa será executada. O mapeamento em si em um problema
difícil pois precisa ser explícito em supercomputadores de alto desempenho. Ine-
xiste um método automático para realizar o mapeamento, embora soluções sim-
ples possam ser aplicadas, sem que o desempenho seja o melhor possível. Os
requisitos fundamentais na atividade explícita de mapeamento envolve (a) colo-
car tarefas concorrentes em unidades de processamento diferentes, de forma que
tais tarefas sejam de fato executadas em paralelo e (b) alocar tarefas que se comu-
nicam frequentemente em locais próximos na topologia de interconexão, tanto
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física quanto lógica. Estas duas condições podem entrar em conflito. Por exem-
plo, se considerarmos apenas a localidade podemos ser levados a colocar todas
as tarefas em uma unidade de processamento.

Em alguns casos a fase de mapeamento é simples. Por exemplo, em al-
goritmos paralelos que usam decomposição de domínio com tarefas cujo custo
computacional é estático (ao longo do tempo) e homogêneo (entre as partições)
são apropriados para mapear em supercomputadores com capacidade homogê-
nea (todos as unidades de processamento são idênticas). Nestes casos, pode-se
inclusive aglomerar as tarefas de maneira que tenhamos apenas uma tarefa por
processador, reduzindo ao máximo a necessidade de comunicação.

Por outro lado, a fase de mapeamento se torna mais complexa quando as
partições tem custos computacionais diferentes, ainda que estes custos sejam es-
táticos ao longo do tempo. Nestes cenários, algoritmos de balanceamento de carga
podem ser úteis para equilibrar os custos entre os recursos computacionais. Mé-
todos descentralizados de balanceamento de carga tem mais chance de se adaptar
a evolução dos supercomputadores, especialmente no quesito de escalabilidade,
pois não há uma única entidade centralizada. O cenário mais complexo para a
fase de mapeamento ocorre quando a carga computacional é heterogênea tanto
entre as partições quanto ao longo do tempo. Neste caso, deve-se aplicar prefe-
rencialmente algoritmos de balanceamento de carga dinâmicos, capazes de monito-
rar a evolução da carga computacional ao longo do tempo. Algoritmos que exi-
gem apenas um conhecimento local são preferíveis pois não requerem nenhum
tipo de conhecimento global (possível com comunicações coletivas globais entre
todas as tarefas).

Enfim, os algoritmos oriundos de decomposição funcional tem uma abor-
dagem diferente de mapeamento. Eles podem ser mapeados preferencialmente
por algoritmos de escalonamento de tarefas, antecipando tempo de ociosidade
em processadores.

2.5.1. Balanceamento de carga

Algoritmos de balanceamento de carga são também conhecidos por algoritmos
de particionamento. Eles tem por objetivo aglomerar tarefas finas (oriundas da
fase de particionamento) de uma partição inicial até encontrar uma tarefa cujo ta-
manho seja apropriado para uma determinada plataforma de execução. Existem
quatro técnicas principais de balanceamento de carga: métodos baseados em bis-
seção recursiva, algoritmos locais, métodos probabilistas e mapeamento cíclicos.

Os métodos baseados em bisseção recursiva particionam o domínio do pro-
blema de maneira iterativa, com informações globais, sempre levando-se em conta
o custo de um subdomínio e a minimização da comunicação entre as partições.
Esses métodos se enquadram na classe de algoritmos de divisão e conquista e um
exemplo é o algoritmo de Barnes-Hut [1]. Existem várias variantes dos métodos
de bisseção recursiva. A forma mais simples, que não considera o custo e a quan-
tidade das comunicações, consista em realizar a bisseção recursiva unicamente
baseada nas coordenadas do domínio: sempre se divide a coordenada mais larga.
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Uma segunda variante do método de bisseção se chama de método desbalance-
ado pois tem um enfoque unicamente no controle das comunicações, reduzindo
o perímetro das partições. Enfim, uma terceira variante mais sofisticada e mais
geral é a bisseção recursiva de grafo, útil para grades não-estruturadas (veja Fi-
gura 2.4). Esta variante usa a informação de conectividade do grafo para reduzir
o número de arestas que cruzam a fronteira entre dois subdomínios.

Uma técnica alternativa com menor intrusão consiste nos algoritmos de ba-
lanceamento de carga locais. Eles são relativamente baratos pois necessitam apenas
de informações da tarefa em questão e de seus vizinhos. Isso possibilita também
uma execução paralela, ou seja, todas as tarefas podem executar o algoritmo local
simultaneamente. No entanto, a falta de coordenação global leva em geral a um
particionamento pior daquele obtido por particionadores globais.

O terceiro tipo de método de balanceamento de carga consiste em méto-
dos probabilistas. Com um custo baixo de execução e uma boa escalabilidade, ao
mesmo tempo que ignora completamente o custo e quantidade de comunicações,
algoritmos probabilistas alocam as tarefas nos recursos computacionais de ma-
neira aleatória. Essa abordagem funciona melhor quando há muitas tarefas, pois
as chances são maiores de fazer com que os recursos computacionais recebam
carga de trabalho similar.

Enfim, os mapeamentos cíclicos são uma quarta forma de realizar o mapea-
mento da carga nos recursos computacionais. Baseado em um particionamento já
definido na primeira fase do método PCAM, a técnica distribui aos recursos, de
maneira cíclica, as partições. Parte-se do princípio que existem bastante tarefas,
que os custos com comunicação são baixos através de uma localidade de opera-
ções e dados reduzidas. Um mapeamento cíclico pode ser realizado utilizando
como entrada os blocos de tarefas, criados na fase de aglomeração.

2.5.2. Escalonamento de tarefas

Os algoritmos de escalonamento de tarefas podem ser usados em situações com
requisitos de localidade fracos. Em geral, eles consideram as tarefas como um
conjunto de problemas que devem ser resolvidos, sendo colocados em uma “pis-
cina” de problemas. Uma heurística de escalonamento deve então decidir, du-
rante a execução e de maneira dinâmica, em qual recurso computacional um de-
terminado problema, recuperado da piscina, será alocado. O desenvolvimento
de uma heurística que englobe de um lado a necessidade de reduzir os custos de
comunicação e de outro o conhecimento global do sistema (para efetuar um bom
balanceamento de carga) é o principal desafio. Embora heurísticas centralizadas
tem um bom conhecimento da plataforma, em geral eles não são escaláveis para
centenas de unidades de processamento. Para mitigar esse problema, existem
heurísticas que criam uma estrutura hierárquica de gerenciadores, permitindo
uma alternativa mais escalável com uma visão semi-global do estado da plata-
forma. Enfim, no outro extremo existem heurísticas totalmente descentralizadas:
cada processador mantém uma “piscina” de tarefas e trabalhadores podem re-
quisitar mais tarefas quando se tornam ociosos. Heurísticas probabilistas, poten-
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cialmente hierárquicas de acordo com a topologia da plataforma computacional,
e associadas a roubo de tarefas se enquadram nesta classe de algoritmos.

– Verificações Habituais sobre Mapeamento –

• � Ao considerar uma abordagem tradicional SPMD (com uma única tarefa por
unidade de processamento), realiza-se uma comparação com métodos basea-
dos na criação dinâmica de tarefas, com heurísticas de escalonamento.

• � Pelo contrário, ao considerar uma abordagem com criação dinâmica de ta-
refas, com heurísticas de escalonamento, compara-se com a abordagem tradi-
cional SPMD.

• � Ao usar um esquema de balanceamento de carga centralizado, verifica-se os
limites de escalabilidade da abordagem.

• � Foram avaliadas diferentes heurísticas de escalonamento ao empregar um
algoritmo de balanceamento dinâmico. Os custos das heurística são conheci-
dos.

• � Ao considerar técnicas simplistas para o mapeamento, tais como métodos
probabilistas ou cíclicos, há uma quantidade suficiente de tarefas para assegu-
rar um bom balanceamento.

2.6. Estudo de caso com a equação de Transferência de Calor

Um problema clássico de simulação computacional é a equação de calor para um
determinado ambiente ou material. A equação de calor para um espaço bidimen-
sional (x,y) é dada pela Equação 1.

δu
δ t
−α(

δ 2u
δx2 +

δ 2u
δy2 ) = 0 (1)

Onde u é a temperatura, t é o tempo, e α é o coeficiente de difusão tér-
mica. Esta equação pode ser resolvida pelo método das diferenças finitas, onde
o espaço bidimensional é discretizado em uma grade com células. Cada célula é
a menor unidade possível de representação das propriedades (temperatura) para
um momento específico do tempo. Para simplificar nosso caso, assumimos que
todas as células tem tamanho contante de ∆x e ∆y e que ∆x=∆y, como mostra a Fi-
gura 2.8, além disso, assumimos que o tempo sempre avança de forma constante
com o valor de ∆t.

Esta discretização gera um sistema de equações lineares para ser resol-
vido. Um dos métodos possíveis para solucionar este sistema é o método de
Jacobi. Este espaço discretizado da equação de calor, considerando várias simpli-
ficações, pode ser resolvida aplicando a Equação 2. Deve-se calcular, para cada
célula, as propriedades físicas no próximo instante tempo. Onde uk+1

i, j representa
a temperatura da iteração k+1 na coordenada i, j.
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U0,0 U0,1 U0,2 U0,3

U1,0 U1,1 U1,2 U1,3

U2,0 U2,1 U2,2 U2,3

U3,0 U3,1 U3,2 U3,3

∆y

∆x

Figura 2.8. Discretização de um espaço 2D de tamanho 4× 4 em células de
tamanho ∆x e ∆y, onde cada célula tem a propriedade de temperatura u.

uk+1
i, j =

uk
i+1, j +uk

i−1, j +uk
i, j+1 +uk

i, j−1

4
(2)

Desta forma, o problema computacional está em calcular as temperaturas
de cada célula após um número de iterações K, dado um estado inicial do espaço,
uma grade nx×ny de células com suas respectivas temperaturas iniciais u0

i, j. Basi-
camente deve-se aplicar a equação 2 em todas as células K vezes, onde para cada
célula devemos acessar os vizinhos dela na iteração anterior. Como existe uma
dependência de dados entre as iterações, as células uk

i+1, j, uk
i−1, j, uk

i, j+1 e uk
i, j−1 sem-

pre deveram ser calculadas antes que uk+1
i, j . Além disso, deve-se determinar como

as bordas do problema devem se comportar. Para simplificação, considera-se
que as células da borda do espaço discretizado tem um comportamento especial,
onde são iguais ao valor da temperatura da sua célula vizinha mais central. Um
algoritmo sequencial que resolve este problema é dado na Listagem 2.1, a seguir.
for k from 1 to K:

solve_borders();
for j from 1 to ny-1:
for i from 1 to nx-1:

u[k][j][i] = (u[k-1][j][i+1] + u[k-1][j][i-1] +
u[k-1][j+1][i] + u[k-1][j-1][i]) / 4

Listagem 2.1. Algoritmo sequencial que resolve o problema da Equação 2.

Uma versão paralela deste problema pode ser concebida aplicando os con-
ceitos anteriormente discutidos do PCAM. As próximas subseções discutem passo
a passo algumas das várias opções de particionamento, comunicação, aglomera-
ção e mapeamento possíveis neste problema.

Particionamento

Primeiramente, é necessário avaliar quais operações podem ser realizados em
paralelo. Os dados do problema são uma matriz nx× ny para cada instante de
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tempo k. Umas das primeiras e mais simples abordagens é calcular cada tempo k
isoladamente, onde a equação pode ser resolvida em cada célula separadamente
e paralelamente. Desta forma, apenas duas matrizes de tamanho nx× ny seriam
necessárias, uma contendo um instante de tempo já calculado, e uma aonde seria
colocados os resultados. Assim, o menor particionamento possível seria calcular
cada célula do instante k+1 baseado na mesma célula e suas vizinhas do instante
k.

Comunicação

A comunicação está diretamente ligada com o particionamento de dados. No
problema em questão, existe uma dependência entre as células vizinhas, carac-
terizando uma comunicação local. Desta forma, utilizando a atual discretização
do problema, a comunicação seria estruturada e estática, podendo haver comu-
nicação assíncrona, já que diferentes recursos podem calcular células que todos
os dados estão presentes enquanto enviam dados de células que outros recursos
vão precisar.

Aglomeração

Para aglomerar estas células, pode-se escolher um conjunto de células contíguas.
Maneiras tradicionais são apresentados pela Figura 2.9, aglomerando as células
em conjunto de linhas (a), em conjunto de colunas (b) e em blocos (c).

U0,0 U0,1 U0,2 U0,3

U1,0 U1,1 U1,2 U1,3

U0,0 U0,1

U1,0 U1,1

U2,0 U2,1

U3,0 U3,1

U0,0 U0,1 U0,2 U0,3

U1,0 U1,1 U1,2 U1,3

U0,2 U0,3

U1,2 U1,3

U2,2 U2,3

U3,2 U3,3
U2,0 U2,1 U2,2 U2,3

U3,0 U3,1 U3,2 U3,3

(a)

Linha 2

Linha 1 Coluna 1 Coluna 2 Bloco 0, 0 Bloco 0, 1

U2,0 U2,1 U2,2 U2,3

U3,0 U3,1 U3,2 U3,3

Bloco 1, 0 Bloco 1, 1

(b) (c)

Figura 2.9. Possíveis aglomerações no problema bidimensional da equação de
temperatura. (a) Por linhas. (b) Por Colunas. (c) Por blocos.

Em cada um destes tipos de aglomeração, deve-se entender o impacto
tanto na programação quanto na execução do programa. Uma aglomeração em
linhas, por exemplo, é implementada mais facilmente se a matriz é alocada de
forma contígua na memória. Entretanto, tal tipo de aglomeração, por linhas ou
por colunas, faz com que a borda entre grupos poderá ficar muito grande, au-
mentado a comunicação. Por exemplo, considere uma matriz de tamanho 30×30,
caso cada grupo deva ter no máximo 100 células, 10 linhas de 3×30 deverão ser
criadas. Desta maneira, a borda entre as linhas seria de 30 células de cada lado,
totalizando 60 células. Neste mesmo caso, utilizando a estratégia de blocos, po-
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deriam ser utilizados blocos de 10×10 células, gerando um total de nove blocos.
Resultando em 40 células de borda que deverão ser transferidas. Em um cenário
ideal, os blocos retangulares devem ter o menor perímetro possível para minimi-
zar as comunicações, ou seja, devem se assemelhar ao máximo a quadrados.

Dependendo dos recursos a serem utilizados para realizar o processamento,
grupos de diferentes tamanhos poderão ser gerados. Por exemplo, considere
a utilização de recursos heterogêneos que tem variações no poder de processa-
mento. Considere que parte dos dados seriam computados em um recurso com
maior poder computacional, uma GPU por exemplo, e o resto em uma CPU. A
criação de aglomerações de tamanhos diferentes seria interessante para satisfazer
os diferentes poderes de computação, movendo as maiores aglomerações para os
recursos com maior poder computacional.

Mapeamento

Considerando a aglomeração discutida anteriormente, grupos de partições mai-
ores poderiam ser estaticamente mapeados para recursos com maior poder com-
putacional. Por exemplo, considere um único nó de processamento com uma
CPU e uma GPU, o problema em questão pode ser portando para o processa-
mento vetorial da GPU e o número de células que este recurso processaria seria
maior que as CPUs. Um programador poderia calcular a razão de processamento
e dividir estaticamente o problema, criando grupos de células de tamanhos dife-
rentes para cada recurso ou simplesmente arbitrando quantos grupos deveriam
ir para a GPU. Entretanto, mapeamos dinâmicos poderiam ser realizados consi-
derando estas arquiteturas heterogêneas, a fim de tentar balancear as cargas entre
os recursos de melhor maneira possível. Utilizando um middleware de balancea-
mento, como os runtimes de programação orientada a tarefas, o processamento
dos grupos de células seria mapeado para os recursos dinamicamente em tempo
de execução conforme os algoritmos de balanceamento decidirem.

2.7. Conclusão

Este minicurso trata os conceitos fundamentais para o projeto de aplicações para-
lelas. O minicurso tem estrutura similar ao capítulo 2 do livro [2], apresentando a
metodologia PCAM com quatro fases: particionamento, comunicação, aglomera-
ção e mapeamento). As verificações habituais listadas em cada uma destas fases
(veja Seções específicas anteriores) é fundamental para uma correta exploração de
todos os algoritmos possíveis para o paralelismo natural que pode ser extraído de
um problema. Somente a avaliação das diferentes variantes de algoritmos parale-
los, pelo menos no momento do projeto, permite bons resultados de desempenho
na escolha do algoritmo mais apropriado para um problema.

Como previamente apresentado na introdução, o texto deste minicurso é
uma versão compacta e adaptada para o público iniciante em processamento de
alto desempenho. Sugere-se fortemente a leitura do livro do Foster para um deta-
lhamento mais profundo deste tópico em especial, inclusive com outros estudos
de caso, mas também do restante do conteúdo apresentado.
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Resumo

No passado, o aumento de desempenho das aplicações ocorria de forma transparente
aos programadores devido ao aumento do paralelismo a nı́vel de instruções e aumento
de frequência dos processadores. Entretanto, isto já não se sustenta mais há alguns anos.
Atualmente para se ganhar desempenho nas arquiteturas modernas, é necessário conhe-
cimentos sobre programação paralela, distribuı́da e vetorial. Todos estes paradigmas são
tratados de alguma forma em muitos cursos de computação, mas geralmente não apro-
fundados. Neste contexto, este minicurso objetiva propiciar um maior entendimento sobre
os paradigmas de programação paralela, distribuı́da e vetorial, de forma que os parti-
cipantes aprendam a otimizar adequadamente suas aplicações para arquiteturas atuais.
Desta forma, os estudantes terão a oportunidade de aprender e praticar conceitos de
programação paralela em aplicações de alto desempenho.
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3.1. Introdução
A introdução de circuitos integrados, pipelines, aumento da frequência de operação,
execução fora de ordem e previsão de desvios constituem parte importante das tecno-
logias introduzidas até o final do século XX. Recentemente, tem crescido a preocupação
com o consumo energético, com o objetivo de se atingir a computação em nı́vel exascale
de forma sustentável. Entretanto, as tecnologias até então desenvolvidas não possibilitam
atingir tal objetivo, devido ao alto custo energético de se aumentar a frequência e estágios
de pipeline, assim como a chegada nos limites de exploração do paralelismo a nı́vel de
instrução [Borkar and Chien 2011, Coteus et al. 2011].

A fim de se solucionar tais problemas, arquiteturas paralelas e sistemas dis-
tribuı́dos podem ser utilizadas. A principal caracterı́stica de arquiteturas paralelas é a
presença de vários núcleos de processamento operando concorrentemente, de forma que
a aplicação deve ser programada separando-a em diversas tarefas que se comunicam entre
si. Em relação a sistemas distribuı́dos, vários nós compostos por arquiteturas paralelas são
distribuı́dos e interconectados por uma conexão de rede, sendo que, os nós se comunicam
através da troca de mensagens.

Além disso, nos últimos anos tem-se visto um grande número de arquiteturas e sis-
temas computacionais à disposição do mercado, com uma considerável gama de recursos
buscando satisfazer as necessidades dos desenvolvedores de software. Esse comporta-
mento pode ser visto quando observamos a classificação das 500 máquinas mais rápidas
do mundo [J. Dongarra and Strohmaier 2018], as quais são compostas por inúmeras uni-
dades de processamento (processadores e aceleradores) interligados por barramentos e
redes especiais destinadas a alto desempenho.

Em paralelo com o desenvolvimento de novas arquiteturas e sistemas computa-
cionais, há uma necessidade de se oferecer recursos de programação que possibilitem o
uso desses sistemas. Diante disso, este capı́tulo apresenta as interfaces de programação
paralela OpenMP e MPI, mostrando como é possı́vel desenvolver aplicações eficientes
para arquiteturas e sistemas atuais.

O restante deste capı́tulo está organizado da seguinte forma. A Seção 3.2 dis-
cute conceitos sobre arquiteturas paralelas e sistemas distribuı́dos. A Seção 3.3 apresenta
conceitos sobre modelagem e desenvolvimento de aplicações paralelas. A Seção 3.4 des-
creve conceitos de programação paralela e vetorial em OpenMP. A Seção 3.5 apresenta
conceitos de programação distribuı́da em MPI. A Seção 3.6 mostra um estudo de caso
sobre o desempenho de uma aplicação de geofı́sica utilizando os conceitos apresentado
no capı́tulo e, finalmente, a Seção 3.7 apresenta as conclusões.

3.2. Arquiteturas Paralelas e Sistemas Distribuı́das
A computação de alto desempenho tem sido responsável por uma revolução cientı́fica. A
evolução das arquiteturas de computadores melhorou o poder computacional, aumentando
a gama de problemas e a qualidade das soluções que poderiam ser resolvidas no tempo re-
querido como, por exemplo, a previsão do tempo. Entretanto, devido a limitações de con-
sumo de energia, dissipação de calor, dimensão do processador e uma melhor distribuição
das threads para processamento, a indústria mudou seu foco para arquiteturas paralelas e

26 Programação Paralela e Vetorial em Memória Compartilhada e Distribuıda



Figura 3.1. Diagramas das classes SIMD (esquerda) e MIMD (direita).

sistemas distribuı́das.

A principal caracterı́stica dessas arquiteturas é a presença de vários núcleos de
processamento operando simultaneamente. No entanto, o desenvolvimento de software
foi afetado por essa mudança de paradigma e diversas aplicações sofreram reengenharias
para tornar possı́vel o aproveitamento dos recursos através da execução paralela. Essa
seção apresenta conceitos sobre arquiteturas paralelas e sistemas distribuı́dos.

3.2.1. Classificação de Arquiteturas Paralelas

A classificação de Flynn [Flynn and Rudd 1996] baseia-se no fato de um computador
executar uma sequência de instruções sobre uma sequência de dados. As instruções e
os dados são separados em um ou vários fluxos de instruções (instruction stream) e um
ou vários fluxos de dados (data stream). Essa classificação possui quatro classes mas
vamos nos concentrar apenas nas duas classes que representam as arquiteturas paralelas:
Single Instruction Multiple Data (SIMD) e Multiple Instruction Multiple Data (MIMD).
A Figura 3.1 apresenta os diagramas das classes exemplificadas a seguir.

Em uma arquitetura SIMD, uma única instrução é executada ao mesmo tempo so-
bre múltiplos dados. Esse processamento é controlado por uma única unidade de controle
que é alimentada por um único fluxo de instruções. Cada instrução é enviada para todos
processadores que executam as instruções em paralelo de forma sı́ncrona sobre diferentes
fluxos de dados. Essa arquitetura é encontrada nas unidades MMX/SSE de processadores
multi-core e nas Graphics Processing Units (GPUs).

Em arquiteturas MIMD, cada unidade de controle recebe um fluxo de instruções
próprio e repassa-o para seu respectivo processador. Dessa forma, cada processador exe-
cuta suas instruções em seus dados de forma assı́ncrona. O princı́pio dessa classe é bas-
tante genérico, pois se um computador de um grupo de máquinas for analisado separa-
damente, este pode ser considerado uma máquina MIMD. Nessa classe encontram-se as
arquiteturas paralelas multi-core

Arquiteturas paralelas e sistemas distribuı́dos atuais combinam ambas arquiteturas
SIMD e MIMD. Por exemplo, um processador multi-core possui vários cores cada um
trabalhando sobre um conjunto de instruções e um conjunto de dados, ou seja, MIMD.
Em cada core do mesmo processador existe uma unidade especial de ponto flutuante
que explora SIMD. Sistemas distribuı́dos são compostos por várias arquiteturas paralelas,
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logo, combinando SIMD e MIMD.

3.2.2. Sistemas de Processamento Distribuı́do

Um sistema de processamento distribuı́do pode ser visto como um conjunto de com-
putadores independentes interconectados através de uma rede. Cada computador é for-
mado por uma unidade de processamento e memória próprios, sendo que a memória não
pode ser acessada diretamente por outro computador. Consequentemente, a memória
é distribuı́da entre os computadores e cada computador tem seu próprio espaço de
endereçamento, que lhe permite acessar somente a sua própria memória. É através de
uma rede de interconexão que é possı́vel para os processadores enviar mensagens para
outros processos. Estas mensagens podem incluir dados que outros processadores podem
requerer para o seu correto processamento.

Um cluster, é um exemplo de sistema distribuı́do, o qual pode ser definido como
um conjunto de máquinas ou nós, que cooperam entre si na execução de aplicações uti-
lizando a troca de mensagens pela rede. Esta é uma forma simples de se obter o com-
partilhamento de recursos para prover um maior desempenho. Geralmente o acesso ao
ambiente é restrito e dedicado. Além disso, a arquitetura é escalonável e flexı́vel. Isso
significa que máquinas podem ser adicionadas ou removidas, sem a interferência no res-
tante do conjunto.

3.3. Modelagem e Desenvolvimento de Aplicações Paralelas
A programação paralela possibilita utilizar ao máximo os recursos de hardware. Com
isso, muitos problemas antes impossı́veis de serem solucionados podem ser executados
sem muito esforço. A demanda de desempenho necessária para a realização de uma tarefa
está relacionada com a quantidade de dados ou variáveis envolvidas durante o processa-
mento e quais as operações pelas quais estes terão de passar até o resultado final. Quanto
mais eficiente for a implementação de um algoritmo, menor a demanda por desempenho.

Segundo Foster [Foster 1995], a modelagem de um problema de forma paralela
passa por quatro fases: o particionamento, a comunicação, o agrupamento e o escalona-
mento.

1) Particionamento - Primeiramente, os dados são divididos de maneira que cada tarefa
possa ser executada independentemente das demais. Com isso obtém-se a menor
granularidade possı́vel para cada tarefa.

2) Comunicação - Em um segundo momento, devido ao fato dos dados normalmente
estarem inter-relacionados, é necessário que haja a troca de informações entre os
processos. Nessa fase é definida a forma de comunicação paralela adotada, caso
seja utilizado uma arquitetura multiprocessada.

3) Agrupamento - Em seguida, em uma terceira fase, as operações ou dados são agru-
pados a fim de realizar um melhor uso dos processadores. O objetivo dessa fase é
aumentar a granularidade das operações realizadas por um único processador. As-
sim, operações que envolvam um conjunto de dados vizinho são executadas em um
mesmo processador, diminuindo a interdependência entre os dados.
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Figura 3.2. Principais etapas na paralelização de um algoritmo.

4) Escalonamento - Por fim, na quarta etapa, ocorre o mapeamento, que é a fase que
define como serão distribuı́das as tarefas entre os processadores. Essa distribuição
busca casar a granularidade das tarefas com a capacidade de processamento dos
processadores e a dependência entre os processos que se encontram em processa-
dores distintos.

A Figura 3.2 ilustra cada uma das etapas descritas anteriormente. Inicialmente um
conjunto de dados é particionado. Posteriormente são destacadas as interações entre dois
pontos vizinhos de granularidade fina. Após o agrupamento entre alguns pontos é feito
um mapeamento, que distribui as tarefas entre 5 processadores (P1, ...,P5).

3.4. Programação Paralela e Vetorial em OpenMP
OpenMP (Open Multi-Processing) [Chapman et al. 2007] é uma API (Application Pro-
gramming Interface) de programação paralela portável para arquiteturas de memória com-
partilhada. OpenMP surgiu da dificuldade no desenvolvimento de programas paralelos em
arquiteturas de memória compartilhada, além da ausência de APIs padronizadas para tais
arquiteturas. A interface proporciona diretivas que possibilitam expressar paralelismo de
dados, em trechos de código e laço, e paralelismo de tarefas, introduzido em sua versão
3.0 [Ayguadé et al. 2009]. Sua API é constituı́da de diretivas de compilação, métodos
de biblioteca e variáveis de ambiente. Em sua versão 4.0, OpenMP inclui suporte para
dependências de dados em tarefas e suporte a aceleradores [OpenMP 2018].

3.4.1. Programando com OpenMP

A API OpenMP é composta basicamente por diretivas de compilação e métodos da bi-
blioteca. As diretivas são anotações no código e os métodos OpenMP dependem da
compilação com a biblioteca. As diretivas de compilação, pragmas em linguagem C/C++,
do OpenMP começam com

#pragma omp

e são seguidos por construções e cláusulas que se aplicam a um bloco estruturado.
As construções descrevem seções paralelas, dividem dados ou tarefas entre threads e
controlam sincronização. Por sua vez, as cláusulas modificam ou especificam aspectos
das construções.

O primeiro exemplo é um Olá Mundo. A Figura 3.3 ilustra o primeiro exemplo em
OpenMP. A construção parallel faz com que o bloco estruturado especificado entre as
linhas 8 e 14 seja executado múltiplas vezes. A compilação de tal programa com o gcc
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necessita da opção -fopenmp:

$ gcc -fopenmp -o hello hello.c

1 #include <stdio.h>
2 #include <omp.h>
3

4 int main(){
5 int myid, nthreads;
6

7 #pragma omp parallel private(myid)
8 {
9 myid = omp_get_thread_num();

10 nthreads = omp_get_num_threads();
11

12 printf("Hello world. I am thread %d of %d\n",
13 myid, nthreads);
14 }
15 return 0;
16 }

Figura 3.3. Exemplo de um Hello world em OpenMP.

A execução ocorre da mesma forma que qualquer outro programa em um termi-
nal. Se nenhum argumento é especificado, o programa utilizará todos os processadores
disponı́veis. Em nosso exemplo, assumindo que a máquina possui quatro processadores,
a execução será:

$ ./hello

Na linha de comando, pode-se alterar o número de threads com a variável de
ambiente OMP_NUM_THREADS:

$ OMP NUM THREADS=4 ./hello

3.4.2. Modelo de Execução

O paralelismo em OpenMP é chamado fork/join, ou seja, o programa inicia com uma
thread, a thread inicial. Ao encontrar uma construção parallel, o programa cria ou
bifurca (fork) um grupo de threads que executam um bloco estruturado de código. Essas
threads são então unidas (join) ao final do bloco.

A Figura 3.4 mostra um exemplo de execução OpenMP com três regiões paralelas.
A thread inicial, que encontra a construção parallel, é chamada de thread master. Ela
é responsável por criar um grupo de threads que executará o bloco paralelo. As regiões
sequenciais são aquelas fora da construção parallel e são executadas pela thread mas-
ter. Por outro lado, as regiões paralelas executam nos processadores disponı́veis e podem
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variar o número de threads no decorrer da execução. Nesse exemplo (Figura 3.4) existem
três regiões paralelas com quatro, seis e três threads respectivamente.

Região paralelaThread master (principal)

Região sequencial

Figura 3.4. Modelo de execução fork/join do OpenMP.

A execução dentro de um bloco parallel é SPMD (single program multi-
ple data), ou seja, as threads do grupo executam o mesmo código. A execução em
SPMD é amplamente utilizada em alto desempenho e principalmente conhecida por
seu uso em programas MPI. Cada thread possui um identificador obtido pela função
omp_get_thread_num().

3.4.3. Laços Paralelos

Os laços paralelos são uma das principais construções do OpenMP devido a sua popula-
ridade e ocorrência em aplicações paralelas. O laço paralelo distribui as iterações entre as
threads disponı́veis, o que justifica a construção ser chamada worksharing.

A Figura 3.5 mostra um exemplo de laço paralelo em OpenMP onde a soma das
posições do vetor v será dividido entre as threads da região paralela.

As construções parallel e for podem ser combinadas em uma única linha
como em

#pragma omp parallel for

sendo equivalente ao exemplo anterior.

3.4.4. Exclusão Mútua

A sincronização é necessária em programação paralela a fim de coordenar a execução
e evitar condições de corrida. Em OpenMP pode-se encontrar diversas formas de
sincronização desde controle de ordem de execução até regiões crı́ticas.

Para exclusão mútua, usa-se duas diretivas: critical e atomic. A diretiva
critical especifica que o bloco de código é uma região crı́tica e apenas uma thread
por vez executa a região. A diretiva atomic fornece exclusão mútua para uma região
de memória, ou seja, quando a atualização de uma variável precisa ser protegida contra
condições de corrida. A Figura 3.5 mostra um exemplo de uso do atomic onde um valor
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1 long long int sum(int *v, long long int N){
2 long long int i, sum_local, sum = 0;
3

4 #pragma omp parallel private(i, sum local)
5 {
6 sum_local = 0;
7

8 #pragma omp for
9 for(i = 0; i < N; i++)

10 sum_local += v[i];
11

12 #pragma omp atomic
13 sum += sum_local;
14 }
15 return sum;
16 }

Figura 3.5. Laço paralelo com OpenMP.

é acumulado. A acumulação é atômica e possivelmente concorrente.

3.4.5. Redução

Em algumas situações as aplicações paralelas precisam reduzir ou acumular um certo va-
lor de forma concorrente dentro de um laço. Tal funcionalidade é suportada em OpenMP
com a cláusula reduction.

Uma redução em OpenMP possui a sintaxe reduction (op : list) onde
op é a operação e list é a lista de variáveis a serem acumuladas. Dentro de um bloco
cada variável de list gera uma cópia local (por thread) e é inicializada de acordo com
a operação (ex.: 0 para a operação +). Atualizações por iteração acontecem localmente
em cada thread, e ao fim do bloco (join) as cópias locais são reduzidas em um valor
único e combinadas com o valor original. Note que as variáveis em list devem ser
compartilhadas (shared) dentro da região paralela.

Será utilizado como exemplo o cálculo da soma de todos elementos do vetor v da
Figura 3.6, o qual anteriormente calculamos utilizando somas locais. O exemplo difere
do anterior com a adição da construção parallel for com a operação de redução +
para acumular os resultados na variável sum. As operações suportadas pela redução são
+, -, *, min, max, &, |, ˆ, && e ||.

3.4.6. Vetorização

O paralelismo com execução vetorial se dá de forma diferente do explicado anterior-
mente. Enquanto na execução normal cada instrução opera em apenas um dado, na
instrução vetorial a mesma operação é executada em vários dados de forma indepen-
dente [Satish et al. 2012]. Considere o seguinte laço, na Figura 3.7 que soma dois vetores
e armazena o resultado em um terceiro.
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1 long long int sum(int *v, long long int N){
2 long long int i, sum = 0;
3

4 #pragma omp parallel for private(i) reduction(+ : sum)
5 for(i = 0; i < N; i++)
6 sum += v[i];
7

8 return sum;
9 }

Figura 3.6. Exemplo do cálculo de soma de vetor com redução em OpenMP.

1 void sum(int *a, int *b, int *c, long long int N){
2 long long int i;
3

4 #pragma omp simd
5 for(i = 0; i < N; i++)
6 a[i] = b[i] + c[i]
7 }

Figura 3.7. Exemplo do cálculo de soma de dois vetores com SIMD.

Como pode-se perceber, as iterações do laço são independentes. Supondo que há
instruções para ler e escrever 8 operandos na memória, e somar 8 operandos, pode-se
visualizar o mesmo laço sendo operado vetorialmente 8 operando por unidade de tempo
utilizando

#pragma omp simd

Em cada iteração do laço, carregam-se 8 operandos a partir da posição i dos veto-
res b e c, soma-se cada par (b[i],c[i]) de forma independente, e depois o bloco de 8 ope-
randos é escrito no vetor a a partir da posição i. O número de operandos por unidade
de tempo depende tanto do tamanho do dado quanto do tamanho da unidade vetorial do
processador alvo.

As instruções vetoriais já estão presentes há muitos anos em processadores x86.
A cada nova geração, aumenta-se a quantidade de dados processados por instrução, bem
como o número de instruções vetoriais disponı́veis. É importante ressaltar que, para maior
eficiência, os endereços acessados no laço em iterações sucessivas devem ser consecu-
tivos.

3.4.7. Cláusulas de Dados

O OpenMP é uma API de programação paralela para memória compartilhada, então
grande parte das variáveis em memória são compartilhadas. Porém, nem todas as varáveis
podem ser compartilhadas. Por exemplo, variáveis da pilha de funções e automáticas (de
blocos de código) dentro de uma região paralela são privadas.
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O OpenMP permite especificar e modificar o modo de acesso dentro de
construções por meio de cláusulas. As cláusulas para dados em OpenMP são:

shared - compartilhada entre todas as threads.

private - cria uma nova cópia local para cada thread.

firstprivate - cria uma nova cópia local com o valor inicial da variável compartilhada.

lastprivate - atualiza o valor da variável compartilhada com o valor da última iteração
sequencial.

reduction - descrita anteriormente, ela protege o conteúdo da variável por operação
atômica.

3.4.8. Métodos de Biblioteca

Os métodos da biblioteca OpenMP atuam para modificar e monitorar threads, processos
e a região paralela do programa. Elas são linkadas como funções externas em C. A seguir
são listadas as principais funções:

void omp_set_num_threads(int N)

modifica o número de threads da próxima região paralela.

int omp_get_num_threads()

retorna o número de threads da região paralela atual.

int omp_get_thread_num()

retorna o identificador da thread atual.

3.5. Programação Distribuı́da em MPI
O processo de desenvolvimento de aplicações tem sido simplificado pela existência de
mecanismos de programação paralela padronizados e com uma vasta gama de recursos.
Um dos recursos amplamente utilizado para tal finalidade é a biblioteca de comunicação
(via troca de mensagens) Message Passing Interface (MPI) [Gropp et al. 1996].

MPI possui um grande número de funções que podem ser utilizadas, tanto em
implementações paralelas, como em implementações distribuı́das. Entre os recursos
encontram-se mecanismos de comunicação cartesiana, que possibilitam o endereçamento
de mensagens aos processos segundo as posições atribuı́das aos mesmos. Tais recursos
são imprescindı́veis para a obtenção de uma boa eficiência paralela, tendo sido recorrente
a sua utilização.
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3.5.1. Troca de Mensagens

No modelo de troca de mensagens cada processador tem sua memória. A troca de
informações ocorre através da comunicação entre os processadores usando uma rede de
alta velocidade. Esse modelo introduz um novo problema: como distribuir a tarefa com-
putacional em múltiplas tarefas para múltiplos processadores com diferentes espaços de
memória (cada um acessa a sua) e organizar os resultados em uma só solução.

A principal vantagem do modelo de troca de mensagens é a escalabilidade, pois
não há limite de processos que podem ser criados, nem o número de processadores que
podem ser utilizados. Também há possibilidade de se usar máquinas heterogêneas. No
modelo de troca de mensagens, as tarefas geralmente fragmentadas são executadas em
processadores distintos e o resultado final normalmente é agrupado em um processo ou
em todos os processos.

3.5.2. Message-Passing Interface

Message Passing Interface (MPI) é um padrão para comunicação de dados na computação
paralela [Gropp et al. 1996]. Isso garante a portabilidade dos programas paralelos. O
principal objetivo de MPI é disponibilizar uma interface que seja largamente utilizada no
desenvolvimento de programas baseados em troca de mensagens, onde um conjunto de
processos possui acesso a memória local, e para a comunicação entre processos é utilizado
o envio e recebimento de mensagens, além da cooperação para transferência de dados.

A especificação de MPI pode ser implementada para diversos tipos de máquinas
paralelas. Em geral, é possı́vel escrever programas nas linguagens FORTRAN, C
ou C++. MPI define apenas o modelo de troca de mensagens tais como nomes de
funções, seqüências de chamadas e resultados de subrotinas, sem se preocupar com a
implementação em si. Por isso, existem diversas implementações do padrão MPI, cada
qual com suas caracterı́sticas e otimizações de código [Open-MPI 2019].

No padrão MPI, uma aplicação é constituı́da por um ou mais processos que podem
ser executados em máquinas distintas, os quais se comunicam através de funções de envio
e recebimento de mensagens via interface de rede. Assim, as implementações do padrão
oferecem uma infraestrutura para a computação paralela na qual é possı́vel a troca de
informações. As rotinas de MPI permitem executar um mesmo fluxo de execução em
unidades de processamento distintas (SPMD) ou dividir um fluxo de execução em vários
trechos para serem executados em unidades de processamento distintas (MPMD).

MPI disponibiliza diferentes formas de comunicação. Os mecanismos de
comunicação mais simples que podem ser utilizados são a comunicação ponto a ponto,
onde ocorrem operações de troca de mensagens de um determinado processo com outro.
Estruturas mais refinadas de comunicação são obtidas usando um grupo de processos que
invocam operações coletivas (collective) de comunicação para a execução de operações
globais. Além disso, MPI é capaz de suportar comunicação assı́ncrona e programação
modular, através de mecanismos de comunicadores (communicator). Os comunicadores
permitem ao usuário MPI definir módulos que encapsulem estruturas de comunicação
interna (group communications).
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3.5.3. Programando com MPI

O funcionamento básico de um programa com MPI consiste em lançar um conjunto de
processos, os quais atuam sobre um determinado código fonte. Cabe ao programador
diferenciar através de um identificador de processo quem é o responsável pela execução
de cada parte do código. É através desse mesmo indicador que os demais processos podem
acessar esse processo especı́fico. Desta forma, é possı́vel realizar a troca de mensagens,
garantindo a comunicação entre os processo.

O primeiro exemplo será um Hello world concorrente. A Figura 3.8 ilustra o
primeiro exemplo em MPI. A função MPI Init e MPI Finalize definem os limites
da execução paralela do bloco estruturado especificado na linha 12.

1 #include <stdio.h>
2 #include <mpi.h>
3

4 int main(int argc, char **argv){
5 int rank, size;
6

7 MPI_Init(&argc, &argv);
8

9 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
10 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
11

12 printf("Hello world. I am process %d of %d\n", rank, size);
13

14 MPI_Finalize();
15 return 0;
16 }

Figura 3.8. Exemplo de um Hello world em MPI.

A compilação de tal programa pode ser feita usando o compilador mpicc:

$ mpicc -o hello hello.c

A execução sequencial ocorre da mesma forma que qualquer outro programa em
um terminal:

$ ./hello

Para poder executar paralelamente o programa é preciso usar o comando mpirun.
Por exemplo, para lançar quatro processos, a execução será através de

$ mpirun -np 4 ./hello

onde a opção -np serve para indicar o número de processos que serão lançados.

A execução anterior é restrita ao computador onde o comando foi executado. Para
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a execução em máquinas distintas é necessário passar o nome de um arquivo como ar-
gumento, cujo conteúdo identifica os diferentes computadores (nome ou endereço de IP),
usando -hostfile ou -machinefile, como por exemplo:

$ mpirun -np 4 -machinefile computadores.txt ./hello

A Figura 3.8 também apresenta o uso das funções MPI Comm rank() e
MPI Comm size(), que permitem descobrir, respectivamente, em tempo de execução,
qual o identificador especı́fico de cada processo (rank) e o número total de processos em
execução (size). O número total de processos é igual ao valor passado como argumento no
lançamento dos processos (-np). O idenficador de cada processo é um número sequen-
cial começando em 0 até size−1. Ambas as funções recebem como primeiro argumento
uma rede de comunicação entre os processos. No caso da constante MPI COMM WORLD a
rede de comunicação é formada por todos os processos/computadores envolvidos durante
a chamada de mpirun.

Através do uso das funções MPI Comm rank e MPI Comm size é possı́vel fa-
zer a diferenciação do código que cada processo executa. Na Figura 3.9 é possı́vel ver de
forma prática o uso dessas funções em um código de envio e recebimento de mensagens.
Neste exemplo, o processo identificado com rank == MASTER (0) é responsável por
enviar uma mensagem a cada um dos demais processos paralelos envolvidos através da
função MPI Send. Os processos destinatários, para poderem receber a mensagem, preci-
sam invocar a função MPI Recv. Tais funções permitem uma comunicação sı́ncrona en-
tre os processos. Para comunicações assı́ncronas é possı́vel usar as funções MPI Isend
e MPI Irecv. Independente dos casos, uma série de argumentos são passados para as
funções.

As funções de comunicação sı́ncronas recebem como parâmetros um endereço de
memória (tipicamente um vetor), a quantidade de dados que será copiado, de acordo com
o tipo de dados que se quer comunicar, para quem os dados são enviados (MPI Send) ou
recebidos (MPI Recv), um identificador da mensagem e qual a rede de intercomunicação
ao qual os processos comunicantes estão relacionados. No caso de MPI Recv existe
ainda um parâmetro de status da mensagem.

3.5.4. Operações Coletivas

Através do uso das funções básicas vistas nos exemplos anteriores é possı́vel desenvolver
uma quantidade expressiva de códigos. Além disso, o uso das chamadas de comunicação
assı́ncronas, mais o uso de funções coletivas que permitem a difusão ou captação de
múltiplas mensagens (MPI Bcast(), MPI Gather() e MPI Scatter()) são o sufi-
cientes para uma grande quantidade de desenvolvedores de programas paralelos. A Figura
3.10 demonstra o uso de operações coletivas para envio de uma mensagem para todos pro-
cessos.

Os recursos encontrados em MPI são muito importantes pois garantem
implementações paralelas com mecanismos de comunicação eficientes e uma maior inde-
pendência entre as execuções dos processos. Além desses, MPI possui ainda mecanismos
para a criação de estruturas cartesianas, bem como as funções necessárias para o ma-
peamento e acesso aos processos. Analisando-se esses recursos, além dos encontrados
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1 ...
2

3 if(rank == MASTER){
4 strcpy(buffer, "ERAD 2019 - SETREM");
5 for(i = 1; i < size; i++){
6 printf("Process %d: Message send to process %d: ...

%s\n\n", rank, i, buffer);
7 MPI_Send(buffer, strlen(buffer), MPI_CHAR, i, TAG, ...

MPI_COMM_WORLD);
8 }
9 }else{

10 memset(buffer, '\0', BUFSIZE);
11 MPI_Recv(buffer, BUFSIZE, MPI_CHAR, MASTER, TAG, ...

MPI_COMM_WORLD, NULL);
12 printf("Process %d: Message received from process %d: ...

%s\n\n", rank, MASTER, buffer);
13 }
14

15 ...

Figura 3.9. Exemplo de envio e recebimento de mensagens em MPI.

anteriormente, MPI oferece as condições ideais para a programação paralela baseada em
particionamento de dados em blocos.

1 ...
2

3 if(rank == 0){
4 strcpy(buffer, "ERAD 2019 - SETREM");
5 length = strlen(buffer);
6 }
7

8 MPI_Bcast(&length, 1, MPI_INT, MASTER, MPI_COMM_WORLD);
9 MPI_Bcast(buffer, length + 1, MPI_CHAR, MASTER, ...

MPI_COMM_WORLD);
10

11 printf("Process %d: Message received from process %d: ...

%s\n\n", rank, MASTER, buffer);
12

13 ...

Figura 3.10. Exemplo do uso de operações coletivas em MPI.
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3.6. Estudo de Caso: Aplicação Geofı́sica
Nesta seção avaliamos o desempenho de uma aplicação de geofı́sica em um sistema
distribuı́do com arquiteturas paralelas multi-core. Primeiro apresentamos a aplicação
geofı́sica, após o ambiente de execução e por fim a discussão dos resultados.

3.6.1. Modelagem Fletcher

A Modelagem Fletcher [Fletcher et al. 2009] simula a propagação de ondas em meio an-
sinotrópico em um domı́nio ao longo do tempo. As ondas são emitidas por uma fonte,
tipicamente no interior ou na borda do domı́nio, o qual é um paralelepı́pedo tridimensio-
nal. O código4 foi escrito em linguagem C e a discretização utilizando diferenças finitas.

Figura 3.11. Coleta de dados em levantamento sı́smico marı́timo.

A modelagem simula a coleta de dados em um levantamento sı́smico, como na
Figura 3.11. De tempos em tempos, equipamentos acoplados ao navio emitem ondas
que refletem e refratam em mudanças de meio no subsolo. Eventualmente essas ondas
voltam à superfı́cie do mar, sendo coletadas por microfones especı́ficos acoplados a cabos
rebocados pelo navio. O conjunto de sinais recebidos por cada fone ao longo do tempo
constitui um traço sı́smico. Para cada emissão de ondas, gravam-se os traços sı́smicos de
todos os fones do cabo. O navio continua trafegando e emitindo sinais ao longo do tempo.

3.6.2. Ambiente de Execução

Utilizamos um ambiente distribuı́do com arquiteturas paralelas para avaliar o desempenho
de uma aplicação real. O ambiente é o sistema hype do Grupo de Processamento Paralelo
e Distribuı́do (GPPD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O sistema possui 5 nós de computação, sendo que cada nó consiste de 2 proces-
sadores Intel Xeon E5-2650 v3 de 20 núcleos. O sistema possui no total 100 núcleos
e 200 threads (Hyper-Threading), além de 128 GB DDR4 em cada nó. Os resultados
apresentados são a média de 10 experimentos.

4Este trabalho foi parcialmente financiado por recursos do projeto Petrobras 2016/00133-9.
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3.6.3. Discussão

Quatro versões da Modelagem Fletcher foram escritas tendo como base o material apre-
sentado nesse capı́tulo. A versão Sequencial implementada em C. A Vetorizada que
através da diretiva simd tirou proveito das unidades vetoriais. Duas versões paralelas, uma
em OpenMP e uma em MPI. A versão em OpenMP utilizou as diretivas parallel e for e,
por fim a versão MPI que utilizou chamadas assı́ncronas de MPI ISEND e MPI IRECV.

A Tabela 3.1 apresenta os resultados de tempo de execução das diferentes versões
utilizando como entrada um cubo de tamanho 1024. A versão vetorial executada em
um core utilizando unidades vetoriais melhorou o desempenho da aplicação em 1,4× em
relação a versão sequencial. A versão paralela em OpenMP foi executada com 40 threads,
melhorando o desempenho da aplicação em 28,2×. Por fim, desenvolvemos uma versão
distribuı́da em MPI, executando em 5 nós, totalizando 200 processos. Essa versão teve o
melhor desempenho, de 39,9× em relação a versão sequencial.

Tabela 3.1. Desempenho da Modelagem Fletcher.

Versão Tempo de Execução (s) #

Sequencial 769,4 1 thread
Vetorizada 539,8 1 thread
OpenMP 27,3 40 threads

MPI 19,3 200 processos

3.7. Considerações Finais
O uso de arquiteturas paralelas e sistemas distribuı́dos é uma solução para incremen-
tar a capacidade de execução, tornando possı́vel a computação eficiente de aplicações
com grande demanda de processamento. Para tanto, é preciso fazer uso de interfa-
ces de programação paralela. Neste capı́tulo foram apresentados detalhes das interfaces
OpenMP e MPI. Tais interfaces são amplamente utilizadas em aplicações de alto desem-
penho para ambientes de memória distribuı́da e compartilhada. Com isso, é possı́vel criar
processos e threads de forma prática. Desta forma, é possı́vel a solução eficiente de pro-
blemas que possuem algum tipo de concorrência.

O conhecimento elementar e o uso das duas interfaces de programação apresen-
tadas neste capı́tulo torna-se imprescindı́vel para o desenvolvimento de aplicações para-
lelas. Desta forma, como mostramos no estudo de caso de uma aplicação geofı́sica, é
possı́vel maximizar o uso dos recursos computacionais disponı́veis nas arquiteturas atu-
ais, com isso, melhorando o desempenho de aplicações sintéticas e reais.

Os slides, exemplos e exercı́cios estão disponı́veis em:

https://gitlab.com/msserpa/prog-paralela-erad.
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Capı́tulo

4
Introdução à Programação de GPUs
com a linguagem CUDA

Pedro Mário Cruz e Silva1

Resumo

A computação acelerada está substituindo a computação exclusivamente em CPU como a
melhor prática. A grande quantidade de avanços cientı́ficos e tecnológicos impulsionados
pela computação acelerada aumenta drasticamente a demanda por aplicativos acelera-
dos. No centro do sucesso da computação acelerada, tanto em termos de desempenho
impressionante quanto de facilidade de uso, está a linguagem CUDA. CUDA fornece um
paradigma de programação que estende linguagens como C, C ++, Python e Fortran,
para serem capazes de executar código acelerado e massivamente paralelizado nos pro-
cessadores paralelos mais eficientes do mundo: GPUs da NVIDIA. O CUDA acelera os
aplicativos drasticamente com pouco esforço, possui um ecossistema de bibliotecas al-
tamente otimizadas para DNN, BLAS, análise de gráficos, FFT e muito mais, além de
contar com ferramentas de desenvolvimento poderosas. CUDA suporta muitas, se não a
maioria das aplicações de maior desempenho do mundo, em Dinâmica dos Fluidos Com-
putacional, Dinâmica Molecular, Quı́mica Quântica, Fı́sica e HPC. Objetivos são: 1)
Escrever, compilar e executar programas C/C ++ que chamam funções de CPU e iniciem
kernels de GPU; 2) Controlar a hierarquia de threads paralelas usando a configuração
de execução; 3) Redesenhar loops seriais para executar suas iterações em paralelo em
uma GPU; 4) Alocar e liberar memória disponı́vel para CPUs e GPUs; 5) Lidar com
erros gerados pelo código CUDA; 6) Acelerar aplicativos somente da CPU.

1Pedro Mário Cruz e Silva é Bacharel em Matemática (1995) e Mestre em Matemática Aplicada e
Otimização (1998) pela UFPE, Doutor em Computação Gráfica pela PUC-Rio (2004). Trabalhou por 15
anos no Instituto Tecgraf/PUC-Rio onde criou o Grupo de Geofı́sica Computacional, durante este perı́odo
liderou diversos projetos de Desenvolvimento de Software, bem como projetos de Pesquisa na área de
Geofı́sica. Finalizou o MBA em Gestão Empresarial na FGV-Rio. Atualmente é o Gerente de Arquitetura
de Soluções da NVIDIA para América Latina.
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Capítulo

5
Boas Práticas para Experimentos Computacio-
nais em Clusters de Alto Desempenho

Lucas Mello Schnorr1, Vinícius Garcia Pinto2

Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil

Resumo

A temática deste minicurso é em análise de desempenho de aplicações paralelas em clus-
ters de alto desempenho. O minicurso se propõe a sensibilizar os participantes aos fatores
que afetam a coleta de medidas, para tornar os experimentos mais confiáveis. O mini-
curso tem três partes: (a) motivar cuidados essenciais em medidas computacionais para
controlar a variabilidade experimental; (b) apresentação de formas de controlar parâme-
tros em sistemas Linux; e (c) como analisar de maneira reprodutível os dados coletados
com linguagens de programação e ferramentas modernas de manipulação de dados.

5.1. Introdução

Um dos pilares do método científico é o uso de experimentos para validar ou
refutar hipóteses e teorias que tentam explicar fenômenos naturais. Para ser con-

1Lucas Mello Schnorr possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Fede-
ral de Santa Maria (2003), mestrado em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (2005), doutorado em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com
um acordo de cotutela com o Institut National Polytechnique de Grenoble (2009), pós-doutorado
pelo Centre National de la Recherche Scientifique (2011) e pós-doutorado pelo Institut National
de Recherche en Informatique et en Automatique (2017). Desde 2013 é Professor Adjunto da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul e orientador do Programa de Pós-Graduação em Com-
putação. Conduz pesquisas em ambiente internacional. Tem experiência na área da Computação,
com ênfase em Sistemas de Computação e Processamento de Alto Desempenho.

2Vinícius Garcia Pinto possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Fede-
ral de Santa Maria (2010), mestrado em Computação pelo Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (2013) e doutorado em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em
cotutela com a Université Grenoble Alpes / França (2018). Foi professor da Faculdade São Fran-
cisco de Assis e da Universidade de Caxias do Sul. Tem experiência em Programação Paralela e
Computação de Alto Desempenho
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fiável, tais experimentos devem ser reprodutíveis, de forma que outros pesquisa-
dores possam refazer as observações independentemente. A reprodutibilidade se
torna possível no momento que se exerce um controle sobre a maior quantidade
possível de variáveis que possam afetar o fenômeno sob investigação. A prática
consiste também em registrar o valor das variáveis não controladas (ou não con-
troláveis) de forma que elas possam servir de contexto observado do fenômeno.

Experimentos computacionais na grande área de sistemas de computação
não são diferentes. O controle e registro de variáveis dos sistemas computaci-
onais é passo obrigatório para tornar qualquer observação computacional mais
confiável. Em um cenário com um único computador, esse controle se exerce
através do estabelecimento de configurações de todas as camadas do computa-
dor, das configurações de hardware (por exemplo, da BIOS) até as de software
(sistema operacional e arcabouços). Na área de processamento paralelo de alto
desempenho onde múltiplos computadores são utilizados conjuntamente, esse
controle deve ser exercido sob os elementos da rede de interconexão.

Tal controle experimental tem desvantagens e vantagens. Por um lado,
os experimentos se tornam um processo mais burocrático, envolvendo prepa-
ração adicional, cuidado maior no antes, durante e depois dos experimentos, e
disciplina reforçada. Tais procedimentos podem fazer com que o avanço da in-
vestigação seja mais lento. Por outro lado, um controle reforçado permite que a
investigação seja conduzida a partir de uma efeito real, claro, fazendo com que
as conclusões delineadas a respeito do fenômeno sejam mais perenes e significa-
tivas. Nesta mesma linha, tal controle torna o relato das observações realizadas,
na forma de artigos científicos ou relatórios de pesquisa, possa ser enriquecido e
também facilmente reprodutível. Por exemplo, os dados coletados podem ser re-
trabalhados sem a necessidade de realizar uma nova longa bateria experimental.

As boas práticas para experimentos computacionais em clusters de alto
desempenho se estendem portanto ao relato das conclusões. Os dados coletados
devem ser trabalhados através de programas de computadores (scripts) de ma-
neira a retirar o humano da preparação de estatísticas, gráficos e tabelas. Toda
transformação de dados deve ser então realizada de maneira automática através
de programas preparados pelo analista. Assumindo que um cuidado elevado seja
empregado pelo analista na criação destes programas, isso garante que a trans-
formação dos dados reflita exatamente a mensagem que se deseja transmitir.

Levando-se em conta este contexto, este minicurso tem por objetivo sen-
sibilizar os participantes a estas questões. Apresenta portanto um conjunto de
boas práticas a serem aplicadas desde a realização de experimentos computa-
cionais em clusters de alto desempenho até a transformação e análise dos da-
dos. Caracterizando-se como uma atividade multidisciplinar, o minicurso en-
volve conceitos de sistemas operacionais, redes, programação, análise de dados,
e processamento paralelo. Ele está estruturado em duas partes:

• Parte 1: Controle e Coleta – apresentação de uma lista não exaustiva com as
principais formas de controlar sistemas computacionais, focados em ambien-
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tes para processamento de alto nível (SO Linux, múltiplos nós, redes de baixa
latência), e de projeto experimental [6], para realização de baterias de experi-
mentos com relevância estatística.

• Parte 2: Análise de Dados – como analisar os dados coletados com lingua-
gens de programação e ferramentas modernas de transformação de dados que
habilitam a reprodutibilidade desta análise, envolvendo conceitos como pro-
gramação literária [8] e análise de dados com a linguagem R [11].

Esta separação em duas partes reflete um processo metodológico de duas
fases. Primeiro, os experimentos são realizados através de mecanismos automá-
ticos enriquecidos com coleta de dados, guiados por um projeto experimental
onde constam as variáveis controladas e observadas. Segundo, os dados regis-
trados são analisados pelo analista através de mecanismos, também automáticos,
de tratamento de dados. Há portanto uma clara divisão onde a interpretação dos
dados observados é realizada à posteriori. Considera-se tal divisão importante
pois permite um isolamento da fase de coleta. Os dados coletados podem ser
analisados sob múltiplas facetas, permitindo interpretações diversas. Essa sepa-
ração também traz a vantagem de forçar o experimentador e se preocupar com o
registro da maior quantidade de informações do sistema computacional. A preo-
cupação é induzida propositalmente pois uma vez finalizada a primeira parte, ao
perceber que variáveis não controláveis não foram registradas, o experimentador
deve realizar os experimentos com todos os custos de tempo e recurso associa-
dos. Portanto, somente uma reexecução completa garante que as configurações
observadas refletem a máquina utilizada no experimento.

Este texto está organizado da seguinte forma. A Seção 5.2 apresenta as
principais formas de controlar sistemas computacionais, focados em ambientes
para processamento de alto nível (SO Linux, múltiplos nós, redes de baixa latên-
cia), e de projeto experimental. A Seção 5.3 apresenta métodos de análise com
linguagens de programação e ferramentas modernas de manipulação de dados
que habilitam a reprodutibilidade desta análise. Enfim, a Seção 5.4 conclui este
texto com um sumário do que foi descrito e ponteiros para aprofundar os concei-
tos apresentados.

5.2. Controle e Coleta

A parte de controle e coleta envolve a fase da realização do experimento compu-
tacional. No âmbito do processamento de alto desempenho, consideramos que
os experimentos são realizados em um cluster de computadores interconectados
através de uma rede de interconexão específica para a comunicação de mensa-
gens da aplicação paralela. Um exemplo com quatro nós computacionais está
ilustrado na esquerda da Figura 5.1. Um conjunto de processos será executado
sobre os vários nós deste tipo de plataforma. Habitualmente, executa-se um pro-
cesso por core disponível nos nós computacionais.

Tal execução paralela envolve características que impactam o controle e co-
leta de dados: o indeterminismo da execução paralela, a aparição de anomalias,
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Projeto Experimental

Projeto
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do Projeto Experimental

Registro automático de
informações da plataforma
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coletadosRegistro automático de
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Figura 5.1. Panorama geral do controle e coleta em experimentos computacio-
nais: um cluster de computadores com quatro nós e sua rede de interconexão
combinado com uma aplicação paralela são sujeitos da definição de um projeto
experimental que depois é executado para se coletar os dados para análise.

e a complexidade do sistema computacional. É natural a existência do indeter-
minismo na ordem que as operações são de fato executadas, devido ao caráter
concorrente da execução paralela. O aparecimento de anomalias inesperadas,
em qualquer camada do sistema computacional, pode causar tempos maiores na
execução de uma determinada sequência de operações. Enfim, temos a comple-
xidade do sistema computacional, com inúmeras camadas em nível de hardware
e software. Essa complexidade torna difícil considerar todas as possíveis facetas
configuráveis de um cluster de computadores.

A combinação dessas características aumenta a variabilidade dos experi-
mentos computacionais. Ou seja, o efeito combinado do indeterminismo, da
aparição de anomalias, da complexidade, torna o comportamento de qualquer
experimento mais sujeito a variações nas medições. Um exemplo disso é a avali-
ação do tempo de execução de uma aplicação paralela: além de calcular a média
de um determinado conjunto de execuções, o experimentador também calcula
a variabilidade da média através de um intervalo de confiança calculado, por
exemplo, a partir do desvio padrão. Quando maior a dispersão, menos confiável
é a média e por consequência qualquer conclusão que possa se tirar do experi-
mento. Qualquer ação do experimentador para reduzir tal dispersão é benéfico
para melhor estudar determinado sistema computacional.

Das três características listadas, pouco pode ser feito em relação ao inde-
terminismo e ao aparecimento de anomalias. O indeterminismo é de certa forma
desejado pois ele permite a execução concorrente, paralela, grande objetivo do
processamento de alto desempenho. O aparecimento de anomalias inesperadas é
natural em qualquer sistema computacional devido a grande quantidade de ca-
madas de controle existentes, desde o baixo nível do hardware até a aplicação
sendo executada. Enfim, para diminuir a variabilidade dos experimentos com-
putacionais, resta controlar manualmente a maior quantidade de configurações
possíveis do sistema computacional, diminuindo a sua complexidade.

Esta seção apresenta um resumo de conceitos e boas práticas para contro-
lar um sistema computacional e obter medidas mais significativas. A Seção 5.2.1
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apresenta conceitos a respeito da metodologia experimental separada em duas
fases. A Seção 5.2.2 apresenta uma checklist com boas práticas para controle da
complexidade de sistemas computacionais. A Seção 5.2.3 apresenta uma discus-
são e formas de registrar informações sobre a plataforma e ambiente de execução
automaticamente. A Seção 5.2.4 apresenta ferramentas para instalação de depen-
dências para a pilha de software sobre o sistema operacional. A Seção 5.2.5 lista
ferramentas de virtualização através de containers do Linux para controlar tam-
bém o sistema operacional. A Seção 5.2.6 apresenta formas de integrar todo o
mecanismo de controle e coleta em scripts para gerenciadores de jobs tais como
Slurm [15] e OAR [3]. Enfim, a Seção 5.2.7 apresenta um estudo de caso que
mostra como tais conceitos e práticas podem ser operacionalizados.

5.2.1. Metodologia experimental

Segundo Jain [6], um experimento computacional se inicia através da definição
de um projeto experimental. Ele deve ser constituído levando-se em conta os ob-
jetivos da investigação, definindo quais são as variáveis de controle – os fatores
– e quais são as variáveis de resposta, ou seja, o que será observado. O objetivo
é entender como os diferentes valores dos fatores – os níveis –influenciam a res-
posta. Como exemplo, podemos utilizar uma aplicação paralela. Uma variável
de resposta pode ser simplesmente o tempo de execução ou a aceleração obtida
com a paralelização. Como fatores, podemos considerar que o número de pro-
cessos (seguindo a quantidade de núcleos de processamento), a quantidade de
nós computacionais (de acordo com a disponibilidade do cluster), a frequência do
processador (na praia de valores aceita pelo hardware) e a rede de interconexão
(configurações alternativas de largura de banda) podem ter uma influência direta
nas variáveis de resposta.

Existem vários tipos de projetos experimentais. Na sua versão mais sim-
ples, um projeto é capaz de estudar o impacto dos valores de um único fator,
sendo que os valores dos demais fatores se mantém fixos. Tal tipo de projeto não
permite o estudo da interação que possa existir entre os fatores. No exemplo an-
terior, seria inviável estudar a relação entre a quantidade de processos e a rede de
interconexão. Tais fatores tem possivelmente uma relação devido a contenção da
rede, mais fácil de ser atingida com um número maior de processos comunican-
tes. Por outro lado, o exemplo mais representativo de um projeto experimental
mais complexo é o fatorial completo. Ele permite estudar a influência de todas as
combinações de valores de todos os fatores nas variáveis de resposta. Tal projeto é
bastante caro de ser executado, pois sua natureza combinatória o torna proibitivo
de ser executado com um número já moderado de valores e fatores. Um exemplo
intermediário é o projeto fatorial fracionário, onde alguns fatores se mantém fi-
xos enquanto os demais são estudados com todas as combinações. A escolha do
projeto experimental depende do recurso de tempo e de plataforma que se deseja
investir para entender o fenômeno que se estuda.

A esquerda da Figura 5.1 ilustra a fase de definição do projeto experimen-
tal culminando na definição do Projeto Experimental no centro da imagem. Na
prática, este projeto experimental pode consistir em uma tabela onde as colunas
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representam os fatores, e cada linha representa uma determinada configuração
a ser executada na plataforma. Os valores das células nas colunas representam
os níveis dos fatores que devem ser adotados por aquela execução específica. A
ordem aleatória dos itens do projeto experimental é fundamental, pois permite
absorver anomalias inesperadas durante a execução da bateria experimental.

Definido o projeto experimental, passa-se a fase de execução do projeto expe-
rimental, como ilustrado na direita da Figura 5.1. Essa fase pode ser representada
através de programa de computador (idealmente escrito em linguagem de script)
que lê o projeto experimental e executa a aplicação paralela na plataforma alvo de
acordo com os valores de fatores preestabelecidos. É portanto fundamental que
tal script tenha controle das configurações da plataforma e da aplicação. Embora
existem arcabouços que possam tornar genérica tal fase de execução, frequente-
mente são construídos procedimentos específicos para cada combinação de pla-
taforma e aplicação, dada a especialização obrigatória desta fase. Um conjunto de
dados observados, incluindo as variáveis de resposta, é registrado em arquivos
de dados. Tais arquivos contém também todas as informações de variáveis não
controladas e configurações de sistema.

5.2.2. Boas práticas para controle da complexidade

Como anteriormente discutido, o controle da complexidade da plataforma com-
putacional permite diminuir a variabilidade dos fenômenos sendo estudados.
Esse controle visa a reduzir a quantidade de variáveis controláveis, fixando e
registrando suas configurações para valores conhecidos de forma que possam ser
utilizados mais tarde para a análise dos dados. Quais configurações devem ser
realizadas depende bastante de qual tipo de experimento está se conduzido. A
listagem a seguir não é exaustiva e se propõem a simplesmente dar uma noção
de quais configurações são úteis em determinados contextos.

• � Vinculação (binding) fixa de fluxos de execução (threads), permite evitar a
migração automática pelos algoritmos de balanceamento de carga embutidos
no sistema operacional. Embora esses algoritmos tenham sido concebidos para
eventualmente melhorar o desempenho, a migração de threads acontece de ma-
neira não explícita, ou seja, a aplicação não fica sabendo e é relativamente difí-
cil rastrear em qual núcleo de processamento (core) ela efetivamente está sendo
executada em cada intervalo de tempo.

• � Controle de frequência dos núcleos de processamento (cores) do processa-
dor, permite evitar que o HW ou o SW (neste caso, o sistema operacional),
realize mudanças da frequência de processamento. Esse tipo de controle pode
ser executado através da fixação de uma política de frequência por usuário,
estabelecendo o uso da frequência máxima. Deve-se ter atenção ao fato que
o HW, por possuir diversos elementos fechados, pode adotar uma política de
frequência inadvertidamente.

• �Desativar turboboost (em processadores Intel) pois este faz com que, sob altas
demandas de processamento, a frequência seja a máxima possível para aquele
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processador. Como a ativação deste recurso é de maneira não transparente ao
sistema operacional ou à aplicação, cabe desativá-lo para evitar que tal varia-
bilidade afete o entendimento dos fenômenos sendo investigados.

• � Desativar hyperthreading (em processadores Intel), ou seja, desativar os nú-
cleos de processamento lógicos, tendo em vista que seus recursos são mais
limitados que os núcleos físicos (cores). Esse tipo de recurso computacional,
por mais que dobre a quantidade de cores visíveis em nível de sistema ope-
racional, aumenta a variabilidade experimental. Isso acontece principalmente
em aplicações limitadas pela CPU, embora aplicações limitadas pelo acesso à
memória possam ter algum ganho de desempenho.

• � Detectar a configuração NUMA do nó computacional e estabelecer uma po-
lítica fixa de distribuição de fluxos de execução, em processadores com múlti-
plos processadores.

• � Configurar uma política TCP/Ethernet adequada para a rede de intercone-
xão, sabendo que por default o kernel do Linux vem configurado com tamanhos
de pacote e outras configurações relacionadas específicas para redes 100 Mbit
Ethernet. Esse tipo de configuração pode impactar negativa nas redes de in-
terconexão de alto desempenho tais como 10 GBit Ethernet ou Infiniband.

Outras informações, incluindo outras configurações passíveis de verifica-
ção específicas para o sistema operacional Linux, podem ser obtidas em um tra-
balho relacionado [14].

5.2.3. Registro automático de informações sobre a plataforma

Usualmente os usuários registram manualmente informações sobre a plataforma
na qual os experimentos estão sendo executados. Tais informações, de forma
geral, compreendem apenas características básicas do hardware, tais como mo-
delo da CPU, tamanho da memória e tipo da interface de rede, e do software
como sistema operacional, versão do compilador e distribuição MPI. Além de
ser pouco prática, tal estratégia pode incorrer em informações incompletas e até
mesmo incorretas. Podemos imaginar uma situação na qual dados referentes a
CPU são coletados antes do início do experimento, neste momento a CPU está
operando com uma frequência de 1200 MHz, entretanto o controle de frequên-
cia (governor) está configurado na opção ondemand, o que provavelmente fará
com que, durante a execução do experimento, o processador passe a operar em
uma frequência bem mais alta (e.g., 2300 MHz).

Para evitar tais situações, é conveniente adotar uma estratégia de registro
automático de informações sobre a plataforma. É recomendável que estas infor-
mações sejam coletadas toda vez que uma execução for realizada e que sejam
armazenadas juntamente com os resultados. Para coletar informações sobre o
hardware, podemos partir do seguinte conjunto de ferramentas, assumindo um
ambiente baseado em Linux. Cabe ressaltar que, além dos comandos abaixo,
outros específicos podem ser necessários caso os experimentos envolvam outros
recursos de hardware como GPUs, FPGAs ou interfaces de rede proprietárias.
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Sistema operacional, topologia de hardware e frequência do processador (HW)

lstopo – fornecido pela ferramenta hwloc, permite obter a topologia do sis-
tema, incluindo hierarquia de memória cache, nós NUMA, núcleos físicos e ló-
gicos bem como dispositivos PCI conectados. cpufreq-info – fornecido pela fer-
ramenta cpufrequtils, permite obter a frequência atual, mínima e máxima
para cada núcleo do processador, de maneira genérica independente do fabri-
cante do processador. Informações sobre a política de controle de frequência
atual (governor) e as demais disponíveis também podem ser obtidas. pstate
driver – trata-se de um módulo de kernel específico para processadores Intel com
funcionalidade semelhante àquela fornecida pelo cpufreq. lspci – lista todos os
dispositivos PCI conectados ao sistema. ifconfig (ou ip em um Linux moderno)
– este comando permite obter as configurações da interface de rede.

Informações associadas à aplicação paralela (SW)

Quanto ao software além das informações básicas como versão do sistema ope-
racional e do compilador, pode-se obter algumas informações adicionais com os
seguintes comandos. ompi-info – assumindo que a aplicação paralela faz uso
da implementação OpenMPI da especificação MPI, este comando permite listar
todas as configurações que controlam o comportamento interno da implemen-
tação, como buffers e protocolos de envio/recepção. ldd – mostra as bibliotecas
compartilhadas requeridas por um executável e o onde elas se encontram (PATH)
na árvore de diretórios. env (assumindo um shell baseado em sh) – lista as va-
riáveis de ambiente no shell corrente. nm – lista todos os símbolos de arquivos
objeto, um programa útil para se utilizar como informação de assinatura de biná-
rios executáveis.

5.2.4. Ferramentas para instalação de dependências

Aplicações paralelas que executam em clusters de alto desempenho frequente-
mente apresentam uma pilha de software extensa, incluindo diversos níveis de
dependências e parâmetros opcionais. Dessa forma, a configuração do ambiente
experimental implica em obter, compilar e ligar dezenas de bibliotecas. Tal cená-
rio, motiva a utilização de gerenciadores de pacotes. Entretanto, em ambientes
compartilhados como clusters, não é viável que os usuários tenham permissão
para utilizar o gerenciador de pacotes do sistema (e.g. dpkg, apt, rpm).

Spack [5] é um gerenciador de pacotes que permite aos usuários obter,
compilar e instalar programas e bibliotecas em seus próprios diretórios sem fa-
zer uso de privilégios de administrador nem de comandos específicos do sis-
tema operacional. Em oposição a gerenciadores similares de uso geral como o
homebrew, o Spack oferece funcionalidades específicas para ambientes de com-
putação de alto desempenho, entre elas, configurações e dependências persona-
lizadas, instalações não-destrutivas e coexistência de múltiplas instalações. Tais
funcionalidades permitem testar e avaliar uma ampla gama de configurações. Os
comandos abaixo, ilustram como o Spack pode ser usado para gerenciar diferen-
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tes configurações da biblioteca Boost que podem coexistir simultaneamente na
mesma árvore de diretórios.

• Configuração da biblioteca Boost na versão 1.69.0 com compilador padrão
(gcc) ligado com a distribuição OpenMPI para prover suporte à interface MPI:

spack install -v boost@1.69.0+mpi^openmpi

• Configuração da biblioteca Boost na versão 1.68.0 com compilador padrão
(gcc) ligado com a distribuição MPICH para prover suporte à interface MPI:

spack install -v boost@1.68.0+mpi^mpich

• Configuração da biblioteca Boost na versão 1.69.0 com compilador clang li-
gado com a distribuição OpenMPI com compilador gcc para prover suporte à
interface MPI:

spack install -v boost@1.69.0+mpi%clang^openmpi%gcc

5.2.5. Controle em nível de sistema operacional

Embora o Spack seja uma ferramenta que permita um controle preciso da instala-
ção de bibliotecas e arcabouços, ele não é capaz de gerenciar totalmente a pilha de
software. Por exemplo, a forma como as chamadas de sistema são realizadas no
sistema operacional, tanto em nível de usuário (através da libc), quando em ní-
vel de superusuário, se mantém sem controle. Existem alternativas para controlar
também o sistema computacional, através de métodos nativos ou virtualizados.

Métodos nativos exigem algum suporte de hardware, tal como a necessi-
dade de gerenciar e utilizar perfis PXE em/de servidores TFTP, disparar coman-
dos de reinicialização através de IPMI ou uma PDU gerenciável, etc. Ferramentas
como Kadeploy3 [7] utilizam tal infraestrutura de hardware para manter em cada
nó computacional um sistema operacional principal em uma partição, ao mesmo
tempo que possibilita a instalação completa de outros sistemas operacionais em
outras partições. O usuário do cluster pode então instalar seu próprio sistema
operacional em todos os nós gerenciados por Kadeploy3, se tornando superusuá-
rio, com controle completo da pilha de software.

Métodos virtualizados, principalmente aqueles baseados em containers Li-
nux, permitem obter o mesmo tipo de controle sem a necessidade de reinicializar
a máquina ou de se tornar superusuário. Não exigem também nenhum tipo de
hardware específico pois são baseados em recursos do sistema operacional Linux.
Exemplos de ferramentas que permitem essa alternativa incluem CharlieCLoud
[10] ou Singularity [9]. Estudos [1] baseados em containers identificaram que esse
tipo de controle impacta minimamente o desempenho de aplicações paralelas
quando estas são executadas nativamente.
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5.2.6. Integração com gerenciadores de jobs

Os nós computacionais de clusters de computadores são frequentemente geren-
ciados por ferramentas específicas que permitem a alocação e reserva desses nós.
Ferramentas como Slurm [15] e OAR [3] fazem este ofício. O usuário do clus-
ter que pretende executar uma aplicação paralela codifica um script que contém
informações essenciais para a alocação como o tempo de alocação pedido, a quan-
tidade de nós, qual tipo de recurso, etc.

O restante do script é executado no frontend do cluster de maneira que ele
pode ser utilizado para implementar o controle dos nós computacionais (con-
forme a listagem discutida na Seção 5.2.2), realizar o registro automático de in-
formações sobre a plataforma (Seção 5.2.3), adoção de uma versão específica da
pilha de software (Seções 5.2.4 e 5.2.5) e, enfim, a execução das diretivas impos-
tas pelo projeto experimental previamente preparado. Essas diretivas incluem
mudanças de configuração em nível de usuário ou do sistema operacional, como
troca de frequência, limitações de memória, de banda passante da rede, ou de
qualquer outro parâmetro que esteja sendo estudado pelo experimentador. Tais
mudanças devem ser executadas no próprio script de execução do experimento,
de forma automática. Recomenda-se inclusive que após a mudança das confi-
gurações, essas sejam reobtidas para que fiquem registrados possíveis erros de
parametrização. Isso é importante para, antes de iniciar o processo de análise,
confirmar que todos os valores de fatores foram de fato aplicados conforme dito
no projeto experimental.

O script que realiza a reserva pode, no final, concentrar todas as informa-
ções e medidas realizadas em um único diretório, que é independente. Os logs de
execução registrados pelo gerenciador de recursos pode ficar no próprio diretório
que contém as outras informações do experimento. Assim, o processo de análise
pode ser padronizado para aqueles dados.

O script da Listagem 5.1 traz um exemplo que resume as atividades a serem
realizadas de maneira integrada para executar o projeto experimental. Sendo não
exaustiva, esse exemplo traz as quatro principais etapas. Cada uma dessas eta-
pas é implementada através de códigos bash ou outra linguagem de script (como
python, por exemplo). Recomenda-se enfim que este script seja arquivado junto
com as demais informações coletadas, de maneira que o analista dos dados saiba
em que momento as informações foram coletadas.

#!/bin/bash
#SBATCH --nodes=16
#SBATCH --time=02:00:00
#SBATCH --partition=gppd-hpc

# 1. Controle inicial dos nós computacionais (HW e SW)
# 2. Registro das condições iniciais
# 3. Ler o projeto experimental, e para cada experimento
# 3.1 Aplicar os parâmetros (fatores e valores) específicos
# 3.2 Registro das condições iniciais do experimento
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# 3.3 Executar o experimento
# 3.4 Coletar os dados do experimento em um diretório
# 4. Centralizar os dados em um único diretório

Listagem 5.1. Exemplo de script Slurm para execução de um projeto experimental.

5.2.7. Estudo de caso com um estudo de balanceamento de carga no Alya

Para ilustrar como um experimento de coleta de dados é realizada na prática, uti-
lizaremos um estudo de caso baseado no uso de Space Filling Curves (SFC) para
melhorar o balanceamento de carga da aplicação Alya [2]. Neste estudo, foi in-
vestigado se o particionamento obtido com uma técnica simples e iterativa do
tipo SFC pode gerar um balanceamento de carga computacional melhor que uma
abordagem via particionamento Metis para malhas grandes. A vantagem de SFC
é que o particionamento é significativamente mais rápido que via Metis. A plata-
forma alvo foi o MareNostrum4 (MN4), do Barcelona Supercomputing Center.

O projeto experimental envolvia fatores com um único nível, ou seja, va-
riáveis de entrada com configurações fixas para servir de base da análise. Elas
incluem a entrada (a malha com o problema a ser utilizado como base), a quan-
tidade de passos de tempo de simulação, a quantidade de passos de balancea-
mento de carga, e a quantidade de processos e de nós computacionais. Essas
configurações fixas fazem parte do início do script Slurm, ilustrado na Listagem
5.2, onde o nome da tarefa é EXP20, a quantidade de nós é 16 e a quantidade
de processos é 768, sendo que duas horas são solicitadas para a execução do
experimento. Além desses parâmetros, também são definidas as saídas padrão
(--output) e de erro (--error) seguindo a parametrização do Slurm. Os de-
mais parâmetros que serão utilizados no script são definidos como variáveis de
ambiente.

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name="EXP20"
#SBATCH --output=%x_%j.out
#SBATCH --error=%x_%j.err
#SBATCH --nodes=16
#SBATCH --ntasks=768
#SBATCH --time=02:00:00

export CASENAME=fensap # A entrada que será utilizada
export TIMESTEPS=5 # Quantidade de passos de simulação
export STEPS=20 # Quantidade de passos de balanceamento
export NP=${SLURM_NTASKS} # Quantidade de processos

# continua...

Listagem 5.2. Configurações iniciais em exemplo para experimento EXP20 com Alya.

A Listagem 5.3 apresenta a parte principal da execução do projeto experi-
mental, guiada pelo laço principal de passos de balanceamento. Em cada laço, é
gerado uma chave única (RUNKEY) que identificará a integralidade dos dados ge-
rados naquele experimento. Em seguida, as chamadas para o programa module
são responsáveis por descarregar e carregar as bibliotecas necessárias (um recurso
semelhante aquele disponibilizado pelo Spack). O comando mpirun é então uti-
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lizado para executar a aplicação nos 16 nós computacionais, lançando 768 pro-
cessos (48 por nó, sendo que cada nó tem dois processadores cada um com 24
cores físicos). O parâmetro -x fornecido ao mpirun serve para repassar aquelas
variáveis de ambiente para todos os nós computacionais, tendo em vista que as
variáveis que começam por SCOREP servem para controlar o registro de informa-
ções importantes da execução. Os demais parâmetros para o comando MPI ser-
vem para configurar aspectos relacionados a vinculação dos processos aos cores
e relatar qual vinculação foi executada, de forma que isso possa ser considerado
no processo de análise posterior. Antes do final do laço, e após a execução da
aplicação, os dados são centralizados no diretório do experimento e em seguida
movidos para o diretório final que contém o resultado de todas as execuções.

# ... continuação

# Diretório geral para contar todos os resultados
export EXPEDIR=EXP20
rm -rf $EXPEDIR; mkdir -p $EXPEDIR

for RUN in $(seq 1 ${STEPS}); do
RUNKEY="${SLURM_JOB_NAME}_${SLURM_JOB_ID}_${NP}_STEP_${RUN}_of_${STEPS}"
rm -rf $RUNKEY; mkdir -p $RUNKEY

module unload mkl
module unload intel
module unload impi
module load gcc/7.2.0
module load openmpi/3.0.0

$(which mpirun) \
--mca btl_base_warn_component_unused 0 \
--bind-to core:overload-allowed \
--report-bindings \
-x SCOREP_TOTAL_MEMORY=3900MB \
-x SCOREP_MPI_ENABLE_GROUPS=ALL \
-x SCOREP_ENABLE_TRACING=FALSE \
-x SCOREP_ENABLE_PROFILING=TRUE \
-x SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY=$SCOREPDIR \
$ALYA $CASENAME

# Copiar todos os arquivos registrados para o diretório $RUNKEY

# Mover o diretório deste experimento para o diretório geral
mv $RUNKEY $EXPEDIR

done

Listagem 5.3. Parte central do experimento EXP20 com Alya.

5.3. Análise de dados

A etapa de análise de dados envolve a fase pós-execução do experimento. Usual-
mente, esta etapa é executada no computador pessoal do usuário que, em geral,
não é a mesma plataforma na qual os experimentos foram executados. A aná-
lise de dados consiste em um processo iterativo e reflexivo, no qual o usuário
parte de uma análise em alto nível dos dados inicialmente coletados e a partir
desta aprofunda-se em pontos específicos. Frequentemente, a análise de dados
desenrola-se de maneira iterativa, onde uma análise anterior permite identificar
e delimitar cenários e configurações que alimentam uma nova execução da etapa
de controle e coleta como detalhado na Seção 5.2. Esta nova execução gerará mais
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dados, que implicarão em uma nova iteração do processo de análise.

As características do processo de análise de dados motivam a adoção de
uma estratégia sistematizada, que permita, facilmente, reexecutar algumas eta-
pas do processo de análise bem como revisar o fluxo de experimentos, reflexões
e conclusões que levou a uma determinada suposição ou resultado. A adoção de
tal estratégia é benéfica, não apenas ao usuário durante o desenvolvimento do
trabalho, mas também às outras partes envolvidas no processo científico e que
não, necessariamente, estarão próximas temporal ou fisicamente do usuário, tais
como orientadores, revisores de publicações, autores de trabalhos relacionados
ou até mesmo o próprio autor em momento futuro. Dessa forma, esta seção tem
por objetivo ilustrar ferramentas e conceitos que permitam sistematizar e dispo-
nibilizar uma análise de desempenho.

O restante desta seção apresentará conceitos e ferramentas que podem ser
empregados no desenvolvimento de uma análise de dados reprodutível. A Seção
5.3.1 ilustra como a programação literária pode ser usada no processo de análise
de dados experimentais. Já a Seção 5.3.2 discute conceitos relacionados a repro-
dutibilidade da análise de desempenho em si tais como formato e plataforma de
distribuição.

5.3.1. Programação Literária

A Programação Literária proposta por Donald Knuth [8] tem por base duas ope-
rações (weave e tangle) que permitem converter um documento fonte em duas
representações distintas, um formato legível para humanos e outro apto para
execução em computadores. Esta funcionalidade é bastante útil na análise de
resultados experimentais pois permite manter em um mesmo documento tanto
as anotações preliminares como expectativas, suposições e reflexões acerca do
experimento quanto os comandos usados para colocá-lo em execução e posteri-
ormente processar e visualizar seus resultados.

A extensão Org-mode [4] do editor de texto Emacs [13] oferece, entre ou-
tros recursos, funcionalidades de programação literária. Arquivos criados com
esta extensão (arquivos org) são arquivos em texto puro que podem ser abertos e
lidos em qualquer editor de texto, embora seja conveniente o uso do editor Emacs
para aproveitamento de todas as funcionalidades. O pacote Babel possibilita a
definição de blocos ativos de código e de dados dentro de documentos org, tais
blocos podem ser avaliados e a saída correspondente é capturada e incluída no
documento. Os blocos podem ser escritos em diferentes linguagens de programa-
ção, e podem ser encadeados de forma que os dados de saída produzidos por um
bloco sejam usados como entrada de outro. Os trechos de código abaixo ilustram
o comportamento desta funcionalidade. O bloco a seguir é escrito em shell
script, com a possível saída produzida representa na tabela abaixo.

for n in ‘seq 5‘; do printf "%d $RANDOM \n" $n ; done

A avaliação do trecho de código acima produzirá uma saída, que será en-
cadeada como entrada do código abaixo escrito na linguagem R. Quando avali-
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Tabela 5.1. Possível saída produzida pelo trecho de código em shell script

1 21020
2 20873
3 7597
4 19882
5 30785

ado, o código abaixo produzirá como saída, uma imagem contendo um gráfico
construído a partir dos dados gerados pelo primeiro trecho de código.

library(ggplot2)
library(tidyverse)
dados %>%

ggplot(aes(V1, V2)) +
geom_point() +
theme_bw()
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Figura 5.2. Gráfico gerado pelo código R utilizando a saída do código shell
como entrada

Um mesmo conjunto de dados pode ser usado inúmeras vezes como en-
trada para blocos de código diversos. Além do gráfico da Figura 5.2, podemos
usar os dados da Tabela 5.1 para calcular valores estatísticos como mínimo, má-
ximo, média, mediana e quartis. O trecho de código abaixo ilustra o comando em
R que permite a obtenção destas informações.

dados$V2 %>% summary()

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
7597 19882 20873 20031 21020 30785

A programação literária, por si só, já é uma prática aconselhada para faci-
litar o registro e análise de resultados. Entretanto, ela não garante que os gráficos
gerados na análise em questão sejam claros e diretos. O resultado do processo
de criação de gráficos pode ser aprimorado com a aplicação de alguns passos de
verificação e controle [6, 12] apresentados na Tabela 5.2.
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Tabela 5.2: Checklist para gráficos

Dados X O tipo do gráfico é adequado para a natureza do dado
(curva, barras, setores, histograma, nuvem de pontos, etc)

X As aproximações/interpolações fazem sentido
X As curvas são definidas com um número suficiente de pon-

tos
X O método de construção da curva é claro: interpolação (li-

near, polinomial, regressão, etc)
X Os intervalos de confiança são visualizados (ou informados

separadamente)
X Os passos do histograma são adequados
X Histogramas visualizam probabilidades (de 0 a 1)

Objetos
Gráficos

X Os objetos gráficos são legíveis na tela, na versão impressa
(P&B), em vídeo, etc

X O intervalo do gráfico é padrão, sem cores muito similares,
sem verde (vídeo)

X Os eixos do gráfico estão claramente identificados e rotula-
dos

X Escalas e unidades estão explícitas
X As curvas se cruzam sem ambiguidade
X As grades ajudam o leitor

Anotações X Eixos são rotulados por quantidades
X Rótulos dos eixos são claros e autocontidos
X Unidades estão indicadas nos eixos
X Eixos são orientados da esquerda para a direita e de baixo

para cima
X Origem é (0,0), caso contrário deve estar claramente justifi-

cada
X Sem buracos nos eixos

Anotações
(2)

X Para gráficos de barras/histogramas a ordem das barras se-
gue a ordenação clássica (alfabética, temporal, do melhor
pro pior)

X Cada curva tem uma legenda
X Cada barra tem uma legenda

Informação X Curvas estão na mesma escala
X O número de curvas em um mesmo gráfico é pequeno (me-

nor que 6)
X Compare as curvas no mesmo gráfico
X Uma curva não pode ser removida sem redução de infor-

mação
X O gráfico fornece informações relevantes ao leitor
X Se o eixo vertical mostra médias, as barras de erro devem

estar presentes
Continued on next page
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Continued from previous page
X Histogramas visualizam probabilidades (de 0 a 1)
X Não é possível remover qualquer objeto sem modificar a

legibilidade do gráfico
Contexto X Todos os símbolos são definidos e referenciados no texto

X O gráfico produz mais informação que qualquer outra re-
presentação (escolha da variável)

X O gráfico tem um título
X O título é suficientemente autocontido para a compreensão

parcial do gráfico
X O gráfico é referenciado no texto
X O texto comenta a figura
X A representação gráfica deve ser elegante

Ao aplicarmos as orientações da Tabela 5.2 à Figura 5.2, notamos que o
gráfico em questão pode ser aprimorado. Inicialmente, devemos adicionar rótu-
los aos eixos vertical e horizontal. Dada a natureza dos dados não há unidades
a serem indicadas nos mesmos. Em seguida, adicionamos um título ao gráfico,
e por fim verificamos que a origem deve ser o ponto (0,1) e não (0,0) pois as ob-
servações foram numeradas a partir de 1. O código R abaixo produz a Figura 5.3
que contém a versão aprimorada do gráfico.

library(ggplot2)
library(tidyverse)

dados %>%
ggplot(aes(V1, V2)) +
theme_bw() +
geom_point() +
ylab("Valor Aleatório") +
xlab("Observação") +
ggtitle("Geração de Números Aleatórios em shell script") +
lims(y = c(0, NA), x = c(1, NA))
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Geração de Números Aleatórios em shell script

Figura 5.3. Gráfico gerado pelo código R utilizando a saída do código shell
como entrada (versão aprimorada)
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5.3.2. Reprodutibilidade da análise de desempenho

Demonstrabilidade e reprodutibilidade são conceitos-chave no método científico.
Entretanto, frequentemente, tais processos ficam limitados ou comprometidos
devido à falta de informações além do texto científico. No contexto da compu-
tação, e em especial da área de análise de desempenho, a disponibilização do
código fonte e dos dados de entrada e saída são essenciais para permitir a repro-
dutibilidade dos experimentos.

Existem dois aspectos principais que devem ser considerados na dispo-
nibilização de anexos de publicações científicas. O primeiro deles se refere ao
formato utilizado. Tal deve ser aberto e de estrutura simples. O formato CSV, por
exemplo, é um formato adequado para disponibilização de resultados numéricos
brutos, pois é simples e de fácil leitura tanto por seres humanos quanto por fer-
ramentas automatizadas. Para disponibilização de resultados qualitativos, que
incluam não apenas os dados brutos mas também análises e reflexões, pode-se
usar formatos que ofereçam alguma estrutura hierárquica e permitam criar uma
espécie de caderno de laboratório, tais como Org-mode (apresentado na Subseção
5.3.1), R Markdown ou IPython.

O segundo aspecto refere-se à plataforma utilizada para disponibilização
dos dados. Lamentavelmente, os repositórios de textos científicos, tais como IEEE
Xplore3, ACM DL4 e Portal de Conteúdo da SBC5, ainda não oferecem espaço
para armazenamento de anexos de artigos. Idealmente, esses dados deveriam
estar disponíveis juntamente com o texto científico.

A alternativa passa a ser a disponibilização do material complementar em
outras plataformas não necessariamente científicas, incluindo, no texto científico,
uma referência (link) para o material. Neste caso, os principais pontos a serem
considerados são a livre acessibilidade, a perenidade, versionamento e o espaço
disponível. Embora de fácil acesso, soluções baseadas em computação em nu-
vem como Dropbox, Onedrive e Google Drive tendem a ser limitadas em termos
de perenidade, versionamento e espaço disponível. O uso de páginas pessoais
em servidores institucionais tende a ser mais flexível, porém está sujeito a polí-
tica de cada instituição. Plataformas de hospedagem e versionamento de código
fonte como GitHub6, Bitbucket7 e GitLab8 são boas opções em termos de acessi-
bilidade e versionamento porém implicam restrições quando é necessário arma-
zenar dados não-textuais ou ainda em grande volume. Por fim, pode-se citar pla-
taformas voltadas para armazenamento de dados científicos como o Figshare9 e
o Zenodo10. Estas plataformas permitem o armazenamento de qualquer formato
de arquivo com poucas restrições de tamanho. Cada registro recebe um identifi-

3https://ieeexplore.ieee.org/
4https://dl.acm.org
5https://portaldeconteudo.sbc.org.br/
6http://github.com/
7https://bitbucket.org/
8https://gitlab.com/
9http://figshare.com/

10https://zenodo.org/
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cador DOI, o que facilita a busca e a citação dos conjuntos de dados. A principal
limitação dessas plataformas está relacionada a impossibilidade de corrigir ou
apagar registros já publicados, o que pode ser um limitante para trabalhos em
andamento ou sob revisão. Tal limitação, entretanto, pode ser contornada por
meio da integração nativa com plataformas como GitHub, o que facilita a publi-
cação de releases ou de resultados consolidados.

5.4. Conclusão

Este minicurso sensibiliza os participantes da importância do emprego de boas
práticas na realização de experimentos computacionais na área de processamento
paralelo de alto desempenho. Após uma breve motivação, o minicurso se divide
em duas partes, uma primeira que trata dos procedimentos de controle e coleta
de dados experimentais, seguindo de uma segunda parte que trata da análise dos
dados de maneira reprodutível.

As boas práticas apresentadas neste minicurso não são exaustivas. O en-
foque dado foi em experimentos computacionais limitados pela CPU, levando a
verificações relacionadas a vinculação de fluxos de execução aos núcleos de pro-
cessamento, por exemplo. Caso os experimentos tenham um enfoque na rede,
em entrada/saída (disco), em memória RAM, em uso de GPUs, ou algum outro
aspecto computacional, novas diretivas de controle e verificação devem ser con-
cebidas. Essas novas diretivas podem envolver também elementos de software
(bibliotecas, arcabouços, middlewares). De maneira colaborativa foi instituído um
repositório intitulado “Good Practices for Computational Experiments in High
Performance Clusters”11 para organizar tais diretivas.

Enfim, lembramos que qualquer decisão experimental requer claramente
um ponto de vista crítico no seu emprego. Cada experimento tem suas parti-
cularidades que devem ser levadas em conta na hora de escolher quais tipos de
controle devem ser executados antes, durante o experimento. Espera-se mesmo
assim que o texto deste minicurso ressalte a importância de procedimentos siste-
máticos na condução do experimentos computacionais, de forma a culminar em
resultados credíveis.
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Capítulo

6
Paralelismo de tarefas utilizando OpenMP 4.5

Calebe P. Bianchini, Fabrício G. Vilabôas, Leandro N. Castro

Abstract

This paper presents the basic concepts of task parallelism using OpenMP 4.5. Besides
those concepts, it also describes its usage in natural computing to solve clustering and
optimization problems.

Resumo

Este artigo apresenta uma visão geral do paralelismo de tarefas utilizando a especifi-
cação OpenMP 4.5. Ao longo do texto, além de apresentar esses conceitos, eles serão
aplicados em algoritmos de computação natural para resolver problemas de agrupa-
mento e otimização.

6.1. Introdução
Já é amplamente conhecido que as mudanças das arquiteturas dos processadores tiveram
um papel fundamental na evolução das discussões sobre a computação paralela e, con-
sequentemente, sobre o projeto de algoritmos eficientes. Inicialmente, os computadores
de propósitos específicos e desenhados exclusivamente para alto desempenho foram mar-
cados por grandes empresas mundiais, como a NEC, Cray, Fujitso, dentre outras tantas
que se destacaram ao longo dos anos. Elas ainda figuram entre as maiores do mundo,
principalmente quando consultado o site TOP5001 [Hager and Wellein, 2010].

Porém, com o surgimento de arquiteturas de computadores denominados pessoais
(ou PC), a construção de supercomputadores passou a utilizar estas arquiteturas que têm
um melhor custo-benefício, além de serem caracterizados como “de prateleira” e, por-
tanto, não necessariamente projetadas para computação científica. Por isso, no cenário
atual - entenda-se, final da década de 2010 - todos os principais fabricantes de supercom-
putadores oferecem suas soluções com base nessas arquiteturas “modernas”.

1Consulte o site http://www.top500.org para maiores detalhes desses fabricantes.
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Um dos recursos existentes nos processadores dessas arquiteturas é o paralelismo.
Esse paralelismo está presente em qualquer sistema computacional, seja em um super-
computador, em um computador pessoal, ou, até mesmo, no celular ou smartphones.
Pode-se enumerar diversos recursos que essas arquiteturas apresentam com algum grau
de paralelismo, como instruções vetoriais, multi-threads, multi-cores, multi-sockets, co-
processadores, dentre outros recursos existentes no hardware [McCool et al., 2012].

A partir do momento em que a computação paralela é algo “pervasivo”, entende-se
que é fundamental sua compreensão para que bons projetos de algoritmos sejam desen-
hados e, consequentemente, possam ser programados. Nesse sentido, é natural que ao
longo de todos esses anos de computação paralela diversas soluções tenham sido apresen-
tadas para diversos problemas, tanto na arquitetura do processador, quanto no projeto de
algoritmos, como também no modelo de programação [Rauber and Rünger, 2013].

A título de curiosidade, umas das soluções propostas para a arquitetura é am-
plamente conhecida: o pipeline. A Figura 6.1 mostra um exemplo de execução de 4
instruções, na qual cada instrução é dividida em 4 estágios: busca, decodificação, exe-
cução e escrita. Nesse exemplo, cada estágio das instruções é executado como em uma
linha de produção, de tal forma que, em cada unidade de tempo, um estágio diferente de
uma instrução diferente é executada: perceba que o tempo t4, cada instrução está em um
estágio diferente do pipeline.

Figure 6.1: Sobreposição das execuções dos estágio de diferentes instruções: busca (F),
decodificação (D), execução (E) e escrita (W).

Apesar da perceptível melhoria no desempenho, outros desafios precisam ser solu-
cionados, como o tempo de ciclo do processador para em cada estágio, a dependência dos
registradores e dados utilizados nas instruções subsequentes, a execução inválida de es-
trutura de controle condicionais, dentre outros conflitos (hazards) de pipeline.

No contexto de projetos de algoritmos, é possível perceber que algoritmos clás-
sicos podem ser reprojetados para aproveitar os recursos da computação paralela. Por
exemplo, o algoritmo de multiplicação de matrizes convencional, observado na Figura
6.2, pode ser reprojetado para uma arquitetura paralela [Kumar, 2002].

A solução tradicional, mostrada na Figura 6.2a, dificulta o uso eficiente de in-
struções vetoriais existentes no processador, já que o percurso da matriz C é feito pela
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(a) Projeto do algoritmo convencional: f ori jk.

(b) Projeto de algoritmo modificado para aproveitamento de arquitetura paralela: f orik j.

Figure 6.2: Diferentes projetos para o algoritmos de multiplicação de matrizes.

coluna. Já o projeto apresentado na Figura 6.2b potencializa o uso dessas instruções veto-
riais e paralelas, uma vez que, tanto a matriz A quanto a matriz C, são acessadas por meio
das linhas [David, 2016]. Essa técnica ainda pode ser melhor aproveitada se um estudo
mais aprofundado da hierarquia de memória for realizado [Kumar, 2002].

Em um nível mais abstrato, é possível apresentar um modelo de programação que
descreve um sistema computacional paralelo por meio de um ambiente de programação.
Esse modelo de programação paralelo é influenciado pela arquitetura do processador, pela
linguagem de programação, pelo compilador, por bibliotecas, pelo runtime, dentre outros
critérios que podem ser utilizados para diferenciar os modelos de programação paralela,
como [Rauber and Rünger, 2013]:

• níveis de paralelismo (instrução, comando, loop, tarefas, etc);

• paralelismo explícito, implícito, ou personalizado;

• granularidade e modo de execução (síncrono ou assíncrono, SPMD, etc);

• modelos de comunicação e unidade para a troca da informação;

• controle de seção crítica e mecanismos de sincronização.

Este capítulo apresenta um modelo de programação paralelo definido pela especi-
ficação OpenMP chamado de tarefa (task), além de uma breve discussão desse modelo
aplicado a área de computação natural, em algoritmos de classificação e bioinspirados.
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6.2. Processamento de Alto Desempenho
Existem diversos assuntos a serem tratados quando o tema é processamento de alto desem-
penho. Naturalmente, seu início se dá pela discussão sobre o modelo clássico da arquite-
tura de von Neumann. Uma das características desse modelo é a presença de uma unidade
de memória, responsável por armazenar um programa que, ao mesmo tempo, se torna o
grande gargalo de acesso pela UCP (Unidade Central de Processamento)
[Rauber and Rünger, 2013].

As soluções para este problema permitiram modificações no modelo clássico de
von Neumann, derivando arquitetura especializadas que, consequentemente, impactaram
o processamento de alto desempenho.

Dentre essas especializações estão o surgimento do cache, sendo este responsável
por permitir um acesso mais rápido às instruções e aos dados de um programa pela UCP.
O princípio fundamental que rege o funcionamento da cache é a localidade, ou seja, os
itens que foram armazenados por ela possuem uma alta probabilidade de serem acessados
em um futuro próximo [Hager and Wellein, 2010].

Uma outra especialização de arquitetura está no uso de paralelismo no nível de
instruções (do inglês, ILP - instruction-level parallelism) por uma UCP. Assim, é pos-
sível aumentar a quantidade de instruções em execução já que elas são executadas com
algum grau de paralelismo pela UCP - impactando, novamente, o processamento de alto
desempenho.

A partir dessas diversas especializações da arquitetura foi possível estudar melhor
o comportamento do hardware em relação ao uso de instruções e dos dados. A classifi-
cação mais conhecida é denominada de taxonomia de Flynn. Ela contempla a arquitetura
de von Neumann por meio da categoria SISD (single instruction, single data). Também
pode ser observado o paralelismo de dados, presente nas unidades de processamento veto-
riais e nas unidades de processamento gráfico, categorizados como SIMD (single instruc-
tion, multiple data). Uma outra categoria, MIMD (multiple instruction, multiple data),
identifica que uma arquitetura pode executar, de forma paralela, fluxos de instruções in-
dependentes, sendo que cada fluxo tem seu próprio fluxo de dados. Essa categoria permite
que um conjunto de processadores sejam organizados em múltiplos computadores, tendo,
entre si, uma memória distribuída; ou em um único computador, possuindo uma memória
compartilhada com interconexões especializadas. [Pacheco, 2011]

Apesar de existirem diversos outros assuntos importantes para um melhor e maior
entendimento de processamento de alto desempenho, conforme pode ser encontrado na
literatura clássica como [Hager and Wellein, 2010], [McCool et al., 2012],
[Rauber and Rünger, 2013] e [Pacheco, 2011], o foco principal deste seção é apresentar
o modelo MIMD com o uso de memória compartilhada, juntamente com um modelo de
programação paralela denominada OpenMP [van der Pas et al., 2017, Board, 2015].

6.2.1. OpenMP

O OpenMP é definido como uma API (Application Programming Interface) para progra-
mação paralela de memória compartilhada. Ele foi projetado para que toda thread exis-
tente na solução tenha possibilidade de acessar toda a memória disponível. No contexto
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desse texto, a UCP (Unidade Central de Processamento) será utilizada como a unidade
responsável pela execução de uma thread, apesar da UCP poder ser encontrada, hoje, in-
serida no contexto de multi-thread, multi-core, multi-socket. Em todo caso, a Figura 6.3
representa o sistema de threads em diversas UCP com acesso a memória compartilhada
que se assume ao logo das próximas seções.

Figure 6.3: Sistema de memória compartilhada, com diversas UCPs.

A programação OpenMP é feita em C, C++ ou Fortan. Sua estrutura completa en-
volve a definição de diretivas de compilação que define e caracteriza o paralelismo, além
das bibliotecas disponíveis em tempo de compilação e execução, bem como variáveis de
ambientes para os ajustes no nível de sistema operacional. Ao longo das próximas seções,
a sintaxe utilizada será compatível com C e C++.

A diretiva em C/C++ para o uso do OpenMP é:

#pragma omp

Como ela é uma diretiva, se o compilador não a reconhecer, simplesmente ignora
seu significado.

Um região paralela pode ser definida com a diretiva:

#pragma omp parallel

Essa diretiva envolve um bloco estruturado de comandos em C/C++ que é execu-
tado por diversas threads. Durante a execução, até um momento antes da execução da
região paralela, existe apenas uma única thread denominada mestre.

Nesse momento, fica claro que o modelo de execução do OpenMP para as regiões
paralelas é o fork/join. Quando a thread mestre encontrar uma região paralela, diversas
threads serão criadas (fork) para a execução da região paralela. Cada thread, ao terminar
sua execução e chegando ao final da região paralela, espera pelas demais threads até que
todas elas também tenham alcançado esse mesmo ponto (join). A Figura 6.4 apresenta
esse modelo fork/join para o OpenMP.

Um exemplo de programa que faz uso de uma região paralela em OpenMP pode
ser visto na Listagem 6.1. Neste exemplo, a diretiva da linha 8 define o bloco estrutu-
rado compreendido entre as linhas 9−18 como uma região paralela que é executado por
todas as threads disponíveis no ambiente (fork). Isso significa que, na linha 11, todas as
threads farão a impressão da mensagem “Ola mundo, sou a thread ”, seguida
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Figure 6.4: Modelo fork/join de execução de threads no OpenMP.

1 # i n c l u d e <omp . h>
2 # i n c l u d e < s t d i o . h>
3 # i n c l u d e < s t d l i b . h>
4

5 i n t main ( i n t a rgc , c h a r ∗ a rgv [ ] )
6 {
7 /∗ C r i a d i v e r s a s t h r e a d s ( f o r k ) ∗ /
8 # pragma omp p a r a l l e l
9 {

10 /∗ Recupera o numero da t h r e a d em execucao ∗ /
11 p r i n t f ( " Ola mundo , sou a t h r e a d %d \ n " , omp_get_thread_num ( ) ) ;
12

13 /∗ Apenas a t h r e a d m e s t r e ∗ /
14 i f ( omp_get_thread_num ( ) == 0)
15 {
16 p r i n t f ( " Numero de t h r e a d s em p a r a l e l o : %d \ n " , omp_get_num_threads ( )

) ;
17 }
18 } /∗ E s p e r a a execucao de t o d a s as t h r e a d s ( j o i n ) ∗ /
19 r e t u r n 0 ;
20 }

Listagem 6.1: Exemplo com diretiva de região paralela em OpenMP.

do identificador da thread. Porém, a linha 16 será executada apenas pela thread mestre,
uma vez que somente ela satisfará a condição da linha 14. Ao final da execução paralela
há a sincronização entre as threads, na linha 18, quando elas são desativadas e volta existir
apenas a thread mestre.

Em relação a memória compartilhada, OpenMP assume que qualquer variável
declarada fora das regiões paralelas são automaticamente compartilhadas entre as threads.
Isso significa que, caso seja necessário, deverá ser indicado quais variáveis terão visibil-
idade (ou escopo) local a cada thread nos blocos das regiões paralelas. Além disso, caso
qualquer variável compartilhada seja modificada por uma thread, a propagação do novo
valor para as demais threads segue um modelo de consistência de memória relaxada.

OpenMP também possui construções e diretivas para a divisão de trabalho entre
threads. A diretiva mais conhecida para isso é:
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#pragma omp for.

Essa construção permite que as iterações de um laço de repetição sejam divididos
entre as threads disponíveis e, consequentemente, o trabalho sejam dividido entre todas
elas.

Uma outra construção do OpenMP permite que haja threads para diferentes blocos
estruturados. Essa construção, concebida inicialmente para uma granularidade maior de
paralelismo, permite que diferentes funções sejam chamadas pelas threads, aumentando
o encadeamento das execuções entre essas threads. A diretiva utilizada para isso é:

#pragma omp sections.

Para mais informações sobre essas e outras construções do OpenMP, consulte prin-
cipalmente as bibliografias utilizadas neste texto, como [Pacheco, 2011],
[van der Pas et al., 2017] ou [Board, 2015]; ou visite o repositório de código-fonte disponível2.

6.2.1.1. Parallel Task

O paralelismo de tarefa no OpenMP foi apresentado na versão 3.0 dessa especificação em
2008 (a versão 5.0 foi publicada em 2018). Sua principal característica é permitir que
algoritmos irregulares em relação a carga de processamento e o fluxo de sua execução
fossem paralelizados. Até então, o paralelismo só poderia feito por meio de laços de
repetições ou de seções paralelas, não atendendo todas as características de paralelismo e
trazendo um grau de complexidade maior para a programação.

O paralelismo de tarefas provê uma solução elegante para o problema. Ele é geren-
ciado por um sistema de fila dinâmica que atribui às threads um conjunto de trabalho que
pode ser realizado. Essa atribuição é feita quando uma thread solicita um “novo trabalho”
para a fila, até que a fila esteja vazia.

As primeiras versões do paralelismo de tarefas era bem rudimentar. Porém, a
partir da versão 4.0 do OpenMP, esse paralelismo se tornou bem mais estruturado, com
mais diretivas e parâmetros, bem como mais fácil de programar.

Basicamente, uma tarefa é um bloco estruturado com uma diretiva de OpenMP e
que pode ser executado por qualquer thread disponível. A sintaxe que define o bloco de
uma tarefa é:

#pragma omp task.

A Listagem 6.3 mostra um exemplo simples de um programa que faz uso de par-
alelismo de tarefas. Na região paralela definida na linha 8, apenas uma thread executa o
bloco indicado pela diretiva single da linha 11, e todas as demais threads ignora esse
bloco e passam para a instrução seguinte. Essa linha seguinte é exatamente um ponto de
sincronização, no qual essas outras threads esperam o término da região paralela (linha
24). Já a thread que executa a diretiva single cria duas tarefas (linha 14 e linha 19). A
critério do ambiente de execução, a própria thread que criou a tarefa pode executar uma

2Visite o repositório com os códigos utilizados neste minicurso em https://github.com/
hpc-fci-mackenzie/erad-rs-2019.
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1 # i n c l u d e <omp . h>
2 # i n c l u d e < s t d i o . h>
3 # i n c l u d e < s t d l i b . h>
4

5 i n t main ( i n t a rgc , c h a r ∗ a rgv [ ] )
6 {
7 / / Regiao p a r a l e l a
8 # pragma omp p a r a l l e l
9 {

10 /∗ Apenas uma t h r e a d e x e c u t a o b l o c o a s e g u i r ∗ /
11 # pragma omp s i n g l e
12 {
13 /∗ P r i m e i r a t a r e f a ∗ /
14 # pragma omp t a s k
15 {
16 p r i n t f ( " Ola " ) ;
17 }
18 /∗ Segunda t a r e f a ∗ /
19 # pragma omp t a s k
20 {
21 p r i n t f ( "Mundo " ) ;
22 }
23 }
24 } /∗ Fim da r e g i a o p a r a l e l a ∗ /
25 r e t u r n 0 ;
26 }

Listagem 6.2: Exemplo de criação de tarefas em OpenMP.

dessas tarefas. Independente disso, uma delas é adicionada à fila dinâmica de atribuição
de tarefas. Nesse caso, sabendo que existem diversas outras threads no estado de espera,
o ambiente de execução pode atribuir uma tarefa a uma destas threads disponíveis. Neste
caso, não existe garantia da ordem de execução das tarefas e, consequentemente, as men-
sagens “Ola Mundo ” e “Mundo Ola ” podem ser impressas.

Um outro exemplo interessante de entender o funcionamento do paralelismo de
tarefa é por meio da versão paralela do algoritmo de ordenação Quicksort, que é descrito
a seguir [Kumar, 2002, van der Pas et al., 2017]:

1. escolha um elemento do arranjo de dados, chamando-o de pivô.

2. em seguida, coloque o pivô em sua posição final e ordenado em relação ao arranjo,
com os menores elementos à esquerda dele, bem como os maiores elementos à
direita. Essa fase é chamada de particionamento.

3. recursivamente, faça os passos 1e 2 para as partes esquerda e direita do pivô do
arranjo.

4. a recursão termina quando não houver nenhum outro elemento a ser ordenado.

Sabe-se que a escolha do pivô é fundamental para o comportamento estável do
Quicksort e, uma vez que a probabilidade de haver um desbalanceamento nessa divisão é
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alta, cada divisão pode ser definida como uma tarefa e fazer um ótimo uso do paralelismo
de tarefas.

Uma forma simplificada de visualizar a recursão existente no Quicksort é por meio
de uma árvore. Essa árvore pode ser vista na Figura 6.5: cada nível da árvore representa
uma nova subdivisão da tarefa de recursão, onde estão circulados os pivôs em cor ver-
melha e, uma vez ordenado, ele fica anotado em cor azul.

Figure 6.5: Árvore de recursão do Quicksort.

A paralelização em tarefas desse algoritmo leva em consideração que a altura
máxima da árvore h é derivada da quantidade de elementos de um arranjo: h = log2 n.
Na Figura 6.5, a altura é h = 3. Sabe-se também que, em cada nível da árvore h′, existe
2h′ sub-arranjos devido às recursões. Assim, também é possível considerar que, em um
determinado computador com p processadores, é possível criar recursões concorrentes
com, no máximo p = h′p. Dessa forma, o algoritmo Quicksort com paralelismo de tarefas
em OpenMP pode ser visto na Listagem 6.3.

Nessa Listagem 6.3, as linhas 5 e 10 definem as tarefas #pragma omp task
com algumas cláusulas modificadoras:

• final: evita que novas tarefas sejam criadas conforme avaliação da expressão pelo
ambiente de execução do OpenMP.

• mergeable: modifica o ambiente de dados mantido automaticamente pelo OpenMP
para que o escopo dos dados sejam compartilhados e, consequentemente, diminua
o uso de memória.

• default: modifica o comportamento padrão de compartilhamento de variáveis, sendo
obrigatória a indicação do modo de compartilhamento das variáveis utilizadas na
região paralela de tarefas.

• shared: as variáveis indicadas têm seu escopo definido como compartilhado entre
todas as tarefas/threads.

• firstprivate: as variáveis indicadas têm seu escopo definido como local (privadas) e
são iniciadas com o mesmo valor respectivo às variáveis associadas.
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1 l ong q u i c k s o r t ( l ong ∗a , l ong lo , l ong h i )
2 {
3 i f ( lo < h i ) {
4 l o ng p = p a r t i t i o n ( a , lo , h i ) ;
5 # pragma omp t a s k f i n a l ( ( p − l o ) < n_proc ) mergeab l e \
6 d e f a u l t ( none ) s h a r e d ( a ) f i r s t p r i v a t e ( lo , p )
7 {
8 q u i c k s o r t ( a , lo , p − 1) ; / / Ramo e s q u e r d o da a r v o r e
9 }

10 # pragma omp t a s k f i n a l ( ( h i − p ) < n_proc ) mergeab l e \
11 d e f a u l t ( none ) s h a r e d ( a ) f i r s t p r i v a t e ( hi , p )
12 {
13 q u i c k s o r t ( a , p + 1 , h i ) ; / / Ramo d i r e i t o da a r v o r e
14 }
15 r e t u r n ( p ) ;
16 }
17 }

Listagem 6.3: Quicksort com paralelismo de tarefas.

6.3. Computação Natural
Os mecanismos naturais ou biológicos para o processamento de dados já é conhecido é
tem sido capturado e incorporados em diversos sistemas computacionais. Esse é o princí-
pio da Computação Natural, que tenta aproximar da natureza as abordagens computa-
cionais empregas na construções de diversos sistemas. Para isso, tem-se um esforço na
construção de ferramentas para soluções em sistemas complexos nas diversas áreas; na
projeção de dispositivos computacionais que descrevem fenômenos naturais; na sintetiza-
ção de vida artificial; e na suplementação da arquitetura clássica de Von Neumann e suas
derivações [Castro et al., 2004].

Uma das primeiras áreas de estudo da computação natural é também uma das
mais antigas. Ela aproveita diversas descobertas de princípios e teorias da natureza,
bem como utiliza diversos modelos derivados dessas descobertas. Nesta área, destacam-
se [Castro et al., 2004, De Castro, 2006]: redes neurais, algoritmos evolutivos, sistemas
imunológicos e inteligência de enxames; sendo que este último assunto será aprofundado
nas seções a seguir.

6.3.1. Inteligência de enxames

O termo inteligência de enxames foi proposto no fim da década de 1980 onde se referia
a sistemas robóticos compostos por uma coleção de agentes simples em um ambiente in-
teragindo de acordo com regras locais. O termo “enxame” (ou coletivo) é utilizado de
forma genérica para se referir a qualquer coleção estruturada de agentes capazes de inter-
agir. O exemplo clássico de um enxame é um enxame de abelhas, entretanto a metáfora
de um enxame pode ser estendida a outros sistemas com uma arquitetura similar. Uma
colônia de formigas pode ser vista como um enxame onde os agentes são formigas, uma
revoada de pássaros é um enxame onde os agentes são pássaros, um engarrafamento é
um enxame onde os agentes são carros, uma multidão é um enxame de pessoas, um sis-
tema imunológico é um enxame de células e moléculas, e uma economia é um enxame
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de agentes econômicos. Embora a noção de enxame sugira um aspecto de movimento
coletivo no espaço, como em um "enxame de pássaros", estamos interessados em todos
os tipos de comportamentos coletivos, não apenas movimento espacial.

A inteligência de enxame inclui qualquer tentativa de projetar algoritmos ou dis-
positivos distribuídos de solução de problemas inspirados pelo comportamento coletivo de
insetos sociais e outras sociedades animais [Bonabeau et al., 1999]. A inteligência de enx-
ame é uma propriedade de sistemas compostos por agentes não inteligentes e com capaci-
dade individual limitada, capazes de apresentar comportamentos coletivos inteligentes
[White and Pagurek, 1999].

Algumas propriedades da inteligência coletiva:

• Proximidade: os agentes devem ser capazes de interagir;

• Qualidade: os agentes devem ser capazes de avaliar seus comportamentos;

• Diversidade: permite ao sistema reagir a situações inesperadas;

• Estabilidade: nem todas as variações ambientais devem afetar o comportamento de
um agente;

• Adaptabilidade: capacidade de se adequar a variações ambientais.

Sendo assim, um sistema de enxame é aquele composto por um conjunto de
agentes capazes de interagir entre si e com o meio ambiente. A inteligência de enx-
ame é uma propriedade emergente de um sistema coletivo que resulta de seus princípios
de proximidade, qualidade, diversidade, estabilidade e adaptabilidade. Duas principais
linhas de pesquisa podem ser observadas em inteligência de enxame:

• Trabalhos inspirados por comportamentos sociais de insetos;

• Trabalhos inspirados na habilidade das sociedades humanas em processar conheci-
mento.

Embora existam diferenças entre estas abordagens, elas possuem a seguinte car-
acterística importante em comum: população de indivíduos capazes de interagir entre si e
com o ambiente.

Insetos sociais são aqueles que vivem em comunidades ou colônias como por ex-
emplos: formigas, abelhas, vespas e cupins. Uma colônia pode ser considerada como
uma grande família de insetos sem hierarquia, na maioria dos casos. Dentro de uma colô-
nia existe uma sobreposição entre gerações de pais e filhos. Cada inseto parece ter sua
própria agenda, mesmo assim, uma colônia parece extremamente bem organizada. A inte-
gração de todas as atividades individuais não requer supervisão, trata-se de um fenômeno
auto-organizado. Formigas do tipo leafcutter cortam folhas de plantas e árvores para cul-
tivar fungos. Formigas trabalhadoras buscam por alimento a grandes distâncias do ninho,
criando caminhos a partir do ninho e de volta para o ninho. Formigas do tipo weaver
formam correntes com seus próprios corpos permitindo que elas atravessem grandes bu-
racos e carreguem alimento para o ninho. Durante sua fase de movimentação e busca
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por alimento, as formigas do tipo army organizam frentes de batalha impressionantes. As
abelhas constroem uma série de pentes paralelos formando correntes que induzem um
aumento local de temperatura. Desta forma, fica mais fácil moldar a colmeia. As fontes
de alimento são exploradas de acordo com sua qualidade e distância do ninho. Podemos
citar como exemplos de problemas resolvidos por insetos sociais: encontrar alimento,
construir ou aumentar o ninho, dividir a mão de obra, alimentar a colônia, responder a
desafios externos (clima, predadores, etc.), soar alarmes e encontrar um local apropriado
para construir o ninho.

6.3.1.1. Colônia de formigas

As formigas são os insetos sociais mais amplamente estudados. Exemplos da popular-
idade das formigas podem ser encontrados em filmes como Formiguinha Z e Vida de
Inseto. Considere o seguinte trecho de Formiguinha Z, onde uma formiga trabalhadora
chamada Z entra no consultório do terapeuta reclamando de sua insignificância:

• “Eu me sinto insignificante.”;

• “Ah, você teve um grande progresso.”;

• “Tive?”;

• “Sim . . . você é insignificante!”.

Entretanto, a perspectiva que a maioria das pessoas tem da organização social dos
insetos é errônea. Os filmes acima mostram isso claramente. Neste filme, por exemplo,
existe uma forte hierarquia social, com, por exemplo, herdeiros de trono.

Algumas tarefas que as formigas devem desempenhar: coletar e distribuir ali-
mento, construir o ninho, cuidar do ninho, dos ovos e das larvas, etc. Alocação de tarefas
é o processo que resulta em alguns trabalhadores realizando tarefas específicas, em quan-
tidades apropriadas à situação atual. Trata-se de soluções encontradas para problemas
dinâmicos e requer, portanto, um processo contínuo de adaptação. No caso particular das
formigas, este processo é auto-organizado. Nenhuma formiga é capaz de avaliar as neces-
sidades globais do formigueiro e nem de contar a quantidade de trabalhadores envolvidos
em cada tarefa de forma a decidir como realocá-los. A capacidade de cada formiga é
limitada. Cada trabalhador precisa tomar apenas decisões locais.

6.4. Aplicações - Otimização e Agrupamento
Para a seção de hands-on, apresentamos dois casos de uso. O primeiro caso de uso é a
resolução de um problema de otimização e o segundo caso de uso é a resolução de um
problema de agrupamento de dados. Ambos os casos são baseados em inteligência de
enxames mais especificamente em colônias de formigas.

Como visto na Seção 6.3, ao desenvolver algoritmos bio-inspirados, estamos bus-
cando por comportamentos que emergem de ações individuais e que alteram o comporta-
mento de todo o ambiente. As formigas são um exemplo bem didático para a explicação
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deste conceito. Leve em consideração a tarefa de busca por alimento. Cada formiga segue
um caminho inicialmente aleatório e, ao achar o alimento, volta deixando uma trilha de
feromônio para marcar o caminho. Ao fazer isto, a probabilidade de outras formigas irem
por esse mesmo caminho aumenta. A medida que novas formigas chegam ao alimento,
elas voltam deixando essa trilha de feromônios. Desta forma temos um comportamento
coletivo que emerge a partir de uma ação individual.

Essa seção está estruturada da seguinte forma: a Seção 6.4.1 apresenta uma breve
revisão sobre grafos, a Seção 6.4.2 apresenta o problema de otimização e a Seção 6.4.3
apresenta o problema de agrupamento de dados.

6.4.1. Breve recordação sobre grafos

Um grafo pode ser definido como uma 2-upla G=(V,E) onde V é um conjunto de vértices
ou nós, e E é um conjunto de conexões ou pares de nós ligando estes vértices: V =
v0,v1, . . . ,vN , E = (vi,v j) : i 6= j.

Um caminho em um grafo consiste em uma sequência alternada de nós e conexões.
Quando não existir ambiguidade, um caminho pode ser descrito por uma sequência de
nós.

Um grafo é dito 1) conexo se existir pelo menos uma conexão ligando cada par de
nós; 2) Direcionado quando existe uma direção específica de percurso; 3) Ponderado se
para cada conexão e ∈G for especificado um número não negativo w(e)≥ 0 denominado
peso ou comprimento de e.

6.4.2. ACO - Ant Colony Optimization

Alguns estudos de campo mostram que as formigas possuem uma grande capacidade de
explorar fontes de alimentos sem perderem a capacidade de explorar o ambiente como
um todo. Desta forma, as formigas conseguem encontrar o menor caminho entre o ninho
e as fontes de alimento. O Ant Colony Optimization, ou ACO, considera a tarefa de busca
por alimento como a metáfora para seu desenvolvimento.

Quando alguma fonte de alimento é encontrada, as formigas são recrutadas para
buscarem aquele alimento e levarem para o ninho. Recrutamento é o nome dado ao
mecanismo comportamental que permite que uma colônia de formigas reúna rapidamente
uma grande quantidade de coletadoras em torno de uma determinada fonte de alimento.
O mecanismo mais utilizado para o recrutamento é a tilha de feromônios. O feromônio
possui duas funções importantes: definir a trilha a ser seguida e servir como sinal de
orientação para as formigas passeando fora do ninho.

As formigas, ao definirem o menor caminho entre a fonte de alimento e o ninho,
estão minimizando o tempo gasto nesta viagem. Generalizando essa visão, podemos
aplicar essa metáfora à resolução do problema de roteamento similar ao problema do
caixeiro viajante (TSP). Isto foi proposto por [Dorigo et al., 1996]. A abordagem proposta
pelos autores está baseada em um grupo de “formigas artificiais” que liberam e seguem
“trilhas de feromônio artificial”. Neste caso, existe uma colônia de formigas artificiais,
cada uma indo de uma cidade a outra de forma independente, favorecendo cidades próx-
imas ou caminhando aleatoriamente. Enquanto uma formiga atravessa um determinado
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(a) Cenário (b) Inicialização aleatória

(c) Após iterações (d) Final da execução

Figure 6.6: Experimento de busca por alimento

caminho entre cidades, ela libera certa quantidade de feromônio inversamente propor-
cional ao comprimento total do caminho percorrido pela formiga. Com isso temos que
quanto menor o comprimento do caminho percorrido, maior a quantidade de feromônio
liberada e vice-versa. Depois que todas as formigas tiverem completado suas rotas e lib-
erado feromônio, as conexões pertencentes a maior quantidade de rotas mais curtas terão
mais feromônio depositado. Como o feromônio evapora com o tempo, quanto maior
o comprimento do caminho, mais rápido será o desaparecimento de uma trilha em um
caminho longo. A maior parte dos algoritmos de otimização baseados em colônias de
formigas é utilizada para resolver problemas de otimização combinatória representados
por grafos.

6.4.2.1. Uma Simulação de Vida Artificial

As Figuras 6.6a, 6.6b, 6.6c e 6.6d ilustram o experimento de busca por alimento. Ao lado
direito das figuras está o ninho, ao lado esquerdo está a fonte de alimento e no meio está
um obstáculo. Este experimento foi feito com 500 formigas. É possível observar que a
trilha de feromônios fica mais forte com o passar das iterações.
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6.4.2.2. Algoritmo Genérico de Otimização por Colônias de Formigas

Um algoritmo de otimização por colônias de formigas alterna, por uma quantidade máx-
ima de iterações, a aplicação de dois procedimentos básicos:

• Um procedimento paralelo de construção/modificação de trilhas no qual um con-
junto de N formigas constrói/modifica N soluções paralelas para o problema;

• Uma regra de atualização de feromônio a partir da qual a quantidade de feromônio
nas conexões é alterada.

O processo de construir ou modificar uma solução (caminho) é feito de forma
probabilística, e a probabilidade de uma nova conexão ser adicionada à solução sendo
construída é função de uma qualidade heurística η (heuristic desirability) e da quanti-
dade de feromônio τ depositada por outras formigas. A qualidade heurística expressa a
probabilidade de uma formiga se mover para uma determinada conexão. Por exemplo:

• Quando o caminho mínimo está sendo procurado, η pode ser tomado como sendo
inversamente proporcional à distância entre um par de nós;

• A regra de atualização da quantidade de feromônio deve levar em conta a taxa de
evaporação de feromônio τ e a qualidade das soluções produzidas.

6.4.2.3. Exemplo de Aplicação

Considere o problema do caixeiro viajante (TSP) representado sob a forma de um grafo.
Neste problema, as formigas constroem as soluções movendo-se de um nó para outro do
grafo. A cada iteração, uma formiga k, k = 1, ...N, constrói um caminho (rota) aplicando
uma regra de transição probabilística (ε−1) vezes. A transição de uma formiga da cidade
i para a cidade j na iteração t dependerá de três fatores: 1) do fato da cidade já ter sido
visitada ou não; 2) do inverso da distância di j entre as cidades i e j, denominado de visi-
bilidade ηi j = 1/di j; e 3) da quantidade de feromônio τi j na conexão ligando as cidades i
e j.

Como no caso do TSP cada cidade não deve ser visitada mais do que uma vez,
é preciso armazenar informação sobre as cidades que já foram visitadas. Isso pode ser
feito empregando-se, por exemplo, uma lista tabu ou memória, que definirá o conjunto de
cidades Jk

i que a formiga k ainda deve visitar enquanto na cidade i. A probabilidade de
uma formiga k ir de uma cidade i para uma cidade j na iteração t é dada pela regra de
transição apresentada pela Equação 1, onde τi j(t) é o nível de feromônio na conexão (i, j),
e ηi j é a visibilidade da cidade j quando na cidade i. Os parâmetros α e β são definidos
pelo usuário e controlam o peso relativo da intensidade da trilha (feromônio) e da vis-
ibilidade. Por exemplo, se α = 0 cidades mais próximas tenderão a serem escolhidas,
enquanto se β = 0, apenas amplificação na quantidade de feromônio será considerada.

pk
i j(t) =





[τi j(t)]α [ηi j]
β

∑l∈J [τil(t)]α [ηil ]β
, se j ∈ Jk

i

0, caso contrário
(1)
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Quando uma formiga atravessa uma conexão ela libera um pouco de feromônio.
Neste caso, a quantidade de feromônio liberada em cada conexão (i, j) pela formiga k,
∆τk

i j(t), depende de seu desempenho que é dado pela Equação 2, onde Lk(t) é o compri-
mento da rota T k(t) percorrida pela formiga k na iteração t, e Q é outro parâmetro definido
pelo usuário.

∆τk
i j(t) =

{
Q/Lk(t), se(i, j) ∈ T k(t)
0, caso contrário

(2)

A regra de atualização de feromônio é dada pela Equação 3, onde ρ ∈ [0,1) é
a taxa de decaimento de feromônio, ∆τi j(t) = ∑k ∆τk

i j(t), e k = 1, . . .Né o índice das
formigas..

τi j(t) = (1−ρ)τi j(t)+∆τi j(t) (3)

Os proponentes do algoritmo sugerem a utilização de N = ε , ou seja, a quantidade
de formigas igual a quantidade de cidades do grafo. Os autores também introduziram o
conceito de “formigas elitistas”, responsáveis por reforçar a melhor rota encontrada até
o momento, adicionando b.Q/Lbest ao seu valor de feromônio, onde b é a quantidade de
formigas elitistas, e Lbest é o comprimento da melhor rota encontrada até o momento.
Alguns parâmetros sugeridos: α = 1, β = 5, ρ = 0.5, N = ε , Q = 100, τ0 = 10−6, e
b = 5.

6.4.3. ACA - Ant Clustering Algorithm

Para limpar seus formigueiros, algumas espécies de formigas juntam corpos e partes de
corpos de formigas mortas em regiões específicas do formigueiro. O mecanismo básico
por trás deste processo é uma atração entre os itens mortos mediada pelas formigas. Pe-
quenos amontoados se formam e vão crescendo atraindo uma maior quantidade de corpos
naquela região do espaço. Este comportamento pode ser modelado utilizando-se duas
regras simples:

• Regra para pegar um item: se uma formiga encontra um item morto ela o pega
e passeia pelo ambiente até encontrar outro item morto. A probabilidade desta
formiga pegar o item morto é inversamente proporcional a quantidade de itens mor-
tos naquela região do espaço;

• Regra para largar um item: carregando um item a formiga eventualmente encontra
mais itens no caminho. A probabilidade desta formiga deixar este item junto ao
outro é proporcional à quantidade de itens mortos naquela região.

Como resultado destas simples regras comportamentais, todos os itens mortos
irão, eventualmente, ser agrupados na mesma região ou em regiões vizinhas do espaço.

A análise de cluster ou clusterização de dados pode ser definida como a orga-
nização ou separação de um conjunto de dados ou padrões em grupos denominados de

80 Paralelismo no nível de tarefas utilizando o padrão OpenMP 4.5



clusters. Essa organização é feita baseada em algum critério de similaridade. Os dados
são geralmente representados por um vetor de medidas ou atributos que corresponde a
um ponto em um espaço multidimensional. Intuitivamente, dados em um mesmo cluster
são mais semelhantes do que dados que não pertencem ao mesmo cluster. O problema
de clusterização de dados pode ser definido como a seguir: seja um conjunto X de N
amostras (dados), X = x1, . . . ,xN , cada qual de dimensão L, encontre um esquema de dis-
criminação para agrupar (clusterizar) os dados em c grupos denominados de clusters. O
número de clusters e as características de cada cluster devem ser determinados.

Para desenvolver um esquema de discriminação de forma a clusterizar os dados
é necessário definir uma métrica, geralmente uma medida de distância, que quantifica o
grau de similaridade (ou dissimilaridade) entre dois dados em um determinado espaço
métrico. A métrica mais comumente utilizada é a distância Euclidiana que está definida
pela Equação 4.

D2(xi,x j) = (∑
k
(χi,k−χ j,k)

2)1/2 = ||xi− x j||2 (4)

É importante salientar que clusterização envolve o agrupamento de dados não
rotulados, ou seja, dados cujas classes não são pré-conhecidas.

6.4.3.1. Algoritmo Simples de Clusterização (ACA)

Neste algoritmo, uma colônia de “agentes formigas” movendo-se aleatoriamente em uma
malha (matriz) bidimensional tem a capacidade de pegar itens dentro da malha e movê-los
para outras posições da malha. A ideia geral é de que itens isolados devem ser pegos e
movidos para locais da malha onde se encontram mais itens daquele mesmo tipo. Note,
entretanto, que o grupo ao qual cada item pertence é desconhecido a priori. Assuma que
existe um único tipo de item no ambiente e que uma determinada quantidade de agentes
formiga cuja função é carregar itens de uma posição a outra da malha está disponível.
A probabilidade pp de que uma formiga “descarregada” se movendo aleatoriamente pela
malha pegue um determinado item está definida pela Equação 5, onde f é a fração de itens
percebidos na vizinhança da formiga, e k1 é uma constante (threshold). Para f << k1,
pp ≈ 1, ou seja, a probabilidade de uma formiga pegar um item quando há poucos itens
em sua vizinhança é grande.

pp = (
k1

k1 + f
)2 (5)

A probabilidade pd de uma formiga “carregada” movendo-se aleatoriamente pelo
ambiente deixar este item em uma determinada posição da malha é dada pela Equação
6, onde f é a fração de itens percebidos na vizinhança da formiga e k2 é outra constante
(threshold). Para f << k2, pd ≈ 0, ou seja, a probabilidade de uma formiga deixar um
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item quando há poucos itens em sua vizinhança é pequena.

pd = (
f

k2 + f
)2 (6)

Para utilizar este modelo teórico como uma ferramenta de clusterização (engen-
haria), ainda é necessário definir dois aspectos importantes: 1) Qual o tipo de ambiente
no qual as formigas vão se movimentar? 2) Como definir a função f?

No algoritmo padrão, as formigas movem-se em uma malha bidimensional con-
tendo m×m células, e possuem a capacidade de perceber o ambiente em uma vizinhança
de sua posição atual V(ss). Neste caso, os padrões de entrada são projetados em regiões
aleatórias da malha e devem posteriormente ser reposicionados de forma a preservar as
relações de vizinhança entre itens “vizinhos” no espaço original de atributos. Note que f
pode ser entendido como sendo a “visibilidade” de cada formiga. Assim como no caso da
função de fitness em algoritmos evolutivos, f será uma função do problema a ser tratado.
Por exemplo, em um contexto de sistemas robóticos, f foi definido como sendo o quo-
ciente entre a quantidade N de itens encontrados nas últimas T iterações do algoritmo e a
maior quantidade possível de itens que poderia ser encontrada neste período.

6.4.3.2. Exemplos de Aplicação

[Lumer and Faieta, 1994] aplicaram o algoritmo padrão ao problema de análise explo-
ratória de dados, onde o objetivo era encontrar clusters em dados não rotulados. Os dados
foram tomados em um espaço Euclidiano de dimensão L, ℜL, e foi utilizado uma malha
bidimensional com vizinhança unitária. A função f é dada pela Equação 7, onde f (xi) é
uma medida da similaridade média do item xi em relação a outro item x j na vizinhança de
xi, α é um fator que define a escala de dissimilaridade, e d(xi,x j) é a distância Euclidiana
entre os dados xi e x j em seus espaços originais.

f (xi) =

{
1
s2 ∑x j∈V(s×s)

(r)[1− d(xi,x j)
α ], se f > 0

0, outros casos
(7)

As probabilidades de pegar e deixar um item são dadas pelas Equações 8 e 9
respectivamente.

pp(xi) =
k1

k1 + f (xi)
(8)

pd(xi) =

{
2 f (xi), se f (xi)< k2

1, se f (xi)≥ k2s
(9)

Embora o algoritmo ACA seja capaz de agrupar os dados, ele geralmente encontra
uma quantidade de grupos maior do que a existente na base de dados original. Além
disso, o algoritmo padrão não estabiliza em uma dada solução, ele fica construindo e
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reconstruindo grupos constantemente. Para aliviar estes problemas, [Vizine et al., 2005]
propuseram três modificações no algoritmo original:

• Um decaimento para o parâmetro k1;

• Um campo de visão progressivo que permite uma visão mais abrangente para as
formigas; e

• A adição de feromônio aos itens carregados pelas formigas e possibilidade de trans-
ferência de feromônio para a malha.

Decaimento de k1:

• A cada ciclo (10.000 passos de formiga) k1 sofre um decaimento geométrico:
k1← 0.98× k1 até k1min = 0.001;

• Quando uma formiga percebe um grupo grande ela aumenta seu campo de visão:
se f (xi)> θ e s2 ≤ s2

max, então s2← s2+ns. A sugestão dos autores é: s2
max = 7×7

e θ = 0.6;

• Inspirados pelo processo de realimentação positiva via feromônio no processo de
construção de ninhos pelos cupins, os autores propuseram a adição de um nível de
feromônio φ(i) à malha, onde i é o índice da célula da malha. As Equações 10 e 11
apresentam esse conceito.

pp(xi) =
1

f (i)φ(i)
(

k1

k1 + f (xi)
)2 (10)

pd(xi) =
1

f (i)φ(i)
(

k2

k2 + f (xi)
)2 (11)
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Resumo. A Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS) é
um evento anual, criado em 2001, que visa, entre outros objetivos, ser um fórum
para qualificar profissionais da região sul do Brasil na área de Processamento
de Alto Desempenho (PAD). Ao longo dos seus primeiros anos, o evento já pu-
blicou quase 1000 trabalhos, que ajudam a contar um pouco da história e da
evolução da pesquisa em PAD na região sul. Neste contexto, o presente estudo
tem como objetivo a análise dos trabalhos publicados nos Anais da ERAD/RS, a
fim conhecer os pesquisadores e grupos que contribuı́ram, de forma destacada,
nesta história. A metodologia empregada envolveu a aplicação de técnicas de
Análise de Redes Sociais, além do cálculo e interpretação das métricas dos au-
tores e da rede de colaboração. Os resultados encontrados permitiram identifi-
car os autores mais relevantes, de acordo com as diversas métricas analisadas,
assim como as maiores comunidades de pesquisa. Espera-se que estes resulta-
dos forneçam subsı́dios à Comissão Reginal de Alto Desempenho para avaliar a
abrangência geográfica do evento, repensar os horizontes e planejar a evolução
para as próximas edições.

1. Introdução
A Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul (ERAD/RS) é um evento anual,
que teve sua primeira edição no ano de 2001, sendo promovida pela Sociedade Brasileira
de Computação, por meio da Comissão Regional de Alto Desempenho da Região Sul
(CRAD/RS). Os objetivos desta escola são: a) qualificar profissionais da região nas áreas
relacionadas a PAD; b) prover um fórum regular onde se possa apresentar os avanços
recentes nessas áreas; e c) discutir as formas de ensino de PAD nas universidades do
sul do Brasil [Schnorr and Pillon 2018]. Para potencializar seus resultados, este evento é
itinerante, sendo sediado, a cada ano, em uma instituição diferente, sempre na região sul
do Brasil.

A fim de analisar a história da ERAD/RS, este trabalho buscou identificar os auto-
res que contribuı́ram com o evento ao longo de seus 18 anos de criação, assim como iden-
tificar as redes de coautorias, dando também um panorama das redes de colaboração em
pesquisa. O foco nas redes é relevante pois, hoje em dia, a colaboração em pesquisa tem
se tornado uma atividade fundamental para o progresso da ciência por vários motivos, es-
tando entre eles a melhoria da comunicação entre grupos de pesquisadores e o intercâmbio
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de experiências e competências, além de facilitar a produção e disseminação de novos
conhecimentos cientı́ficos [Camargo and Camargo 2018]. Medir o nı́vel de colaboração
entre membros de comunidades de pesquisadores é uma tarefa complexa, que se pode
fazer de diferentes formas [Su 2010]. No entanto, a forma mais evidente de colaboração é
a coautoria em publicações [Newman 2004], que tem sido um instrumento para a análise
de colaborações, associações cientı́ficas e associações tecnológicas, tornando possı́vel a
obtenção da compreensão dos padrões de cooperação entre autores [Sampaio et al. 2015].

Na literatura, podem ser encontrados diversos trabalhos com a aplicação da abor-
dagem de Análise de Redes Sociais, ou Social Network Analysis (SNA), para identifi-
car as redes de colaboração em publicações. Como exemplo mais próximo, foi cons-
truı́da e analisada a rede de colaboração entre coautores dos mais de 400 artigos publica-
dos na Revista do CCEI, ao longo dos 20 anos de existência deste periódico cientı́fico
[Camargo and Camargo 2018]. Em trabalhos similares, apesar de ter sido utilizada a
mesma abordagem da referência anterior, o escopo não foi o de relação entre autores, mas
entre instituições. Pode-se citar a identificação da rede de colaboração entre instituições
na área de Informática Agropecuária no Brasil, a partir da análise de 139 trabalhos pu-
blicados nos Anais do X Congresso Brasileiro de Agroinformática, ocorrido em 2015
[Camargo et al. 2017] e a aplicação da mesma abordagem no âmbito da Agroinformática
na Argentina, envolvendo a análise de 86 trabalhos publicados nos Anais do 6o, 8o e
9o Congresso Argentino de Agroinformática, ocorridos nos anos de 2014, 2016 e 2017
[Camargo et al. 2018].

Inspirado pela análise dos resultados dos trabalhos correlatos, este estudo busca
identificar e apresentar os principais autores e suas redes de colaboração nas coautorias de
artigos, tomando por base os artigos já publicados na ERAD/RS. Este estudo visa apresen-
tar, a partir de evidências de coautorias de artigos, que autores e grupos desempenharam
um papel de destaque na história deste evento.

O restante deste trabalho está organizado conforme segue. A Seção 2 detalha a
metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho. Na Seção 3 são discutidos os
resultados obtidos. Por fim, são apresentadas, na Seção 4, as principais conclusões e
perspectivas de trabalhos futuros.

2. Material e Métodos

A abordagem utilizada, de natureza quantitativa, envolveu uma pesquisa documental na
Biblioteca Digital Brasileira de Computação (BDBComp), por meio da página da ERAD1.
Para implementação de scripts de análise e processamento de dados, foi utilizado o pacote
estatı́stico R, versão 3.4.4 [R Core Team 2018].

Este trabalho utilizou como base os 941 artigos publicados nas edições de 2001
a 2017 da ERAD/RS. Foram coletados manualmente os nomes dos autores dos artigos.
Em uma análise preliminar, foram encontradas situações onde o nome de um mesmo au-
tor estava escrito de maneira distinta em diferentes artigos. Para resolver este problema,
foi utilizada a função Adist2, do pacote R, que implementa o algoritmo de cálculo de
distância de Levenshtein para identificar os nomes de autores escritos de forma similar.

1http://amplus.ufpel.edu.br/erad/doku.php?id=anais
2https://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.5.1/topics/adist
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Como resultado, após a unificação dos nomes similares, foram identificados 957 autores
distintos. Foram divididos os dados de autorias dos artigos em dois arquivos: autores
e colaborações. O arquivo de autores continha o número sequencial de identificação de
cada autor e seu respectivo nome. O arquivo de colaborações apresentava, em cada linha,
um número sequencial de identificação da colaboração, e os números de identificação de
dois autores que participaram da colaboração. Foi criada uma linha neste arquivo para
cada combinação de autores, tomados dois a dois, para cada artigo com mais de dois
autores. Esta abordagem já foi utilizada em trabalhos correlatos realizados sobre ou-
tras bases de dados [Newman 2004, Camargo et al. 2017, Camargo and Camargo 2018,
Brum et al. 2019].

Para representar as colaborações na forma de uma rede social, assim como para
o cálculo das métricas da rede e dos nodos, foi utilizada a ferramenta Gephi 0.9.1
[Bastian et al. 2009]. Neste trabalho, foram consideradas as seguintes métricas:

• Quantidade de Publicações (Pub): quantidade absoluta de trabalhos nos quais este
autor participou;
• Grau (Gr): indica com quantos outros autores diferentes houve colaboração na

coautoria de trabalhos;
• Centralidade de Intermediação (CI): destaca a importância do autor como ele-

mento de conexão entre diferentes grupos de pesquisa [Umadevi 2013];
• Pagerank (PR): ressalta os autores que têm um papel de liderança na rede

[Wang et al. 2013].

A identificação das comunidades de coautoria (Com) foi realizada por meio do
método Louvain [Blondel et al. 2008]. As instituições de cada um dos autores mais rele-
vantes foram identificadas por meio da aplicação de uma abordagem manual de consulta
aos seus currı́culos na plataforma Lattes3, tendo sido considerado o vı́nculo atual decla-
rado no resumo do currı́culo.

3. Resultados e Discussão

A Tabela 1 mostra os autores que tiveram ao menos 17 publicações na história da
ERAD/RS. Este limite foi considerado em virtude de terem sido analisadas as primei-
ras 17 edições do evento, sendo enfatizados os autores que tiveram pelo menos a média
de um trabalho por edição. Além destes, foram identificados 65 autores que tiveram de
seis a dezesseis artigos publicados, 144 autores com três a cinco artigos, 172 autores com
dois artigos e 550 autores que participaram de um único artigo. A tabela está ordenada
em forma decrescente de Publicações, Grau, Centralidade de Intermediação e Pagerank,
indicando as respectivas comunidades de coautoria.

A Figura 1 mostra as variações das principais métricas de Redes Sociais analisadas
no trabalho. Embora haja uma quantidade expressiva de outliers nestes diagramas, optou-
se por restringir a análise somente aos maiores valores de cada métrica. Assim, dada esta
restrição, e de acordo com as métricas apresentadas, fica evidente a importância dos qua-
tro autores de maior ranking (1, 2, 3 e 4) na história da ERAD/RS. Além da evidência
de suas contribuições representada pela quantidade de publicações, os seus graus indi-
cam que eles contribuı́ram com muitos outros autores. As mais altas centralidades de

3http://lattes.cnpq.br/
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Tabela 1. Ranking, métricas e comunidades dos autores com mais trabalhos na ERAD/RS
N Nome Instituição Pub Gr CI PR Com
1 Gerson Geraldo Homrich Cavalheiro UFPEL 92 86 0,00724 0,01557 4
2 Philippe Olivier Alexandre Navaux UFRGS 91 96 0,00762 0,01509 1
3 Maurı́cio Lima Pilla UFPEL 84 74 0,00615 0,01071 8
4 Adenauer Corrêa Yamin UFPEL 78 94 0,00000 0,01297 7
5 Andrea Schwertner Charão UFSM 50 68 0,00112 0,01350 3
6 Renata Hax Sander Reiser UFPEL 49 41 0,00043 0,00568 8
7 Nicolas Bruno Maillard UFRGS 45 33 0,00175 0,00571 2
8 Rodrigo da Rosa Righi UNISINOS 43 42 0,00149 0,00976 5
9 César Augusto Fonticielha De Rose PUCRS 43 38 0,00074 0,00841 2

10 André Rauber Du Bois UFPEL 43 36 0,00123 0,00547 8
11 Cláudio Fernando Resin Geyer UFRGS 42 50 0,00099 0,00886 10
12 Edson Luiz Padoin UNIJUI 38 66 0,00321 0,01045 1
13 Cláudio Schepke UNIPAMPA 33 34 0,00124 0,00626 9
14 Carlos Amaral Hölbig UPF 30 28 0,00034 0,00580 6
15 Tiaraju Asmuz Diverio UFRGS 28 34 0,00000 0,00585 6
16 Márcia Cristina Cera UNIPAMPA 28 27 0,00127 0,00540 2
17 Laércio Lima Pilla UFSC 22 38 0,00264 0,00602 1
18 Lucas Mello Schnorr UFRGS 19 21 0,00087 0,00448 2
19 Luiz Gustavo Fernandes PUCRS 19 21 0,00014 0,00405 9
20 Benhur Stein UFSM 19 20 0,00023 0,00361 5
21 Cristiano André da Costa UNISINOS 18 25 0,00083 0,00508 5
22 Guilherme Piegas Koslovski UDESC 17 26 0,00078 0,00567 3

OBS: Os maiores valores para cada métrica estão enfatizados em negrito.
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Figura 1. Diagramas de caixa com os valores das métricas dos autores e tamanho das
comunidades de colaboração.

intermediação mostram que os autores 1, 2 e 3 desempenharam um papel significativa-
mente relevante na comunicação entre diferentes comunidades de pesquisa, sendo impor-
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tantes na integração destas comunidades no contexto da ERAD/RS. Os maiores valores
de Pagerank dos autores 1, 2, 4 e 5 evidenciam que eles possuem um papel de liderança
no contexto do evento, provavelmente decorrente de suas atividades como formadores de
novos pesquisadores nesta área. Em termos de instituições, também fica evidente a im-
portância da UFRGS e UFPEL como pólos formadores de pesquisadores na área de PAD,
dado que cada uma destas instituições tem cinco dos 22 pesquisadores no ranking dos
maiores autores do evento.

A Figura 2 mostra a rede de colaboração da ERAD/RS. Nodos representam os
autores que participaram de artigos publicados. Arestas representam colaborações em
coautoria. O tamanho dos nodos é proporcional à quantidade publicações do autor. A es-
pessura das arestas é proporcional à quantidade de colaborações entre os autores. As cores
dos nodos representam as principais comunidades de coautoria. Podem ser identificadas
as cores das oito maiores comunidades.
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Figura 2. Rede de Colaboração histórica da ERAD/RS
Disponı́vel em: http://sandro.pro.br/tmp/erad/erad.pdf

As quatro comunidades com maior quantidade de autores são apresentadas nas
Figuras 3 a 6. A comunidade mais numerosa (Com 1), com 110 membros, que é apre-
sentada na Figura 3, tem o autor 2 como principal membro, também havendo destacada
participação dos autores 12 e 17, cujas quantidades de colaborações representadas por
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seus graus, 66 e 38, contribuem para que o autor 2 obtenha o maior grau e a maior centra-
lidade de intermediação dentre os autores da ERAD, consolidando seu papel de integração
entre diferentes grupos de pesquisa.

Adiel Seffrin Sarates Junior

Aishameriane Venes Schmidt

Alessandro Copetti

Alessandro Rodrigues

Alexandre Carissimi
Alexandre da Silva Carissimi

Amanda Binotto Braga

Ana Karina M. Machado

Augustin Degomme

Augusto D P dos Santos

Bernardo Ferrari Mendonça

Brice Videau

Bruno M. Schaefer

Caciano dos Santos Machado

Caio Graco Prates Alegretti

Carlos E Collato

Christiane P. Ribeiro

Clarissa Marquezan

Cleverton Marlon Possani

Daniel A. G. de Oliveira

Danilo Fukuda Conrad

Darlon H Fracari

Denise Stringhini

Diego Contessa

Edson Luiz Padoin

Eduardo Henrique Molina da Cruz

Eduardo H. M. Cruz

Eduardo R. Rodrigues

Eduardo Salgueiro Freitas

Elgio Schlemer

Emilio Hoffmann

Esteban Meneses

Everton Hermann

Fábio A. D. de Oliveira

Fábio Alves

Felipe L. Madruga

Francieli Zanon Boito

Franciel Roberto Artus

Francis Birck Moreira

Francisco Berti da Cruz

Frederico Schardong

Gabriel Freytag

Gideon V. Leandro

Guilherme Arruda

Guilherme D. Pizzol

Hans-Ulrich Heiss

Henrique Cota de Freitas

Jairo Panetta

Jean-François Méhaut

Jean Luca Bez

Jeferson Allebrandt

José Luís Almada Guntzel

José Luis Guntzel

Laércio Lima Pilla

Lori R. F. Machado Filho

Lucas Holz

Mairo Pedrini

Manuela K Ferreira

Manuel Osório Binelo

Márcio Bastos Castro

Marco Antonio Zanata Alves

Marcos E. Barreto

Marcos Ketzer

Marcos S. Morgenstern

Matheus S. Serpa

Matthias Diener

Maurício Campos

Mauricio Dessuy

Natália Gubiane Rampon

Nelson R Padilha

Oleg Khatchatourian

Pablo Grunmann

Pablo J. Pavan

Paulo Sérgio Sausen

Pedro Augusto Pereira Borges
Pedro Caetano Teixeira

Pedro Dias

Pedro Velho

Philippe Olivier Alexandre Navaux

Rafael B. Ávila

Rafael Keller Tesser

Rafael Righi

Rafael von Hoonholtz Magrin
Raphael Belochio

Renan F. Pires

Ricardo Cassali

Ricardo K. Lorenzoni

Ricardo Luis dos Santos

Roberto Schaedler Borges

Roberto Wiest

Robinson F. de Camargo

Rodolfo França de Lima

Rodrigo Alves

Rodrigo Soares

Rodrigo Virote Kassick

Rogério S. M. Martins

Rômulo Silva de Oliveira

Ruy Castro

Saul V. Winik

Sérgio Luis Dill

Sheiny Fabre Almeida

Simão Sirineo Toscani

Tiago Covolan Bozzetti

Tiago Luiz Ferreira

Vicente S Cruz

Victor N. Kurshner

Vinicius Marino Calvo Torres de Freitas

Vinícius Rodrigues Machado

Vítor Alano de Ataides

Wagston Tassoni Staehler

3 10
2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2 2

2

2
4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

4

8

6

4 7

3

6

34
11

2

3

7

9

2

3

3 2

2

2

2

2

2

2

4

14

3

2

3

22

3

6

5

2

2

2

2

2

2

3

3

4

5

22

2

3

2

3

4

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

Figura 3. Maior comunidade de coautoria

Na Figura 4 está a segunda comunidade mais numerosa (Com 2), com 96 mem-
bros, que tem os autores 7 e 9 como principais, com participação também destacada dos
autores 16 e 18. A terceira maior comunidade (Com 3), com 85 membros, tendo o autor 5
como principal elemento, além da participação do autor 22. A quarta maior comunidade
(Com 4), mostrada na Figura 6, tem somente o autor 1 no ranking dos maiores autores da
história da ERAD/RS.
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Figura 4. Segunda maior comunidade de coautoria
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Figura 5. Terceira maior comunidade de coautoria
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Figura 6. Quarta maior comunidade de coautoria

4. Conclusões
Esta pesquisa documental analisou quantitativamente os trabalhos publicados na
ERAD/RS de 2001 a 2017. Foram identificados os principais autores do evento, com
base na análise das métricas de quantidade de publicações, grau de colaboração, centrali-
dade de intermediação e Pagerank. Foram identificadas as quatro principais comunidades
de coautoria, assim como suas quantidades de autores e principais elementos. Espera-
se que os resultados aqui apresentados contribuam para o reconhecimento dos autores
que fizeram a história do evento e auxiliem ações de expansão das comunidades de pes-
quisa em PAD no sul do paı́s. Salienta-se que a execução desta pesquisa foi totalmente
dependente da acesso aos anais de todas as edições do evento. Neste sentido, faz-se ne-
cessário parabenizar a CRAD/RS pela publicação destes na Biblioteca Digital Brasileira
de Computação.

Como trabalhos futuros, pretende-se estudar a correlação entre os achados deste
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trabalho com as árvores genealógicas cientı́ficas dos membros da comunidade de PAD do
RS. Complementarmente, almeja-se estudar a relevância desta na comunidade nacional,
por meio da aplicação de metodologia similar à do presente trabalho nos artigos publi-
cados nos principais eventos da área no contexto brasileiro: International Symposium on
Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD) e Simpósio de
Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD).
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Abstract. As aplicações de processamento de streams possuem características
de execuções dinâmicas com variações na carga e na demanda por recursos.
Adaptar o grau de paralelismo é uma alternativa para responder a variação
durante a execução. Nesse trabalho é apresentada uma abstração de parale-
lismo para a DSL SPar através de uma estratégia que autonomicamente adapta
o grau de paralelismo de acordo com objetivos de desempenho.

1. Introdução
O recente aumento no número de dispositivos (ex: sensores, câmeras, radares) conecta-
dos e produzindo dados demanda técnicas inovadoras de processamento. O paradigma
de stream processing [Andrade et al. 2014] representa uma classe de aplicações voltadas
para processar e filtrar em tempo real um fluxo contínuo de dados. Porém, processar em
tempo real sob variações no fluxo, velocidade e volume dos dados se tornou um desafio
para os sistemas de processamento de stream. Uma abordagem para tentar acelerar as
execuções foi introduzir o paralelismo, realizando simultaneamente diferentes operações
sob dados/tarefas.

Um fator desafiador é que introduzir paralelismo não é uma tarefa trivial para
a maioria dos programadores de aplicações de stream, pois demanda um conhecimento
aprofundado de arquitetura de computadores e otimizações de baixo nível, como cache,
acesso à memória, particionamento de dados, condições de corrida, etc. No cenário de
processamento paralelo de stream existe a SPar [Griebler et al. 2017, Griebler et al. 2018],
que busca facilitar a introdução de paralelismo em aplicações de stream em C++ usando
atributos. Tais atributos são anotados em trechos paralelizáveis do código sequencial.
Conforme as anotações no código, o compilador da SPar gera código paralelo.

O problema tratado nesse trabalho está relacionado com a definição e adapta-
bilidade do grau de paralelismo, que por padrão na SPar é definido manualmente pelo
programador, sendo fixo durante toda a execução e não respondendo a flutuações que
ocorram durante a execução. No estudo anterior [Vogel and Fernandes 2018] foi demons-
trado como gerenciar autonomicamente o grau de paralelismo baseado no monitoramento
das filas da runtime, enquanto que em [Vogel et al. 2018] foi evidenciado o impacto do
grau de paralelismo na latência dos itens de stream, e como a latência pode ser gerenciada
através de otimizações no grau de paralelismo.

Existem trabalhos relacionados que implementam algoritmos para execuções adap-
tativas, como em [Gedik et al. 2014] e [Sensi et al. 2016]. Por outro lado, o objetivo desse
trabalho é oferecer abstrações de paralelismo de alto nível e reduzir complexidades para
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programadores de aplicação. Para reduzir complexidades, conceitos de computação autô-
noma [Hellerstein et al. 2004] e self-adaptive systems [Macías-Escrivá et al. 2013] po-
dem ser usados para gerenciar as execuções sem interferência manual do programador.
A estrutura desse artigo é a seguinte: a Seção 2 apresenta a implementação e caracteriza-
ção da estratégia, na Seção 3 são apresentados os resultados dos experimentos realizados,
e a conclusão é evidenciada na Seção 4.

2. Implementação do Grau de Paralelismo Autoadaptativo
O grau de paralelismo na DSL SPar corresponde ao número de réplicas em um determi-
nado estágio paralelo. Considerando a demanda por abstrair a definição do número de
réplicas e possibilitar que tal valor possa ser ajustado durante a execução, foi implemen-
tado uma estratégia que monitora a runtime e usa um regulador de paralelismo para decidir
se é necessário adaptar a execução, aumentando ou diminuindo o número de réplicas.

O regulador de paralelismo demanda que um objetivo de desempenho seja defi-
nido pelo programador, para assim decidir se é necessário adaptar o número de réplicas.
No contexto de processamento stream, um exemplo de objetivo pode ser o throughput
(tarefas por segundo). Usando esse objetivo de desempenho, o regulador monitora peri-
odicamente o throughput atual da aplicação e o compara com o objetivo de desempenho.
Se o throughput for inferior, réplicas são adicionadas na tentativa de melhorar o desempe-
nho. O regulador decide quantas réplicas devem ser adicionadas calculando o percentual
da diferença entre o desempenho atual e o objetivo, comparando tal percentual com a ca-
pacidade de processamento disponível no ambiente de execução. O número de réplicas é
diminuído pelo regulador se o throughput for significativamente superior ao objetivo.
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Figura 1. Execução Sequencial do Input (a) e paralela (b).

O funcionamento da estratégia autoadaptativa é demonstrado em uma implemen-
tação na aplicação Lane Detection, que é uma aplicação de vídeo usada por carros autôno-
mos para a detecção de pistas em rodovias. A Figura 1(a) mostra a caracterização da carga
de trabalho em uma execução sequencial do vídeo utilizado como input. Na Figura 1(b)
é mostrada a execução paralela autoadaptativa da aplicação com um objetivo de desem-
penho de 50 (frames) por segundo, nessa aplicação cada frame equivale a uma tarefa. O
número de réplicas foi estabilizado em 8 réplicas no início da execução, após o vigésimo
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segundo da execução o throughput diminuiu devido a variação do input, evidenciado na
Figura 1(a). Consequentemente, a estratégia adicionou novas réplicas buscando aumentar
o throughput para alcançar o objetivo, assim atingindo a utilização máxima dos recursos
na máquina utilizada. Quando o throughput aumentou em uma nova tendência de desem-
penho da carga de trabalho no input utilizado, o grau de paralelismo foi diminuído pela
estratégia para utilizar os recursos de forma compatível com o objetivo de desempenho.

3. Avaliação de Desempenho
A estratégia autoadaptativa impacta na execução de aplicações, pois usa um número va-
riante de réplicas de acordo com as decisões tomadas pelo regulador de paralelismo. O
impacto foi avaliado comparando o desempenho de execuções autoadaptativas com ver-
sões paralelas usando um grau de paralelismo fixo (o mesmo número de réplicas durante
a execução). Os testes foram executados em uma máquina multi-core equipada com 2
Intel(R) Xeon(R) CPU 2.40 GHz (12 cores- 24 Hyperthreads), 32 GB - 2133 MHz de
memória usando o sistema operacional Ubuntu Server.

A Figura 2(a) apresenta os resultados da comparação de desempenho na aplicação
Lane Detection, usando como input o vídeo caracterizado na Figura 1(a). Nesse experi-
mento a estratégia autoadaptativa atingiu um desempenho similar as melhores execuções
com paralelismo fixo, evidenciando que o modo autoadaptativo não prejudica o desempe-
nho da aplicação. O desempenho competitivo da versão autoadaptativa é justificado pela
estratégia responder rapidamente a flutuações, adicionando em poucos segundos várias
novas réplicas, como mostrado na Figura 1(b). Nas execuções com grau de paralelismo
fixo fica evidente que o uso de Hyperthreads não trouxe ganho de desempenho na má-
quina testada, pois o limite de escalabilidade da aplicação foi atingido com 10 réplicas.
Nota-se também que ocorreram oscilações no desempenho com mais de 12 réplicas, o
que é resultado da combinação do uso de Hyperthreads, desbalanceamento de carga e
ordenamento dos itens de stream.
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Figura 2. Speedup do Throughput.

Na aplicação Pbzip2, que é uma aplicação do domínio de compressão de dados, foi
utilizado um input de 6.3 GB. Nesse experimento da Figura 2(b) é notável uma diferente
tendência de desempenho. Nas execuções com paralelismo fixo, o desempenho melhora
com até 23 réplicas. A execução autoadaptativa atingiu um desempenho proporcional a
22 réplicas do paralelismo fixo (próximo ao desempenho máximo).
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4. Conclusão
Nesse estudo foi apresentada e validada uma nova abstração de paralelismo para a DSL
SPar. A estratégia autoadaptativa monitora e otimiza a aplicação durante a execução.
Comparando os resultados nas duas aplicações (com diferentes comportamentos) fica
evidente que o desempenho atingido com a estratégia autoadaptativa, apesar de ter uma
execução mais elaborada, foi próximo aos melhores casos do paralelismo fixo.

No futuro se pretende implementar o paralelismo autoadaptativo em ambientes de
memória distribuída. Ainda, as estratégias autoadaptativas poderiam ser portadas para
outras classes de aplicações com padrões/composições mais complexas.
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Resumo. Data centers com múltiplos inquilinos hospedam uma diversidade de
algoritmos de controle de congestionamento do Transmission Control Proto-
col (TCP). A literatura especializada indicou que virtualizar o TCP e aplicar
marcações de congestionamento nos comutadores pode contornar o problema
causado pelas diferentes configurações. O presente trabalho analisa os efeitos
e demonstra a ineficiência das técnicas para aplicações Hadoop MapReduce.

1. Introdução

Os Data Centers (DCs) de nuvens computacionais se tornaram um ambiente no qual
múltiplos inquilinos hospedam aplicações que divergem em necessidades tecnológicas
e configurações. Neste cenário, algoritmos TCP, com diferentes formas de inferir a
ocorrência de congestionamento passam a coexistir. Algoritmos recentes propõem a
aplicação de Explicit Congestion Notification (ECN) e Random Early Detection (RED)
marcando pacotes no núcleo da rede quando um determinado limite é atingido. Desta
forma, o remetente reduz o envio de dados baseado na quantidade de pacotes com
marcações ECN recebidos, sem que ocorra perdas de pacotes ou confirmações duplicadas,
conforme ocorre com os algoritmos tradicionais.

Nesse contexto, a Virtualização do Controle de Congestionamento (VCC) foi pro-
posta como uma alternativa para uniformizar os algoritmos de controle em execução nas
máquinas virtuais dos inquilinos [Cronkite-Ratcliff et al. 2016, He et al. 2016]. Os pro-
vedores possuem acesso administrativo aos switches virtuais e hipervisores, responsáveis
por encaminhar os pacotes. Assim, uma camada de virtualização pode interceptar o
tráfego não padronizado (otimizado ou agressivo) e manipular, quando necessário, para
atender aos requisitos dos protocolos do DC, inclusive interpretando as marcações ECN.
Assim, nenhuma alteração é realizada no TCP da Máquina Virtual (MV) do inquilino.

As técnicas de virtualização propostas pela literatura foram estudadas com dados
sintéticos [Cronkite-Ratcliff et al. 2016, He et al. 2016]. A proposta do presente traba-
lho é usar rastros de execuções de servidores de produção. Foi escolhida a aplicação
Hadoop MapReduce (HMR) por sua popularidade na manipulação de dados. Para emu-
lar a aplicação foi utilizada a aplicação MRemu [Neves et al. 2015] que permite repe-
tir a execução dos rastros de execuções, reproduzindo a comunicação em diferentes
configurações. Os resultados mostram (através da análise das métricas tempo de execução
e da perda de pacotes) o impacto que a aplicação HMR sofre quando submetida a di-
ferentes cenários de configuração do TCP, mesmo com a virtualização do controle de
congestionamento em execução.
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2. Fundamentação e Motivação
Para fundamentação e motivação do trabalho, os conceitos de VCC e marcação de pacotes
são discutidos. Ainda, os requisitos de comunicação do HMR são elencados.

2.1. Comunicação de Dados em HMR

É importante ressaltar que 33% do tempo de execução do HMR é atribuı́do à tarefas de
comunicação [Neves et al. 2015]. Como DCs hospedam aplicações com padrões distintos
de comunicação, àquelas baseadas em particionamento, processamento e agregação de
informações trafegam dados de controle sensı́veis à latência, bem como tráfego de fluxos
para sincronização de massas de dados. Ou seja, os fluxos sensı́veis à latência concorrem
com o tráfego de background, constituı́do por pequenos e grandes fluxos. Analisando a
ocupação dos buffers em switches e servidores, fluxos maiores que 1MB possuem baixa
multiplexação e consomem grande parcela do espaço disponı́vel [Alizadeh et al. 2010].
Consequentemente, induzem a formação de filas e o aumento da latência para os demais
fluxos. Ainda, o tamanho dos pacotes de dados manipulados pelo HMR, estão entre 7MB
e 9MB.

Estudos sobre o DC do Facebook avaliaram o comportamento de 3 padrões dis-
tintos de tráfego: (i) aplicação HMR; (ii) máquinas executando serviços de requisições
web e (iii) cache de dados [Roy et al. 2015]. Os autores constataram que a escolha da
topologia depende da demanda de dados dos serviços que oferecem. Ainda, identifica-
ram uma tendência de baixa utilização da rede nas bordas, enquanto que nas camadas de
agregação e núcleo ocorre uma grande demanda, criando pontos de congestionamento.
Alguns padrões tem um tráfego mais intenso intra-rack enquanto que outros dependem
de comunicação com outros clusters em diferentes racks. O tráfego de dados do HMR
neste cenário, ocorre predominantemente em rajada curtas, apresentando uma variação de
demanda através dos servidores, bem como em relação ao tempo.

2.2. Marcação de Pacotes e VCC

O ECN permite ao núcleo da rede sinalizar para as extremidades uma possı́vel situação
de congestionamento antes que ocorra perda de pacotes. Quando um limite de ocupação
de fila é atingido, a ocorrência é marcada no cabeçalho do pacote e encaminhado para
o destinatário, que acrescenta a informação no pacote de resposta enviado ao remetente.
Então, o remetente reduz a janela de dados. Para implementação do ECN, o RED é usado
para gerenciamento das filas, estabelecendo parâmetros, como o limite mı́nimo e máximo,
além da probabilidade de marcação dos pacotes que excedem os limites.

A virtualização cria uma camada que permite ao DC a utilização de um algoritmo
atualizado para controle de congestionamento, baseado em ECN, e com isso processar
a comunicação dos diferentes algoritmos usado pelos clientes. Em resumo, o hipervisor
monitora e participa do estabelecimento das conexões TCP. Quando um cliente com TCP
legado solicita uma conexão, o hipervisor altera o cabeçalho do pacote alterando o bit
ECN Echo (ECE). O destinatário confirma a solicitação para o hipervisor. Ao repassar
a informação para o remente, as informações pertinentes ao ECN são removidas. Ao
receber os pacotes de dados o hipervisor monitora a fila. Na ocorrência de congestiona-
mento, o bit ECE é ativado. Quando o destinatário recebe pacotes com marcação ECN,
ele ativa e empacota essa informação no pacote Acknowledgement (ACK). O hipervisor
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do remetente, ao receber esse bit ativado, repassa a informação manipulando o Receive
Window (RWND). Ou seja, para induzir a desaceleração de transmissão do hospedeiro
sem aplicar uma técnica intrusiva, o controle de congestionamento é aplicado sobre a
janela de recepção. Assim, as informações internamente aferidas pelo algoritmo legado
sobre a janela Congestion Window (CWND) permanecem inalteradas. Nativamente, o
TCP verifica min(cwnd, rwnd) para identificar o volume de dados que podem ser trafe-
gados em um determinado instante. Ou seja, manipulando as informações no pacote que
será entregue a MV é possı́vel reduzir o volume de dados para os próximos envios.

3. Análise Experimental

O objetivo desta análise é verificar o impacto que a marcação ECN/RED pode causar na
aplicação HMR virtualizando o TCP aprofundando a discussão sobre a aplicabilidade de
VCC em cenários compartilhados. As métricas utilizadas para a análise foram o tempo
de execução da aplicação HMR e a perda de pacotes.

3.1. Ambiente Experimental

A topologia utilizada no experimento é formada por 2 switches interconectados por um
enlace de 1 Gbps. Cada switch conecta 8 servidores (1 Gbps). A topologia simplifica a
ocorrência de gargalo, representando um cenário comum em redes de DC. Foi utilizada
a ferramenta MRemu [Neves et al. 2015] para emular a comunicação do HMR, enquanto
a ferramenta iperf foi utilizada para injetar tráfego de background concorrendo pelos
recursos. A aplicação HMR foi executada em três cenários de configuração do TCP: (i)
atualizado (DC), (ii) legado (MV) e (iii) virtualizado (VCC). No entanto, o tráfego de
background foi sempre executado com TCP atualizado. Para analisar o funcionamento
do monitoramento de fila, duas configurações RED foram aplicadas: (i) RED1 com limite
máximo e mı́nimo de ocupação da fila equivalente a 90000 bytes. (ii) RED2 com limite
mı́nimo de 30000 e máximo de 90000 bytes, ou seja com um intervalo de marcação maior.
Ao todo foram realizados 6 experimentos e cada rodada de testes foi executada 10 vezes.
Foram introduzidos, inicialmente 2 pares de background e na sequência 4 e 8 pares, com
configuração do TCP consciente de ECN.

3.2. Análise dos resultados

O gráfico de diagrama de caixas mostra a variação das execuções. Analisando inicial-
mente o tempo de execução, Figura 1(a), na configuração com cenário atualizado (DC) a
configuração de gerenciamento de fila RED2 apresentou um tempo de execução superior
ao RED1. No entanto, em um cenário legado (MV) a configuração RED1 apresentou um
aumento significativo no tempo de execução quando executou com 8 pares, demonstrando
uma predominância na ocupação da rede de aplicações com algoritmo atualizado afetando
o tempo do HMR. Efeito semelhante pode ser observado no cenário virtualizado (VCC),
no qual a execução com 8 pares mostrou um tempo de execução pior do que apresentado
no cenário legado.

As perdas de pacotes são representadas na Figura 1(b). O cenário legado (MV)
apresenta um aumento da perda conforme mais pares de execução são introduzidos. So-
bretudo, com RED1 ocorre um aumento expressivo da perda com 8 pares, aumento esse
que é ainda maior no cenário virtualizado. A configuração RED2 apresenta um maior
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Figura 1. Tempo de execução do HMR e perda de pacotes variando o número de
pares cliente-servidor de tráfego de background.

número de perdas em relação a configuração RED1 em cenário legado. Por fim, o cenário
virtualizado não conseguiu diminuir essa ocorrência.

Uma análise combinada das métricas aponta a ineficiência de VCC, RED e ECN
no cenário estudado. É evidente que o desempenho é diretamente relacionado com
as configurações RED e ECN, entretanto, a literatura não apresenta uma configuração
canônica devido as particularidades de cada aplicação (e.g., tamanho dos fluxos, tráfego
em rajadas).

3.3. Conclusões e Trabalhos Futuros
A análise experimental indicou que o HMR quando configurado com variante do TCP
que não reconhece o mecanismo de predição de congestionamento ECN é sensı́vel ao
número de fluxos de aplicações com configurações TCP atualizadas compartilhando a
rede, sofrendo uma degradação do desempenho com o aumento do tempo de execução.
Futuramente, será investigado a configuração dinâmica do RED.
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Resumo. Durante o desenvolvimento do “Método Aplicado ao Monitoramento
de Animas Através de Imagens de VANT” onde imagens foram coletadas por
meio de aerolevantamento e após processadas com Redes Neurais Convolucio-
nais, percebeu-se a necessidade potencial de emprego de unidades de processa-
mento multi e many-core para aumentar a eficácia do método, em especial para
o monitoramento de áreas maiores que 20 hectares. Neste contexto o presente
trabalho avalia a eficácia de ambientes computacionais remotos com máquinas
virtuais compostas por CPU e GPU, disponibilizadas por meio do Google Co-
lab, tendo como referência as métricas tempo e acurácia. Os resultados con-
firmaram a eficácia e uma significativa melhora no desempenho obtido com a
arquitetura many-core da GPU.

1. Introdução
A computação aplicada ganha destaque nos mais diversos contextos, tendo papel funda-
mental para o aumento da eficiência na agropecuária, em particular na pecuária. Entre-
tanto, em ambientes de manejo extensivo, a observação humana das diferentes variáveis
que compõem este complexo sistema demanda tempo significativo, dependendo das ca-
racterı́sticas da propriedade (principalmente a extensão) e dos animais (em especial a
quantidade/densidade). Entre as tecnologias disponı́veis com potencial para auxiliar os
pecuaristas no manejo extensivo se destacam os Veı́culos Aéreos Não Tripulados (VANT),
capazes de sobrevoar áreas de interesse, transportando diversos tipos de sensores, de
forma semiautônoma. Diante da necessidade de controlar o estoque de animais, repre-
senta uma das atividades mais importantes, implicando na necessidade de realizar um
inventário de animais com frequência diária ou semanal. As variações no estoque de
animais podem ocorrer por morte, nascimento, abigeato (furto ou roubo de animais) e
transferência entre produtores por meio de venda [Barbalho et al. 2005].

Como solução para este problema foi desenvolvido o “Método Aplicado ao Mo-
nitoramento de Animais Através de Imagens de VANT”, o qual tem sido testado com
base em aerolevantamentos em uma área experimental de pastagens de 20 hectares da
Embrapa Pecuária Sul, em Bagé-RS. As imagens, após o aerolevantamento, foram sub-
metidas a uma técnica de aprendizado de máquina profundo, afim de encontrar os ani-
mais nas imagens e contá-los na área, sendo os resultados contrastados com os registros
de presença de animais na área de interesse para avaliação da acurácia do método. Mais
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precisamente, o método se baseia na técnica Fast Region-based Convolutional Network
(Fast R-CNN), a qual usa como entrada uma imagem inteira e um conjunto de objetos
propostos. A rede primeiro processa a imagem inteira com várias camadas convolucio-
nais e de pool máximo para produzir um mapa de atributos. Então, para cada objeto, uma
camada de agrupamento da Region of Interest (ROI) extrai um vetor de caracterı́sticas de
comprimento fixo do mapa de atributos.

Notou-se que, para dar suporte às necessidades computacionais de operações pa-
ralelas com imagens, processadores com técnicas multithreading e múltiplos núcleos de
processamento vem sendo consolidado como uma alternativa para melhorar o desempe-
nho computacional. Para a nova geração de processadores com arquiteturas many-core, a
quantidade elevada de núcleos demanda um novo tipo de projeto baseado em um sistema
heterogêneo com diversos núcleos diferentes, memórias cache, redes de interconexões,
protocolos de coerência adequados, a fim de obter um alto desempenho no sistema final
[Alves et al. 2012].

Desta forma, o uso de arquiteturas computacionais, como sistemas compostos
por CPU de múltiplos núcleos e Graphics Processing Unit (GPU), capazes de processar
paralelamente operações em um conjunto de imagens, deve ser levado em consideração
ao propor soluções envolvendo reconhecimento de padrões. No método desenvolvido,
utilizou-se a biblioteca de computação numérica chamada TensorFlow, disponibilizada
pela Google, a qual possui suporte a processamento paralelo em CPU com múltiplos
cores e também GPU. Neste contexto, este trabalho visa avaliar o potencial de ambientes
computacionais remotos - com unidade de processamento CPU e GPU - na execução
das etapas de treinamento e classificação do método desenvolvido, dando ênfase em duas
métricas: tempo de execução (tempo definido no inı́cio do treinamento e classificação de
imagens em cada ambiente, até o fim deste) e acurácia (mede a qualidade de predição nos
resultados da classificação de imagens).

2. Materiais e Métodos

O Google disponibiliza uma máquina virtual (VM) com Linux e ambiente de desenvolvi-
mento Python já preparados para pesquisas voltadas para inteligência artificial com CPU
e GPU , gratuita e em cloud, chamado Google Colab. Uma VM com ou sem GPU é acio-
nada por demanda, permitindo avaliar a execução de um programa completo ou em blocos
de código. A plataforma pode ser útil na aceleração de processamentos computacionais
de projetos de aprendizado de máquina nos quais o fator tempo é determinante. Tem como
base o ambiente web Jupyter Notebook, o qual permite acesso remoto sem qualquer tipo
de instalação necessária e o compartilhamento de scripts de execução de qualquer lin-
guagem interpretada, principalmente projetos Python, podendo ser mais rápidos que 20
cores fı́sicos em aplicação de aprendizado profundo, eliminando a etapa de configuração
de ambientes de execução para treinamentos naquela aplicação [Carneiro et al. 2018].

Foram definidos dois ambientes, tendo como configuração base um máquina vir-
tual composta por um Intel Xeon CPU @ 2.30GHz 1 core, 2 CPUs, 2 Thread(s) por core,
Ubuntu 18.04, Python 2, biblioteca TensorFlow 1.14, com Linux Kernel 4.14, 12 GB
de memória RAM. O Ambiente 1 (GPU) continha uma GPU de 11 GB modelo NVI-
DIA Tesla K80 (chipset GK210) NVIDIA Cuda compilation tools, release 9.2, V9.2.148,
enquanto que o Ambiente 2 (CPU) não dispunha de GPU.
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Para a realização dos experimentos, foram adotados os seguintes métodos:
1. A execução da primeira etapa envolveu a coleta das imagens Red Green Blue

(RGB) na área com animais a campo, com animais na posição em pé, por volta
das 16 h, com plano de voo definido para 100 m de altitude, com sobreposição
horizontal e vertical de 60%.

2. Neste passo, foi criado um ortomosaico (conjunto de imagens unidas através da
sobreposição de imagens do voo tornando apenas uma imagem ) com o intuito de
diminuir a contagem duplicada de animais.

3. Dividiu-se o ortomosaico em imagens de 400 por 400 pixels (px) e aproveitou-
se apenas imagens que contém animais (14), e a partir destas foram selecionados
48 animais e anotados com sua respectiva posição na imagem (bounding box).
Estas anotações de animais foram definidas como conjunto de treinamento, repre-
sentando 60% dos 80 animais encontrados no aerolevantamento. O conjunto de
imagens de teste foi dos 40% restantes.

4. O ortomosaico foram divido em tamanhos de 200 px até 800 px quadrados, com
intervalos de 100 px, com a intenção de diminuir o tamanho total da imagem e
identificar as variações no desempenho na classificação e acurácia.

5. Dentro do Colab foi criado um script para importação de imagens de treinamento
e classificação.

6. As imagens da etapa dois foram submetidas ao algoritmo Fast Region Convoluti-
onal Neural Network realizando um treinamento por meio de hiperparâmetros de
variação de escala e proporção de 0.25 a 3.0, stride de tamanho 16, batch size 1
dividido em épocas de 600 e 2000, e threshold mı́nimo de 80%, na configuração
de GPU e CPU.

3. Resultados Experimentais
No Ambiente 1 (GPU), conforme mostra a Figura 1a com imagens tamanho 400px, que
obteve melhor acurácia, 400 épocas o tempo de treinamento foi de 321 s. Com 2000
épocas o tempo de treinamento foi de 822 s. Aplicando média e variância populacio-
nal, variando entre as épocas (400 a 2000) e todas as classificações neste ambiente é
possı́vel perceber que a média fica em 572 s com uma variância de 0,31, demonstrando
que não houve variação significativa na métrica tempo em relação a variação de tamanho
das imagens. Como é possı́vel verificar na Figura 1a, no Ambiente 2 (CPU) com ima-
gens tamanho 400px, com 400 épocas o tempo de treinamento foi de 2048 s. Já com
2000 épocas o tempo de treinamento foi de 7232 s. Aplicando em todos os tempos de
classificação e variação de épocas de 400 a 2000, chegou-se a média de 30,01 s e uma
variação populacional de 252,17, demonstrando estatisticamente que existe uma relação
entre tamanho e quantidade das imagens, e a métrica tempo neste ambiente. A acurácia
variou de 67% para 86%. Notou-se que, com o aumento das épocas para valores maiores
de 600, a acurácia obteve média de 84% com desvio padrão de 5,92.

A figura 1b demonstra que o tempo (m) de cada treinamento variou significativa-
mente com o uso da GPU em relação ao da CPU. Principalmente nos tamanhos de imagem
de 200 px, onde a quantidade de imagens foi maior em relação a outros tamanhos.

4. Considerações Finais
O Google Colab, como exemplo de ambiente para processamento remoto de imagens,
foi capaz de suportar, em tempos suficientes, as tarefas de treinamento e classificação do
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(a) Comparação de desempenho com diferentes métricas. (b) Efeito do tamanho das imagens.

Figura 1. Gráficos comparativos.

método desenvolvido. No entanto, notou-se que há limitações no ambiente, com destaque
para a destruição dos arquivos a cada 12 horas. Como forma de amenizar o problema, a
ferramenta permite salvar scripts e comunicar-se com outras formas de armazenamento e
transferir arquivos e refazer uma configuração anteriormente criada.

Contudo, salienta-se que o tempo obtido como o Ambiente 1 (GPU) demonstra o
potencial do seu uso em uma versão evoluı́da do método de monitoramento, na qual parte
das etapas possa ocorrer durante o voo de um VANT, já que o tempo mencionado seria
capaz de suportar a demanda. Outra vantagem observada no Ambiente 1 é a oportunidade
de usar a ferramenta na repetição de experimentos apenas mudando o conjunto imagens no
treinamento, sem haver preocupação com modificações nas configurações de hardware.

Por fim, no que se refere à acurácia do método, mesmo que tenha alcançado menos
de 90% neste trabalho (no qual dedica-se ao a avaliação do desempenho computacional no
método proposto), cabe ressaltar que houve o aumento de 10% obtido com a ampliação
de épocas, sem modificações do conjunto de imagens, foi possı́vel apenas aumentando
um parâmetro da rede. Objetivo que só foi alcançado com os recursos computacionais
capazes de aplicar arquiteturas many-core, como o Ambiente 1. Isto sugere que o método
aerolevantamento têm potencial de aplicação em áreas significativamente maiores que a
adotada nos experimentos iniciais.
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Resumo. Os algoritmos de interpretação de imagens em extremos da escala
acromática demandam grande poder de processamento. Nneste artigo é apresen-
tado uma análise dos ganhos de desempenho alcançados com a paralelização dos
algoritmos. Foram utilizados as técnicas ENTRE-NÓS, INTRA-NÓ H ÍBRIDA na
paralelização do algoritmo. As implementações paralelas resultaram em ganhos de
desempenho de até 2, 88 vezes quando empregada a técnica ENTRE-NÓS, de até 1, 57
vezes com a técnica INTRA-NÓ, e de até 1, 83 vezes com H ÍBRIDA.

1. Introdução
O impacto da paralelização nos algoritmos sequenciais tem trazido bons resultados na área da
interpretação de imagens. Com o uso da paralelização torna-se viável a utilização de recursos
paralelos em diferentes rotinas do processamento de imagens que demandam alto capacidade
de processamento computacional [Leão et al. 2010, Prochazka and Oliveira 2012].

Problemas de processamento de imagem, como os existentes nos trabalhos de
[Anjo et al. 2012] e [Machado Filho 2017] podem ser otimizados por meio de técnicas de
paralelização, tal como a exposta por [Moschetta et al. 2002]. Nesse contexto, este trabalho
apresenta uma análise de desempenho alcançada com a paralelização de algoritmos de pro-
cessamento de imagens. Nos testes foram utilizadas métodos adaptados da técnica de esca-
lonamento de [Moschetta et al. 2002], dividindo-a em três tipos, sendo eles: i) ENTRE-NÓS,
ii) INTRA-NÓ e iii) H ÍBRIDA. Os algoritmos foram executados em imagens semelhantes aos
trabalhos de [Anjo et al. 2012] e [Machado Filho 2017].

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 são dispostos
os trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a conceitualização das técnicas ENTRE-NÓS,
INTRA-NÓ e H ÍBRIDA. Na Seção 4 demonstra a metodologia abordada e as métricas utilizadas.
Na Seção 5 é apresentado os resultados obtidos. Por fim, na Seção 6 são apresentados as
conclusões, seguidos dos trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
As crescentes pesquisas e desafios em alto desempenho na otimização de rotinas em processa-
mento de imagem fomenta pesquisas sobre escalonamento de processos e paralelização. Nesse
contexto, [Leão et al. 2010] mostra uma adaptação de Ferns [Ozuysal et al. 2010], onde Ferns
é um rastreador de pontos de interesse em imagens. A adaptação foi executada em GPU

∗Trabalho desenvolvido com recursos do edital MCTIC/CNPq-Universal 28/2018 sob número 436339/2018-8.
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(Graphics Processing Unit) e comparada com as referências em CPU (Central Processing Unit).
O algoritmo de Ferns é divido em três etapas: construção de pirâmide gaussiana, extração de
pontos chaves e classificação dos mesmos utilizando Ferns. Foi empregada a métrica de speed-
up analisar o desempenho do algoritmo para GPU em relação à CPU, obtendo um percentual de
104, 55%, 51, 48% e 290, 90% na primeira, segunda e terceira etapa de Ferns, respectivamente.

Em [Prochazka and Oliveira 2012], foi utilizado duas placas de vı́deo na paralelização,
sendo Geforce 9400 GT (P1) e Geforce GTX 275 (P2). A ideia é otimizar o reconhecimento
por similaridade baseado em CBIR (Content − BasedImageRetrieval). Nele são compa-
rados os cálculos de Distância Euclidiana (DE) e Distância Manhattan (DM ), obtendo um
speed-up de 209 vezes para DE e 236 vezes para DM no P1 e 399 vezes para DE e 409 vezes
para DM no P2. Diferentemente destes trabalhos citados, nossa proposta é analisar os ganhos
alcançados com a paralelização das 3 técnica : i) ENTRE-NÓS, ii) INTRA-NÓ e iii) H ÍBRIDA.

3. Processamento de Imagem em Sistemas de Alto Desempenho
A ferramenta JAPI(JavaAchromatichPatternIdentifier) tem sido largamente utilizada
para o processamento deste tipo de imagem. Dentre outras funções, ela, permite a aplicação
dos escalonamentos ENTRE-NÓS, INTRA-NÓ e H ÍBRIDA durante o processamento, conforme
ilustrado na Figura 1. Assim, com a adoção de JAPI pode-se identificar imagens similares
armazenadas em uma base de imagens.

Figura 1. Técnicas (A) ENTRE-NÓS, (B) INTRA-NÓ e (C) H ÍBRIDA

Para identificação das imagens, a similaridade entre as imagens é realizada através da
identificação dos pixels das bordas de cada partı́cula (Blob). Onde um Blob caracteriza-se por
meio de um aglomerado de pixels, onde cada pixel possui ao menos um pixel de igual cor em
sua adjacência.

4. Metodologia
Este trabalho apresenta uma análise de desempenho alcançada com a paralelização do algo-
ritmo sequencial do trabalho de [Machado Filho 2017] fazendo uso das três técnicas adaptadas
de [Moschetta et al. 2002]. Os métodos são assim implementados:

• ENTRE-NÓS - é responsável pela distribuição de imagens para cada Thread, onde cada
imagem é analisada separadamente sem concorrência de dados. Sendo assim, o JAPI
distribui e balanceia as Threads através do FJ(FrameworkFork/Join) da linguagem
Java;
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• INTRA-NÓ - em cada imagem são criadas n cabeças de leitura, cada cabeça de leitura
representa uma Thread. Essas percorrem a imagem de forma concorrente, buscando
a similaridade entre a região da imagem percorrida e a região das imagens na base de
imagens;
• H ÍBRIDA - nesta vesão as técnicas ENTRE-NÓS e INTRA-NÓ são mescladas com o ob-

jetivo de obter uma maior paralelização. Segundo [Cavalheiro 2001], o uso de Threads
com essa combinação visa o aumentar a disponibilidade dos processadores à técnica e
sobrepor parte das perdas ocorridas durante a comunicação da implementação ENTRE-
NÓS.

Para obtenção da base de imagens, foram criadas figuras aleatórias a partir das dis-
postas em [Machado Filho 2017]. Sendo assim, aproveitando apenas imagens com extremos
acromáticos [Anjo et al. 2012], viabilizando a melhor interpretação dos Blobs.

Para a execução dos testes foi utilizado uma base de 1000 imagens, com dimensões
2568x2084. Os testes foram executados 2.000 vezes, particionados em 500 iterações para cada
técnica, para um total de 500.000 execuções. Todos os experimentos foram executados em um
computador com processador Intel R© i7-4510U CPU @ 2.00 GHz (4 cores), cache L1 128KB,
L2 512KB, L3 4MB e Memória RAM de 16GB. Sistema Operacional OpenSuse Leap 42.3
com kernel 4.4.159-73.

5. Resultados
Nesta seção são apresentados os resultados alcançados com as execuções paralelas das 3
técnicas acima apresentadas. Os testes foram realizados utilizando 2, 4, 8 e 16 Threads para
cada uma das técnicas.

Na Figura 2(a) são apresentados os tempos de execução mensurados para cada técnica
utilizada: ENTRE-NÓS, INTRA-NÓ e H ÍBRIDA. Percebe-se que a técnica ENTRE-NÓS de-
monstra uma maior estabilidade enquanto que as demais tem um aumento no tempo com o
aumento do número de threads. A Figura 2(b) demonstra o speed-up para de cada técnica.
Sendo o speed-up que mais apresenta destaque é dado pela técnica ENTRE-NÓS com desvio
padrão de 2, 42, seguido por INTRA-NÓ com 0, 42, e H ÍBRIDA com 0, 46.

(a) Tempo de execução (b) Speed-Up

Figura 2. Resultados dos testes realizados na paralelização do algoritmos.

Torna-se notável o gargalo da paralelização em CPU quanto ao número de núcleos do
processador. Conforme os dados demonstrados, observa-se que o pico de performance está
localizado nos testes efetuados com 4 Threads, número equivalente à quantidade de núcleos
do processador utilizado. Até chegar nesse ponto, há viabilidade de inserir mais processos aos
núcleos, com o objetivo de operá-los em sua capacidade máxima. Portanto, até alcançar uma
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quantidade equivalente entre núcleos e Threads, existe a possibilidade de melhorar o desem-
penho. A partir do pico, há perda de desempenho considerável conforme aumenta o número
de Threads, podendo entender que o desempenho está diretamente relacionado ao número de
núcleos utilizados no algorı́tmo e que as abordagens testadas indicam que o problema não
possui escabilidade ou que a quantidade de dados de entrada poderia ser maior.

6. Considerações Finais e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou um estudo sobre a análise de desempenho através da paralelização
de técnicas de interpretação de imagens em extremos da escala acromática. O desenvol-
vimento das três variações de paralelização trouxe a vista que o escalonamento ENTRE-
NÓS apresenta melhores resultados por meio da paralelização de algoritmos como o Kili
[Machado Filho 2017] e ARHCA [Anjo et al. 2012], com speed-up de 2, 88 para 4 Threads e
Eficiência de 0, 97 para 2 Threads. O desenvolvimento se focou no processamento em CPU em
ambiente não distribuı́do. Portanto, há a possibilidade do escalonamento H ÍBRIDA e INTRA-
NÓ serem mais efetivos quando processados sob GPU em ambiente distribuı́do.

Como futuros trabalhos, pretende-se aprimorar a interpretação de imagens através das
técnicas de raciocı́nio baseado em casos e agrupamento de dados. Pretende-se também, reali-
zar testes em sistemas paralelos focados em processamento através de GPUs em um ambiente
distribuı́do, para que então possa ser comprovada a escabilidade do problema, bem como com-
parar as técnicas apresentadas com outras abordagens de interpretação de imagens propostas
pelo estado da arte.
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da análise de similaridade de imagens. In Proceedings of Conference on Graphics, Patterns
and Images, pages 18–23.

114 Análise de desempenho da paralelização de um algoritmo de interpretação de imagens em extremos da escala
acromática



Análise de desempenho de algoritmos de escalonamento
aplicados a um sistema gerenciador de recursos utilizando

uma aplicação cientı́fica
Fernando Emilio Puntel1, Andrea Schwertner Charão1, Adriano Petry2

1Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Universidade Federal de Santa Maria

Santa Maria, RS, Brasil

2Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Santa Maria, RS, Brasil

{fepuntel,andrea}@inf.ufsm.br, adriano.petry@inpe.br

Resumo. A escolha de um algoritmo de escalonamento de jobs em ambien-
tes de alto desempenho é uma das tarefas mais importantes a fim de otimizar
a utilização de recursos computacionais e obter um melhor desempenho da
aplicação. Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de algo-
ritmos de escalonamento aplicados a um sistema gerenciador de recursos em
um cluster utilizando uma aplicação cientı́fica para experimentações.

1. Introdução
Ambientes de alto desempenho são comumente utilizados pelas mais diversas áreas de
pesquisa. Áreas como previsões em clima espacial e simulação de fluı́dos fı́sicos são
áreas que se beneficiam deste tipo de ambiente. Esses ambientes se tornam muito atra-
tivos por oferecerem processamento de alto desempenho e possibilitarem a obtenção de
resultados mais rápidos. Com uma grande quantidade de recursos computacionais dis-
tribuı́dos e trabalhando em conjunto, é necessária a utilização de um Sistema Gerenciador
de Recursos (SGR), responsável por realizar diversas tarefas no ambiente de alto desem-
penho a fim de gerenciar os jobs da aplicação. Um SGR é formado por alguns compo-
nentes fundamentais para o seu funcionamento. O algoritmo de escalonamento é um dos
principais componentes de um SGR, responsável por atender as solicitações de execução
dos jobs dos usuários e utilizar os recursos computacionais distribuı́dos de forma eficiente
[Talby and Feitelson 1999].

A escolha de um algoritmo de escalonamento é uma das tarefas mais importantes
para ambientes cientı́ficos e está relacionado com as necessidades de cada ambiente e
aplicação. Previsões de clima espacial são aplicações onde o algoritmo de escalonamento
deve otimizar a ocupação dos recursos computacionais e otimizar a execução dos jobs a
fim de obter dados em tempo hábil para utilização, caso contrário dados serão impróprios
para uso comercial e/ou acadêmico [Dong and Akl 2006].

Por conta disso, este estudo busca implementar e avaliar o desempenho de algo-
ritmos de escalonamento já conhecidos aplicados a um sistema gerenciador de recursos
em um cluster. Para os experimentos, foram utilizados jobs de uma aplicação cientı́fica
de previsão ionosférica que é executada diariamente no Centro Regional Sul do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, com a intenção de avaliar a eficiência dos algoritmos.
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2. Algoritmos de escalonamento
O escalonamento de jobs ou processos é a atividade principal para atribuir programas para
execução a recursos computacionais. Normalmente o objetivo do algoritmo de escalona-
mento consiste em que esta atribuição seja feita de maneira rápida e eficiente, minimi-
zando assim gastos computacionais. Os algoritmos de escalonamento devem sempre ser
projetados para atender as mais diferentes solicitações de processos ou jobs e para execu-
tarem em ambientes de alta performance distintos. Neste trabalho foram desenvolvidos
4 algoritmos de escalonamento aplicados ao SLURM (Simple Linux Utility for Resource
Management).

O algoritmo FIFO (First-In-First-Out) [Machado and Maia 2004] é um modelo
que atende os jobs ou processos em ordem de chegada, ou seja, o primeiro job da fila sem-
pre será o primeiro a ser submetido para execução. O algoritmo SJF (Shortest Job First)
[Mao and Kincaid 1994] permite que jobs com menores requisições de recursos executem
primeiro, desde que tenha recursos disponı́veis para executar imediatamente. O algoritmo
EASY-Backfilling tem como objetivo melhorar a taxa de utilização atual do cluster, sujeito
a alterações na ordem da fila, possibilitando que jobs com menor prioridade ou com menor
solicitação de recursos possa ser submetidos primeiro, desde que não atrasem o primeiro
job da fila para execução [Mu’alem and Feitelson 2001]. O algoritmo Fattened backfil-
ling também realiza o adiantamento de jobs menores, porém leva em consideração mais
um coeficiente, nomeado AWT (média do tempo de espera) [Gómez-Martı́n et al. 2016].

3. Sistema de Previsão Ionosférica SUPIM
O SUPIM é um modelo de primeiros princı́pios das camadas da Ionosfera e Plasmos-
fera da Terra. Este modelo fornece informações como densidade, velocidades alinhadas
ao campo magnético e temperatura para os elétrons e ı́ons. O SUPIM possui uma série
de parâmetros de entrada para execução, que são basicamente: data/hora desejada para
simulação, campo magnético, atmosfera neutra, vento, desvio vertical e informações so-
bre fluxos solar em diferentes frequências (EUV, F10.7 e F10.7A) [Petry et al. 2014].

4. Resultados experimentais
Os experimentos foram realizados em um cluster instalado nas dependências do Centro
Regional Sul do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CRS-INPE). Durante os ex-
perimentos o cluster foi utilizado de forma dedicada a fim de garantir a confiabilidade dos
resultados. O cluster utilizado possui 5 nós de processamento e um nó de controle. Cada
nós de processamento possui a seguinte configuração: 8 CPUs Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-2609 0 @ 2.40GHz; 74 GB de memória RAM; Sistema Operacional CentOS 6.4; E
Sistema Gerenciador de Recursos SLURM. Para medição das métricas de CPU e tempo
foi utilizado uma biblioteca própria do Linux e para medições do consumo energético foi
utilizado uma biblioteca integrada ao SLURM.

Para execução do experimento, foi projetado um ambiente em um caso inter-
mediário, onde os jobs foram organizados de forma aleatória em uma fila de execução. Fo-
ram utilizados 56 jobs nomeados SUPIM e 24 jobs DAVS. Sendo que os 56 jobs SUPIM
são homogêneos onde cada job representa um grau de longitude da região da América do
Sul (-35oW até -85oW). E os 24 jobs DAVS, onde cada job representa cada uma das 24
horas do dia selecionado para geração de dados para os mapas. As requisições para os
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jobs SUPIM foram as seguintes: 1 CPU; 3072MB de memória RAM; e 4200 segundos
de tempo de processamento. As requisições para os jobs DAVS foram as seguintes: 0.5
CPU; 10240 MB de memória RAM; e 1050 segundos de tempo de processamento. A
requisição de 0.5 CPU para jobs DAVS é devido os jobs DAVS não apresentarem grande
intensidade no perı́odo em que estão em execução. Por conta disso é possı́vel submeter
até dois jobs DAVS na mesma CPU.

A Figura 1(a) apresenta o tempo de execução dos quatro algoritmos de escalona-
mento no cenário intermediário. É notório que as execuções com o algoritmo FIFO são
prejudicadas, pelo fato do algoritmo não realizar o adiantamento de nenhum job menor
da fila, o que é realizado pelos demais. Comparando com os algoritmos que realizam o
adiantamento, o algoritmo SJF obteve um resultado relativamente melhor, porém ainda
dentro de um margem muito pequena, isso deve-se muito ao fato deste algoritmo realizar
imediatamente a submissão de jobs da fila quando algum nó tiver recursos disponı́veis,
diferente dos algoritmos EASY-backfilling e Fattened-backfilling.

A Figura 1(b) apresenta a taxa de utilização da CPUs utilizando os quatro algo-
ritmos de escalonamento em um cenário intermediário. Assim como na comparação do
tempo de execução, o FIFO apresentou a menor da taxa de utilização das CPUs. Já os
demais algoritmos obtiveram resultados semelhantes para taxa de utilização das CPUs.

A Figura 1(c) apresenta o consumo médio de energia, em kJ, utilizando os quatro
algoritmos de escalonamento. Mesmo com alguns algoritmos apresentando um consumo
energético maior comparado aos demais a diferença é insignificante neste cenário.

A Figura 1(d) ilustra o tempo médio de espera dos jobs na fila de execução. O
tempo é calculado a partir do momento em que o job realiza a solicitação de recursos
computacionais até que a sua requisição seja atendida pelo algoritmo de escalonamento.
Neste cenário, o algoritmo que mais demorou para atender as requisições dos jobs da fila
foi o algoritmo FIFO, pelo fato deste algoritmo não realizar o adiantamento dos jobs me-
nores, sempre respeitando a fila de chegada dos jobs. Em contrapartida, o algoritmo SJF
obteve desempenho superior aos demais, isso deve-se ao fato deste algoritmo realizar o
adiantamento dos jobs menores sempre que tiver recursos computacionais disponı́veis. Já
os algoritmos EASY-backfilling e Fattened-backfilling obtiveram desempenho semelhan-
tes, por utilizar técnicas de escalonamento muitas parecidas para realizar o adiantamento
de jobs menores, sempre levando em consideração o não atraso do primeiro job da fila.

5. Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo implementar e apresentar uma avaliação de algoritmos
de escalonamento aplicados ao Sistema Gerenciador de Recursos SLURM, em um ambi-
ente cientı́fico que executa diariamente um sistema de previsão ionosférica no cluster do
Centro Regional Sul do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Após a implementação
e realização dos experimentos utilizando os algoritmos FIFO, SJF, EASY-backfilling e
Fattened-backfilling, constatou-se um melhor desempenho do algoritmo SJF em diversas
métricas analisadas, isto deve-se a técnica de escalonamento utilizada pelo algoritmo.
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Figura 1. Resultados obtidos através das execuções
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Abstract. In this article, we evaluate different strategies to deal with control
of multiple intersections, with Veicular Ad Hoc Networks support. Regarding
the simulation results, we found that platoon-based strategies are the best so-
lution for increasing throughput, though strategies based on individual vehicle
behaviour achieved short waiting time, thus depicting more fairness.

Resumo. Neste artigo, avaliamos diferentes estratégias para o controle de
múltiplas interseções de trânsito, com o apoio de redes veı́culares. Em relação
aos resultados dos experimentos, estratégias baseadas no pelotão são a melhor
solução para aumentar o rendimento, embora as estratégias baseadas no com-
portamento individual dos veı́culos tenham alcançado tempo de espera curto,
representando mais justiça.

1. Introdução
Com a implantação de redes veiculares (VANETs), novas estratégias para o controle de
interseções de trânsito poderão ser aplicadas. Dentre elas, existem soluções adaptati-
vas que modificam dinamicamente os tempos dos semáforos [Krajzewicz et al. 2005],
soluções que modificam dinamicamente a velocidade dos veı́culos [Tielert et al. 2010],
soluções combinando as duas abordagens [Bodenheimer et al. 2014], ou mesmo elimi-
nando semáforos [Dresner and Stone 2004]. Este trabalho explora a possibilidade de
veı́culos com capacidades de comunicação organizarem um Virtual Traffic Light (VTL),
eliminando a necessidade de um dispositivo fı́sico que controle o fluxo de veı́culos. Dife-
rentes estratégias para VTL são comparadas em um cenário onde há multiplas interseções,
contemplando perı́odos de alta carga e perı́odos de ociosidade.

Este artigo está organizado como segue. A seção 2 descreve estratégias para VTL.
A seção 3 descreve a avaliação experimental das estratégias. A experimentação foi reali-
zada através da simulação de um cenário real com múltiplas intersecções. Finalmente, a
seção 4 discute conclusões e direções futuras.

2. Estratégias de Controle de Interseções
Como mencionado, este trabalho explora o uso de comunicação veicular para melhorar o
fluxo de tráfego. Os veı́culos, em um determinado intervalo de comunicação, implemen-
tam uma VTL para decidir a ordem de passagem por uma interseção compartilhada. É
assumido que veı́culos e Road Side Units (RSUs) na rede de transporte possuem recursos
de comunicação incorporados e usam esse recurso para implementar uma VTL. Basica-
mente, quando um veı́culo começa a se aproximar de uma VTL, ele inicia continuamente
o envio de beacons para um controlador (distribuı́do) para saber sua ordem de passagem.
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O controlador pode ser um RSU, um veı́culo lı́der ou um grupo de veı́culos. Alternati-
vamente, a computação em nuvem pode ser usada para processar informações quando os
recursos de veı́culos embarcados não são suficientes. A entidade controladora responde à
solicitação do veı́culo, informando a ordem em que este deve passar pela interseção.

Com o apoio da infraestrutura das VANETs, é possı́vel implementar diferentes es-
tratégias para tratar o controle de interseções; três delas são descritas a seguir. A estretégia
maior fila primeiro (Largest Queue First ou LQF) [Pasin et al. 2015] compara tamanhos
das filas em cada interseção, e passa a maior fila seguida da menor fila. Normalmente,
essa estratégia possui bom rendimento porque permite que um pelotão de veı́culos cruze
uma interseção, evitando assim a penalidade de mudar de fila para direções diferentes.
No entanto, deve-se limitar o tamanho máximo da fila, a fim de evitar longas esperas ou
inanição da fila opositora. A estretégia ZIPper merge (ZIP) [Baselt et al. 2014] intercala
fluxos concorrentes, permitindo a passagem de um veı́culo de cada fluxo a cada vez. Essa
estratégia adiciona uma penalidade a cada troca de fluxo mas oferece um resultado equi-
librado quando os fluxos apresentam o mesmo comportamento ou quase o mesmo com-
portamento. A estratégia Ranking (Free Flow Arrival Time ou FFAT) [Pasin et al. 2015]
organiza um ranking de veı́culos que pretendem passar um cruzamento levando em conta
o momento da chegada dos veı́culos em cada cruzamento. FFAT é o tempo que o veı́culo
chegaria em uma interseção desenvolvendo a velocidade máxima permitida nessa via
se não houvessem veı́culos na frente desse veı́culo. No escopo deste trabalho, as três
estratégias apoiadas por comunicação foram comparadas com o cenário atual, onde o
controle de tráfego é feito por esquemas de temporização fixos, independentemente do
perı́odo do dia ou do comportamento do fluxo.

3. Experimentos
As estratégias de controle de interseções foram avaliadas em termos de vazão e tempo de
espera. A vazão representa o número de veı́culos que chega ao destino final em cada hora
de simulação. O tempo de espera representa o tempo de espera acumulado médio para
veı́culos na frente de uma interseção. Para a avaliação, desde que o suporte de VANETs
não está plenamente disponı́vel, foi usado o simulador SUMO [Behrisch et al. 2011] com
o TraCI (Traffic Control Interface) para gerenciar o controle da VTL durante a simulação.
A rede de transporte alvo é representada Fig. 1(a) é uma rede real do centro de Santa
Maria - RS. O cenário de simulação contém sete ruas e dez controladores de sinais de
trânsito, mostrados em azul no esquema da figura. As linhas contı́nuas representam as
ruas com um limite de velocidade de 40 km/h e as linhas tracejadas representam uma via
de mão dupla com 60 km/h. As setas na figura indicam a direção do tráfego em cada
pista e também correspondem aos pontos de inserção e remoção de veı́culos no cenário.
Em cada pista, considerando o comprimento dos veı́culos como 4 m e a distância entre
eles (2,5 m), a capacidade é de cerca de 33 veı́culos por segmento de faixa. Dois tipos
de padrões de tráfego foram considerados, com base na taxa de inserção de veı́culos. Um
fluxo baixo é alcançado com a inserção aleatória de um veı́culo em um perı́odo de 0 a
7 s, enquanto um fluxo alto exige a inserção de um veı́culo aleatoriamente entre 0 e 1 s.
No cenário da simulação, os veı́culos não podem dobrar. Além disso, assume-se que não
há comunicação entre as VTLs. Foram simuladas 4 horas de tráfego porque esse perı́odo
pode ser facilmente associado à duração dos picos matinais ou vespertinos.

Foram avaliados a vazão e o tempo de espera para três estratégias com apoio de
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Figura 1. Cenário utilizado na simulação (a) e vazão para alto e baixo fluxo (b).

comunicação veicular em contraste com os valores do cenário REAL, usando dois tipos
de fluxo (alto e baixo). Fig. 1(b) representa valores de vazão obtidos nos experimentos.
A estratégia LQF (baseado em pelotão) obteve o melhor rendimento na presença de en-
garrafamentos (situações de alto fluxo de tráfego). As estratégias FFAT e ZIP têm quase
o mesmo resultado, porque o fluxo alto faz com que o FFAT se comporte quase como o
ZIP. O cenário REAL - sem o suporte da VANET - tem o pior resultado de vazão, indi-
cando que a comunicação veicular pode realmente melhorar o tráfego. Para o cenário de
baixo fluxo todas as estratégias se comportam quase identicamente. O comportamento do
LQF aproxima-se do FFAT e do ZIP, pois as filas são pequenas devido ao baixo fluxo.
A Fig. 2(a) descreve o comportamento para o tempo de espera na presença de alto fluxo
de tráfego. A estratégia REAL gera tempos de espera maiores do que as demais. Pelo
motivo já mencionado, as estratégias FFAT e ZIP resultam em tempos de espera simila-
res, enquanto O LQF tem um desempenho intermediário, embora muito próximo a FFAT
e ZIP. O tempo de espera alcançado em tráfego de baixa vazão, representado Fig. 2(b),
mostra que as estratégias ZIP e FFAT continuam a se comportar de forma semelhante,
alcançando os melhores resultados. Com relação ao LQF, há um pouco mais de atraso,
que, apesar de ter mais vazão, o LQF gera mais filas e consequentemente maior tempo de
espera, diferentemente do FFAT e ZIP que no fluxo baixo não fazem com que os veı́culos
esperem. Finalmente, a estratégia REAL causa um alto nı́vel de atraso, provavelmente
porque não foi projetada para uma situação de baixo fluxo.

4. Conclusão

Neste artigo, foram avaliadas estratégias para controle de sinais de tráfego com apoio de
um serviço de comunicação. Valores obtidos foram comparados aos valores do cenário
real, onde controladores de sinais seguem uma estratégia de temporização fixa e pré-
definida. Os resultados mostram que a estratégia baseada no pelotão (LQF) é mais efe-
tiva em termos de vazão, embora a estratégia baseada em ranking por tempo de chegada
(FFAT) tenha alcançado melhores resultados em termos de tempo de espera, tratando, as-
sim, a equidade [Pasin et al. 2015] e a existência de picos de alto congestionamento. As
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Figura 2. Tempo de espera para alto fluxo (a) e baixo fluxo (b).

três estratégias com suporte de comunicação demonstraram mais efetividade em relação
aos controladores de sinais fixos. O trabalho futuro inclui a investigação de novas es-
tratégias e novas métricas, com um foco especı́fico na justiça, garantindo não apenas
eficiência em termos de produtividade, mas também equidade.
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Resumo. A latência na transferência de dados pela rede é um fator limitante
para o desempenho de aplicações paralelas e distribuídas. Diversas melhorias
foram propostas, incluindo novos algoritmos de controle de congestionamento
para o TCP e implementação de controle de congestionamento na camada de
aplicação, usando o UDP como protocolo de transporte. Este artigo avalia o
uso do uTP, comparando o seu uso de banda com a de três variantes de TCP.

1. Introdução
A latência de comunicação entre processos exerce grande influência sobre o desempenho
de aplicações paralelas e distribuídas, especialmente quando são necessárias transferên-
cias de grandes volumes de dados [Evans et al. 2003, Kouzes et al. 2009]. Um fator im-
portante para essa latência são os mecanismos de controle de congestionamento do TCP
(Transmission Control Protocol), e por isso existe uma busca constante por mudanças no
controle de congestionamento do TCP que permitam explorar melhor a largura de banda
disponível e propiciem menor latência [Afanasyev et al. 2010, Cardwell et al. 2016].

Uma abordagem alternativa é usar o UDP como protocolo de transporte, acrescen-
tando um mecanismo de controle de congestionamento na camada de aplicação para evitar
o consumo excessivo de banda. Um exemplo popular é o uTP (Micro Transport Protocol)
[Norberg 2018], um protocolo usado em transferência de arquivos no BitTorrent, cujo
princípio é maximizar a utilização de banda na ausência de tráfego concorrente e reduzir
a taxa de transmissão quando é detectado um aumento no atraso de rede.

Nesse contexto, uma questão que surge é se a adoção do uTP poderia beneficiar apli-
cações paralelas e distribuídas. Este artigo compara o desempenho de fluxos uTP e TCP
concorrentes, analisando como a banda disponível é dividida entre os protocolos. A im-
plementação do uTP disponível na libtorrent [Norberg 2018] foi comparada com três va-
riantes de TCP, CUBIC [Ha et al. 2008], Westwood+ [Grieco and Mascolo 2004] e BBR
[Cardwell et al. 2016], todas disponíveis no Linux. O CUBIC usa segmentos perdidos
como indício de congestionamento, reduzindo sua janela de transmissão, e foi escolhido
por ser a variante padrão do Linux. O Westwood+ foi escolhido por ser uma variante
conhecida que tem uma proposta um pouco diferente, uma vez que define sua janela de
transmissão em função de uma estimativa da largura de banda disponível. O BBR foi
escolhido por ser uma variante emergente; ele é baseado em modelo, usando medições de
largura de banda e RTT (round-trip time) para determinar o tamanho da janela. O uTP,
por sua vez, baseia-se em medições de atraso unidirecional, reduzindo a janela quando
observa aumento no atraso.

2. Experimentos e Resultados
Os experimentos foram realizados usando um topologia dumbbell, com um cliente e um
servidor ligados por dois switches com a finalidade de ter mais de um hop, em uma rede
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isolada. A topologia representa, de forma simplificada, a ocorrência de um gargalo de
congestionamento. Os enlaces eram de 100 Mbps, e o MSS (Maximum Segment Size) dos
fluxos foi de 1460 bytes. O tráfego TCP foi gerado usando o iperf3 [ESnet 2018], e o
tráfego uTP foi gerado com o qBittorrent [Dumez 2018], um cliente de código aberto que
usa a libtorrent. Foram realizados dois conjuntos de experimentos. O primeiro conjunto
permite analisar de que forma a banda disponível é dividida entre um fluxo uTP e um
fluxo TCP concorrente, e o segundo mostra como a banda é partilhada por um fluxo uTP
e quatro fluxos TCP concorrentes. Os resultados estão mostrados na Figura 1.

A Figura 1(a) apresenta a divisão de banda entre um fluxo CUBIC e um fluxo uTP. O
fluxo uTP recebe aproximadamente 80% da banda disponível ao longo do experimento,
enquanto o CUBIC alcança uma média inferior a 20%, embora chegue a ser o fluxo do-
minante em vários períodos curtos. A soma dos fluxos não atinge 100%, o que mostra
que nem toda a banda disponível consegue ser aproveitada.

A Figura 1(b) compara um fluxo BBR e um fluxo uTP. Observa-se uma divisão de
banda semelhante à do CUBIC (cerca de 85% para o fluxo uTP e 15% para o fluxo TCP,
em média). O BBR mostra-se menos agressivo que o CUBIC, cedendo ainda mais banda
para o uTP. Ainda, a Figura 1(c) mostra a comparação entre Westwood+ e uTP. A divisão
de banda fica equilibrada: o fluxo uTP recebe menos de 60%, enquanto o fluxo TCP
obtém pouco mais de 40%. Esse equilíbrio é atingido cerca de 75 segundos após o início
do experimento.

Nos experimentos com um fluxo uTP e quatro fluxos TCP concorrentes, uma divisão
equitativa da largura de banda resultaria em 20% para o fluxo uTP e 80% para os fluxos
TCP. Quando é usado o CUBIC (Figura 1(d)), observa-se uma situação bem diferente da
expectativa: o fluxo uTP continua dominante, recebendo quase 60% da banda, enquanto
os quatro fluxos TCP recebem menos de 40%. Com o BBR (Figura 1(e)) a discrepân-
cia é ainda maior: um único fluxo uTP consome mais de 70% da banda, enquanto os
quatro fluxos TCP precisam dividir pouco mais de 20% entre si. Observa-se ainda neste
cenário uma maior variabilidade na utilização da banda, com os fluxos TCP tornando-se
dominantes por curtos períodos.

Uma situação mais próxima da esperada é observada novamente com o Westwood+,
como pode ser visto na Figura 1(f). Os fluxos TCP obtêm cerca de 75% da banda, en-
quanto o fluxo uTP fica com pouco mais de 20%. Este experimento também obtém uma
divisão mais estável da banda entre TCP e uTP.

No geral, o uTP mostra-se mais agressivo no uso de banda do que as variantes de TCP
consideradas, notadamente CUBIC e BBR. Isso indica que o uTP pode reduzir o tempo
de transferência de dados em aplicações paralelas e distribuídas, especialmente quando as
transferências não são sincronizadas, em detrimento de outros fluxos concomitantes.

3. Conclusão

O processamento de grandes volumes de dados é hoje um dos principais cenários de uso
de aplicações paralelas e distribuídas. Nesse cenário, a busca pela redução na latência
da transferência de dados pela rede é uma constante. Os algoritmos de controle de con-
gestionamento usados no TCP são frequentemente apontados como contribuidores para
essa latência, o que suscita a investigação de novos métodos para reduzi-la. Este estudo
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Figura 1. Divisão de largura de banda entre fluxos uTP e TCP
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mostra que o uTP, um protocolo que implementa controle de congestionamento sobre o
UDP, usa melhor a banda do que o tradicional TCP, propiciando assim transferências mais
rápidas de dados pela rede. Como trabalho futuro, pretende-se aprofundar a investigação
avaliando o desempenho de aplicações paralelas e distribuídas que utilizem o uTP para
transferência de dados.
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Resumo. Repositórios de Objetos de Aprendizagem (ROAs) são essenciais para
o armazenamento de objetos de Aprendizagem (OAs), pois possibilitam ao
usuário armazenar e reutilizar esses recursos no ensino. Contudo ainda há
desafios em relação aos ROAs, especialmente quanto a escolha do ROA que me-
lhor atende ao usuário. Para solucionar esse problema, este trabalho propõe
uma abordagem multicritério baseada na eficiência relativa dos ROAs por meio
da utilização do método conhecido como Analise Envoltória de Dados (do inglês
Data Envelopment Analysis (DEA)).

1. Introdução
Repositórios de objetos de aprendizagem (ROAs), têm sido um tema muito abordado
em pesquisas atualmente. Essa relevância torna-se evidente pelo fato de um ROA ser
um tipo de banco de dados, onde são armazenados com frequência objetos de apren-
dizagem (OA) [Tarouco et al. 2014]. Esses objetos geralmente possuem aspectos pe-
dagógicos e tecnológicos, que possibilitam sua utilização/reutilização para o ensino em
diferentes contextos e variadas plataformas de aprendizagem. Sendo assim, com o cresci-
mento da produção de objetos de aprendizagem, especialmente envolvendo componentes
tecnológicos e eventualmente colaborativos, tem crescido rapidamente a oferta de repo-
sitórios para o adequado armazenamento. Isso faz com que o usuário de OA depare-se
com uma grande quantidade de ROAs tornando a escolha manual do mais adequado, em
termos dos OA disponı́veis e suas caracterı́sticas, uma tarefa difı́cil.

Para a utilização/reutilização de um objeto de aprendizagem é necessário que o
mesmo esteja de acordo com o que o usuário necessita. Cechinel destaca que para avaliar
os recursos, ou seja os objetos de aprendizagem armazenados pelos ROAs, é necessário
considerar os critérios usados pelos usuários para sua utilização como por exemplo: a
qualidade do conteúdo do objeto, feedback, adaptação e motivação para ser relevante para
o aprendizado do aluno entre outros [Cechinel 2014].

Sendo assim, levando em consideração o crescimento do número de repositórios
de objetos de aprendizagem bem como a necessidade de avaliação preliminar dos objetos
de aprendizagem disponı́veis no repositório em questão, esse trabalho propõe um método
para seleção e ranqueamento do mais adequado ROA. O método proposto utiliza-se do
método multicritério de tomada de decisão chamado Análise por Envoltória de Dados
(DEA - do inglês Data Envelopment Analysis) através de critérios (chamados pelo DEA,
de variáveis de entrada e saı́da) especialmente definidos e fornecidos pela análise preli-
minar dos OA presentes no ROA. O DEA fornece uma avaliação baseada no conceito de
eficiência relativa entre os elementos avaliados, i.e., os ROAs, nesse caso. Assim, ao final
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do processo tem-se que os ROAs que situam-se na chamada fronteira de eficiência serão
considerados os mais adequados ao usuário que os necessita.

As próximas seções do trabalho estão organizadas da seguinte forma: A Seção 2
apresenta o método proposto de seleção e ranqueamento de repositórios de objetos de
aprendizagem, baseado em DEA. A Seção 3 realiza as considerações finais sobre alguns
testes iniciais e resultados obtidos utilizando o método multicritério e o que espera-se
como trabalhos futuros com andamento nos testes.

2. Método Proposto

Esta seção propõe um método de seleção e ranqueamento de repositórios de objetos de
aprendizagem, baseado na análise da eficiência relativa entre os repositórios envolvidos.
Para tal, é utilizado o método multicritério de tomada de decisão DEA que calcula as
eficiências relativas entre os ROAs, disponibilizando uma fronteira de eficiência, ou seja,
um conjunto de ROAs cuja eficiência é 100% em comparação com as demais. O método
DEA é alimentado por valores de entrada e saı́da [Charnes et al. 1978].

A Figura 1 representa a arquitetura do método de seleção e ranqueamento pro-
posto, contendo os módulos desenvolvidos e suas interações. Sinteticamente, o primeiro
passo na efetivação do método proposto é analisar as Decision Making Units (DMUs)1,
de forma a coletar os dados brutos relativos a quantidades, metadados, etc., necessários
à geração dos valores de variáveis de entrada e saı́da para o método DEA. Esses dados
relativos a cada um dos ROA candidatos a seleção são armazenados em uma base dados,
posteriormente utilizada por outro módulo da arquitetura. Com a base de dados alimen-
tada, o módulo conversor de entradas e saı́das, utiliza esses dados para gerar, para cada
DMU (ROA), os valores relativos para as variáveis de entrada e saı́da utilizadas. Uma
vez que as DMUs envolvidas possuam seus valores de entrada e saı́da, o DEA é aplicado
gerando um conjunto de ROAs na fronteira de eficiência. Nesse sentido, caso a fronteira
de eficiência possua mais de um ROA tido como eficiente, então é executado o módulo
de ranqueamento entre eles.

Conversor de 
variáveis de 
entradas e 

saídas

Método DEA

Ranqueamento

Gera as variáveis 
de entrada e 
saída

Calcula a fronteira de 
Eficiência

Ranking com o ROA 
mais eficiente 

DMU {ROA1,ROA2...ROAn}

       Critérios de desempate:
● Quantidade de objetos
● Quantidade de campos de 

metadado
● Maior campos de busca 

por área de conhecimento

DMUs Disp Aces Reus Sobr

ROA1 Val 1 val 1 val 1 val 1

ROA2 Val 2 Val 2 Val 2 Val 2

(...) (...) (...) (...) (...)

ROAn Val n Val n Val n Val n

Análise em 
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Database

Disponibilidade Acessibilidade Reusabilidade Remanescente

Nº formatos Apre. Metadados Nº 
formato/área

Requisições
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Download Aces. Livre Download
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usuário
Requisição (1)
Requisição (2)
Requisição (3)
Requisição (n)

Figura 1. Arquitetura de Seleção e Ranqueamento de ROAs

1nesse caso os ROAs

128 Avaliação do uTP em Aplicações de Alto Desempenho



2.1. Convertendo E/S para o DEA
Para a geração da fronteira de eficiência, envolvendo todos os ROA candidatos, por parte
do método DEA, caracterı́sticas essenciais recolhidas através da análise individual de cada
um dos repositórios (disponı́vel para o método proposto na base de dados), bem como o
desejo do usuário em relação ao ROA a ser escolhido, devem ser convertidas, em valores
de variáveis de entrada e saı́da. As variáveis de entrada e saı́da de cada um dos ROA são
apresentadas a seguir.

O desejo do usuário em relação ao ROA a ser escolhido é modelado através de um
requisição feita por ele, requerendo valores mı́nimos para determinadas caracterı́sticas dos
ROA. Particularmente para esse trabalho, as caracterı́sticas consideradas na requisição do
usuário correspondem à quantidade mı́nima de formatos de OA (reqFo) e a quantidade
mı́nima de áreas de conhecimento (reqAc) em que o ROA atua.

Variáveis de entrada (Critérios a minimizar)

Disponibilidade: A Equação 1 apresenta o cálculo da variável Disponibilidade de
um ROA. Ela caracteriza-se pela soma da quantidade de formatos de OA (Fo), permissão
para download (Dl) (valor 1 quando o repositório permite o download, 0 para o contrário),
e quantidade de áreas de conhecimento (Ac) que o repositório oferece. O valor total é
normalizado pela disponibilidade máxima do conjunto de DMUs (maxD).

dj = (Foj +Dlj + Acj)

maxD = max{d|d ∈ ∪nj=1dj}

Di =
di

maxD

(1)

Acessibilidade: A Equação 2 apresenta o cálculo da variável Acessibilidade para
um ROA. Ela leva em conta se o ROA possui padrão de metadado (Me) ((valor 1 se
possui e 0 caso contrário), acesso livre (Al) (valor 1 se há acesso livre, 0 se não) e a
quantidade de campos de busca por metadados (Cb). A normalização ocorre em função
da acessibilidade máxima (max(AC)) do conjunto de ROAs candidatos.

Ai =
Mei + Cbi + Ali

max(AC)

(2)

Variáveis de saı́da (Critérios a maximizar)

Reusabilidade:É a soma da quantidade de formatos (Foi) de OA disponı́veis,
quantidade de campos de busca (Cbi), permissão para realizar download do objeto (Dli)
(valor 1 se possı́vel, 0 se não), e quantidade de áreas de conhecimento (Aci) que o ROAi

abrange. A variável é normalizada pelo maior número de objetos disponibilizados por um
ROA (maxo), conforme Equação 3.

Ri =
Foi + Cbi +Dli + Aci

maxo

(3)

Remanescentes
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Essa variável corresponde a média ponderada de todos os recursos que virtual-
mente restariam no ROA, após o usuário realizar uma requisição relativa aos OA de seu
interesse. Remanescentes modela quão melhor é atendida a requisição do usuário em
função da maior quantidade de opções, em termos de certas caracterı́sticas, que o ROA
disponibiliza, como detalhado na Equação 4.

RemFormatos =





Foi − reqFo

max(Fo)
se Foi ≥ reqFo

0 caso contrário

RemAreas =





Aci − reqAc

max(AC)
se Aci ≥ reqAc

0 senão

RSi =
RemFormatos+RemAreas

2
(4)

Após calculadas todas as variáveis de entrada e saı́da, uma implementação do
método DEA fornecida, por exemplo, pelo software SIAD, pode ser utilizada. Tal
implementação é então alimentada com os valores das variáveis de entrada e saı́da de
todos os ROAs candidatos. Dessa forma é gerada a fronteira de eficiência entre os ROAs
candidatos envolvidos. Assim, em seguida, caso mais de um ROA esteja na fronteira de
eficiência, pode-se efetuar o ranqueamento dos mesmos, de acordo com diversos critérios.

3. Conclusão
Esse trabalho propôs um método para ranqueamento e seleção do mais adequado Repo-
sitório de Objetos de Aprendizagem (ROA), tendo em vista variáveis como: disponibili-
dade, acessibilidade, reusabilidade e remanescentes; associadas aos Objetos de Aprendi-
zagem (OA) disponibilizados. Com alguns experimentos iniciais utilizandoAnálise En-
voltória de Dados (DEA), envolvendo três tipos de requisições hipotéticas do usuário, foi
possı́vel observar que o método conseguiu atender as requisições do usuário, embora os
testes tenham sido efetuados com um pequeno conjunto de ROAs.

Para trabalhos futuros, pretende-se elencar um número maior de variáveis, com
uma quantidade maior de ROAs, para realização de novos testes e analisar o desempenho
do método proposto.
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Resumo. Benchmarks são aplicações sintéticas que servem para avaliar e com-
parar o desempenho de sistemas computacionais. Torná-los parametrizáveis
pode gerar condições diferenciadas de execuções. Porém, a técnica é pouco ex-
plorada nos tradicionais e atuais benchmarks. Portanto, esse trabalho avalia o
impacto da parametrização de características do domínio de stream no Ferret.

1. Introdução

A fim de entregar uma aplicação escalável e eficiente, é importante para o projetista de
software paralelo entender os impactos causados no desempenho de uma aplicação. Po-
rém, ter o entendimento de todas as características que impactam no desempenho pode
ser complexo e exigir muito esforço. Inicialmente, porque aplicações têm diferentes pro-
pósitos, executam diferentes instruções, têm inúmeras variáveis de código, processam
diferentes tipos e tamanho de dados, etc. Além disso, a arquitetura pode influenciar no de-
sempenho, uma vez que diferentes tecnologias garantem que a execução seja mais rápida
ou lenta. Desse modo, os benchmarks (programas sintéticos que representam aplicações
reais) são ferramentas utilizadas para avaliar e comparar o desempenho de sistemas ou
componentes [Arnold et al. 2015].

Independentemente da arquitetura, as funções que formam um benchmark têm
comportamentos diferenciados durante a execução, sendo capaz de causarem impactos
no desempenho das aplicações. Algumas pesquisas [Blumenthal et al. 2009] sugerem a
parametrização como uma técnica para oferecer informações mais precisas sobre seus
comportamentos. Eigenbench [Hong et al. 2010], por exemplo, é um microbenchmark
que permite que características de aplicações de memórias transacionais sejam parame-
trizadas, gerando comportamentos e condições diferenciadas.

A técnica de parametrização ainda é pouco explorada nos tradicionais bench-
marks, principalmente nos atuais para o domínio de processamento de stream. Em sis-
temas computacionais e na comunidade científica, é cada vez maior o destaque do do-
mínio de processamento de stream, formado por aplicações de processamento de si-
nais, banco de dados, imagens, Internet of Things (IoT), e outras [Griebler et al. 2017,
Hirzel et al. 2014]. Em particular, as aplicações desse domínio possuem algumas das se-
guintes características: janela deslizante, canais de comunicação, buffers, fluxo de stream,
processamento infinito, e outras [Hirzel et al. 2014]. Um benchmark desse domínio de
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processamento deve considerar tais características e, assim, conseguir representar uma
aplicação real, tanto paralela quanto sequencial.

Embora Eigenbench seja um microbenchmark paramétrico, não é possível avaliar
características específicas do domínio de stream. Por outro lado, o ambiente do StreamIt
(linguagem de programação, compilador e benchmarks) [Thies 2010] oferece configu-
rações parametrizáveis para o domínio de processamento de stream. No entanto, seus
benchmarks não são portáveis e representam apenas o cenário de data stream e dataflow.

Portanto, o desafio desse trabalho é permitir a parametrização das características
de aplicações do domínio de processamento paralelo de stream (stream parallelism em
inglês). Para isso, foi escolhida a aplicação Ferret da suíte PARSEC [Bienia 2011], pois
representa esse domínio de processamento. O presente trabalho expande alguns dos re-
sultados encontrados em Maron [Maron et al. 2018]. As contribuições dessa pesquisa
são:

• Identificação das características do paralelismo de stream que influenciam
nos comportamentos de benchmarks da suíte PARSEC.
• Suporte à parametrização das características do paralelismo de stream em

benchmarks da suíte PARSEC.

2. Resultados

Entender com clareza o paralelismo de stream foi determinante para definir as caracte-
rísticas parametrizáveis. Para isso, foi utilizado o Ferret da suíte PARSEC que faz parte
desse domínio. Apesar de que data flow, data stream e sistemas reativos possuem carac-
terísticas semelhantes ao paralelismo de stream, eles não são abordados nesse trabalho.

Ferret é uma aplicação de busca de similaridade de imagens. Sua versão original
é paralelizada com POSIX Threads em um modelo pipeline de seis estágios. O primeiro
(Load) e o último estágio são sequenciais, pois realizam a entrada e a saída dos elementos
do stream (imagens nesse caso). O segundo estágio (Seg) realiza a segmentação, processo
que organiza em conjuntos as regiões de cada imagem. O terceiro estágio (Extract) extraí
14 características das regiões segmentadas de cada imagem. O quarto estágio (Vec) aplica
um método de indexação, que seleciona possíveis imagens semelhantes. O quinto estágio
(Rank), realiza a busca refinada das imagens selecionadas no quarto estágio, classificando
as imagens mais semelhantes.

O contexto da parametrização no Ferret foi desenvolvido com base nas caracte-
rísticas das aplicações de stream. Assim, as características parametrizáveis são: filas, ta-
manho e tipo do elemento do stream. Para entender o efeito da parametrização no Ferret,
foram implementadas métricas de desempenho compatíveis com o domínio de processa-
mento de stream [Hirzel et al. 2014]. As métricas de throughput, latência e service time
são o reflexo do comportamento da aplicação. Uma vez que o PARSEC oferece somente
o tempo de execução, essa métrica não é o suficiente para as aplicações de stream, dado
que uma das características nesse domínio é o processamento infinito (nunca acaba).

Na aplicação de stream, o throughput é a quantidade máxima de itens processados
em um intervalo de tempo. Latência é o tempo de comunicação entre os estágios, indi-
cando o tempo gasto por um elemento ao trafegar de um estágio ao outro. Service Time
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é o tempo total do elemento na aplicação, desde o momento que entrou para ser compu-
tado até a sua saída. Essa métrica contabiliza toda a computação aplicada ao elemento,
incluindo a comunicação entre os estágios, processamento, operações de escrita, entre
outros.

Para avaliar o Ferret, novos conjuntos de entradas foram criados para tornar mais
realístico o cenário de testes. Esses conjuntos são dividido em quatro classes, que são
chamadas de Test, Light Duty Class, Heavy Duty Class e Free Class. As classes Light
Duty e Heavy Duty são divididas em outras três sub-classes, identificadas como L1 e H1,
L2 e H2, LS e HS (shuffled). A numeração das sub-classes serve como referencia para
o tamanho das imagens, onde um são imagens com resoluções variando entre 800x600,
678x435, 128x96 e cada arquivo não ultrapassam 1 MB; dois são imagens com resolu-
ções entre 14400x7200, 3000x2000, 5472x3648 e cada arquivo não ultrapassa 14 MB.
Shuffled é um conjunto aleatório de imagens criado com o proposito de avaliar a variação
de entrada do stream no Ferret. Para isso, são utilizadas imagens de diferentes tamanhos,
pois no Ferret o elemento do stream é representado por cada imagem. Todas as imagens
estão no formato de arquivo JPEG.

Os testes foram executados em um servidor com dois processadores Intel Xeon
E5-2620 v3 2.40 GHz, 12 núcleos e 24 threads (Hyper-Threading), 32 GB RAM, Ubuntu
Server 64 bits (kernel 4.4.0-121-generic).Os benchmarks foram compilados com o GCC
5.4.0 utilizando a flag -Os. Para avaliar o efeito da parametrização, o cenário padrão indica
os valores encontrados na versão original do Ferret no PARSEC. O cenário parametrizado
utilizou os seguintes parâmetros: filas com tamanho 5; algoritmo de segmentação1 com
valores do Q value 128 e o threshold 0.005. A quantidade de imagens similares classifi-
cadas foi 50.

Ferret é uma aplicação dependente de latência [Bienia 2011] e a parametrização
causou efeito positivo para a aplicação, como é demonstrado na Figura 1 da caracterização
do desempenho nos cenários parametrizado (gráfico destacado) e padrão. Por limitações
de espaço, somente a sub-classe H1 será demonstrada.
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Figura 1. Latência do Ferret com a sub-classe H1 (plotado em escala logarítmica).

Com a caracterização do desempenho é possível ver o problema de escalabilidade
existente no Ferret. A latência entre o estágio quatro (vec) e cinco (rank), indica que o
estágio cinco realiza a maior parte da computação no Ferret e o desempenho da aplicação

1A segmentação da imagem define o tamanho do elemento do stream.
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fica limitado à este estágio. O semelhante formato das curvas dos gráficos em ambos os
cenários ocorre devido a frequente comunicação entre os estágios do Ferret causado pela
janela deslizante com valor 1. Essa alta comunicação inviabiliza os benefícios do modelo
pipeline, pois existe mais comunicação que computação.

3. Conclusões
Esse trabalho expande parte dos resultados de Maron [Maron et al. 2018], onde a téc-
nica de parametrização das características das aplicações de stream vem sendo estudada
e avaliada nos benchmarks da suíte PARSEC. Tal estudo é realizado pois as aplicações
paralelas do domínio de stream possuem características que são compartilhadas entre
si [Maron et al. 2018]. O conhecimento adquirido com o análise do comportamento de
uma aplicação pode ser compartilhado entre as outras aplicações do mesmo domínio.
Desse modo, com a parametrização implementada no Ferret, foi possível perceber o im-
pacto no comportamento da aplicação devido a parametrização das características do do-
mínio de stream. A parametrização possibilitou a melhora da latência na aplicação.

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar outras características do domínio de
stream, como: múltiplos canais de entrada e saída do stream, janela deslizante. Além
disso, avaliar as versões paramétricas dos benchmarks utilizando técnicas que adaptam o
grau de paralelismo [Vogel et al. 2018].
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Resumo. Caracterizar o tráfego de rede é uma forma de capacitar a realização
de análises de segurança. O objetivo desta pesquisa consiste em caracterizar
tráfego de contêineres no OpenStack para permitir a realização de análises de
segurança pelo provedor sob este serviço.

1. Introdução
Desempenho e segurança em nuvens computacionais dependem da identificação de com-
portamentos. Esses frequentemente excedem a capacidade computacional dos nós da
infraestrutura o que leva-os à camada de rede. Contribuindo para a necessidade de estu-
dar o tráfego de diversas redes e as suas finalidades. Onde a caracterização do tráfego de
rede representa uma forma viável que destaca-se por permitir a identificação dos paco-
tes de redes especı́ficas. Assim como os seus comportamentos e fatos correlatos. Além
disso, embora o OpenStack não ofereça ferramentas afins, O Schoeping Reinert (2018)
desenvolveu uma ferramenta para o OpenStack que caracteriza o tráfego de controle de
um tenant com uma abordagem em desempenho. Entretanto, essa ferramenta não leva
em consideração tudo o que é necessário para caracterizar o tráfego de rede voltado para
o desempenho no OpenStack. O que também inibe sua pertinência em relação a uma
análise de segurança no OpenStack.

O que de fato é observado é que a carência ferramental é agrada ao mudar o
contexto para o da conteinerização no OpenStack. O que decorre da fase inicial em que
os estudos de segurança sobre essa integração encontram-se. Assim, este trabalho aborda
a conteinerização do OpenStack e a viabilização de um meio adequado à caracterização
do tráfego de rede dos contêineres. Dos quais os dados resultantes são visam capacitar
especialistas em segurança da informação à realização de análises de segurança. Com o
intuito de propiciar o aperfeiçoamento da conteinerização no OpenStack. Para que isso
seja possı́vel o artigo inicia-se com a caracterização de tráfego de rede em contexto geral
a fim de identificar quais são adequadas para o OpenStack (Seção 2). Assim, como uma
visão geral da integração do Docker e do OpenStack (Seção 3). O que contribui para o
entendimento do contexto em que o problema abordado é inserido e a sua relevância para
a academia (Seção 4).

2. Caracterização do tráfego de rede
O processo geralmente consiste de duas etapas principais, a coleta do tráfego de rede
para o levantamento de dados e a análise dos dados obtidos Dainotti et al. (2006), Schoe-
ping Reinert (2018):
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1. Na etapa de levantamento de dados são utilizadas ferramentas em hardware ou soft-
ware com duas abordagens:
(a) medição ativa: caracteriza-se por ocorrer em tempo real para testes sobre uma in-

fraestrutura de rede. Além disso, existe a injeção de pacotes de teste como tráfego
nas rotas e aplicações ao invés de monitorar recursos especı́ficos para coleção pas-
siva. O que a torna utilizada para verificar se a rede e suas aplicações estão fun-
cionando. Por fim, o volume de tráfego e outros parâmetros têm ajuste simples e
pequenas amostras são significativas para o seu fim.

(b) medição passiva: conhecida pela caracterı́stica de sniffers. São úteis para capturar o
tráfego que por eles passa sem a injeção de tráfego extra. As informações coletadas
em perı́odos especı́ficos de acordo com a ferramenta e seu fim. Contudo, o intervalo
entre a coleção de tráfego em si introduz tráfego na rede e precisa ser tratado a fim
de evitar anomalias. Assim, sua aplicação é útil para identificar erros na rede e
também para fins de segurança. Embora seja limitada por impedir a emulação de
cenários de erros e a isolação de regiões problemáticas da rede.

2. Por fim, na etapa de análise dos dados são utilizadas diferentes técnicas (e.g., gráfica,
estatı́stica simples, estatı́stica com Machine Learning (ML), etc.) para a extração de
caracterı́sticas que viabilizam a caracterização do tráfego de rede.

3. OpenStack & Docker

No presente o OpenStack é o Cloud Operating System (CoS) aberto de maior adoção
para a implantação de nuvens computacionais para propósitos quaisquer. Nesse cenário,
insere-se o Docker como uma Container Engine (CE) que reduziu significativamente a
complexidade sobre contêineres. Consolidando um padrão para a implantação de serviços
com alta portabilidade em contêineres autossuficientes. Na qual o Kubernetes (K8s) ou o
Docker Swarm são os serviços de orquestração de contêineres no OpenStack.

Embora instâncias de Virtual Machine (VM) sejam utilizadas em nuvens de
produção, a tendência é que elas passem a ser utilizadas para aplicações legadas. O que
decorre do uso de contêineres ter aumentado a flexibilidade e a eficiência na criação de
projetos em relação ao que era obtido com instâncias de VM. Além disso, no OpenStack
os contêineres podem ser de duas formas OpenStackRocky (2018a):

1. Contêiner tradicional: cada contêiner compartilha o mesmo kernel e o isolamento
entre cada um é feito via namespaces; e

2. Kata contêiner: possui uma abstração adicional que permite a cada contêiner ter o seu
próprio kernel de forma isolada a cada contêiner/Pod.

O Docker fornece seu serviço por meio de uma Application Program Interface
(API) de alto nı́vel que controla processos de forma isolada e permite a automatização da
implantação de software em um ambiente seguro e replicável. O que é possı́vel porque
um contêiner Docker possui um componente de software e todas às suas dependências
(e.g., binários, bibliotecas, arquivos de configuração, etc.). Possibilitando inclusive a
criação de contêineres com suporte a kernel amd64, cgroups e aufs. Além de viabilizar
a administração de vários contêineres em um mesmo nó. De forma que combinado ao
serviço do Nova permite uma escalabilidade horizontal maior, composta de contêineres
em vários nós.
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O Docker e o Nova se integram por meio da comunicação REST API, na qual o
Nova implementa um pequeno cliente HTTP. Que por sua vez comunica-se com a API do
Docker via um unix socket e utiliza a API HTTP para o controle e coleção de informações
dos contêineres. Além disso, o Nova implementa o cliente HTTP no Docker virt driver
que é o hypervisor para o serviço de conteinerização. O Nova também coleta imagens
do serviço de imagens do OpenStack (Glance) e inicializa-as no sistema de arquivos do
Docker. O que também não impede ter as imagens salvas no Glance diretamente a partir
de contêineres criados no Docker, como apresentado na Figura 1(a).

(a) Comunicação Docker com OpenStack.
Adaptado de OpenStackRocky (2018b)

(b) Integração com o Docker junto ao OpenStack.
Adaptado de Singh (2017)

Figura 1. Comunicação e intergração do Docker com o OpenStack.

Além das formas apresentadas, existe outra forma para a criação de instâncias
conhecida como Nested Container (NC) que está em desenvolvimento no OpenStack.
Essa forma difere da Figura 1(b) e é uma nova forma de criação de contêineres que ainda
não está em produção. Portanto, não é abordada neste trabalho OpenStackDev (2018).
Na Figura 1(b) é ilustrada a comunicação que ocorre para a criação de um contêiner bare
metal no OpenStack. O cliente gera um processo no Magnum que o faz comunicar-se
com o Heat. O Heat por sua vez comunica-se com vários serviços, são eles: o Neutron
para prover o serviço de rede, com o Glance para recuperar imagens de contêineres, com
o Cinder para gerenciar persistência de dados, com o Nova (Figura 1(a)) e com o Kuryr
que comunica-se com o Nova para prover rede ao contêiner.

4. Definição do problema
É enfatizado que no momento da escrita do presente trabalho não foram identificados
meios nativos ou não-nativos no OpenStack de caracterizar-se o tráfego de rede para
a segurança junto ao serviço de conteinerização no OpenStack. Sendo que os estudos
mais recentes em segurança sobre esse serviço no OpenStack consistem de propostas de
introdução de frameworks especı́ficos Combe et al. (2016), Kelley et al. (2016), Sarkale
et al. (2017), Lingayat et al. (2018). Nos quais suas propostas baseiam-se na adição de
uma camada extra para a segurança e não a mitigação de vulnerabilidades por meio da
natureza do tráfego de contêineres. Tal fato faz com que em diversos cenários os esforços
em maximizar o seu desempenho, ou de aplicações que sobre si sejam realizadas, se-
jam impedidas de acontecer. Além disso, em segurança da informação é importante
o conhecimento holı́stico da infraestrutura para permitir uma decisão informada acerca
das redes e seus serviços. Por fim, a realização de uma caracterização de rede visa a
realização de análises de segurança sobre o relacionamento do Docker com o OpenStack.
A fim de explicitar como isso ocorre e fomentar considerações que contribuam para o
aperfeiçoamento da infraestrutura e do serviço.
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5. Considerações & Trabalhos futuros
O presente trabalho é parte de uma dissertação de mestrado e compreende um esforço em
compreender como ocorre a integração da conteinerização do Docker no OpenStack. Isso
é feito para contribuir com aspectos de segurança construção de aplicações reais e estu-
dos de alto desempenho em contêineres sem introduzir novos vetores de vulnerabilidades
neste meio. Para tanto, será aprofundado o estudo da conteinerização no OpenStack e
técnicas que permitam consolidar uma proposta para caracterizar o tráfego de contêineres.
Cuja finalidade original é usar esse conhecimento na realização de análises de segurança
sobre a conteinerização do OpenStack. A fim de aperfeiçoar esses o OpenStack e o Doc-
ker e eliminar possı́veis vetores de vulnerabilidade, caso existam. O que contribui para
aplicações com foco em desempenho no OpenStack.
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Dainotti, A., Ventre, G. & Pescapè, A. (2006), ‘A packet-level characterization of network
traffic’, IEEE 11th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design
of Communication Links and Networks .

Kelley, B., Prevost, J. J., Rad, P. & Fatima, A. (2016), Securing Cloud Containers Using
Quantum Networking Channels, in ‘2016 IEEE International Conference on Smart
Cloud (SmartCloud)’, IEEE, New York, NY, USA, pp. 103–111.
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/7796159/

Lingayat, A., Badre, R. R. & Gupta, A. K. (2018), ‘Integration of Linux Containers in
OpenStack: An Introspection’, 12(3), 12.

OpenStackDev (2018), ‘OpenStack Docs: Networking for Nested Containers in OpenS-
tack / Magnum - Neutron Integration’.
URL: https://docs.openstack.org/kuryr/latest/specs/newton/nestedcontainers.html

OpenStackRocky (2018a), ‘Containers Whitepaper: Leveraging Containers and Opens-
tack - OpenStack Open Source Cloud Computing Software’.
URL: https://www.openstack.org/containers/leveraging-containers-and-openstack/

OpenStackRocky (2018b), ‘Docker - OpenStack’.
URL: https://wiki.openstack.org/wiki/Docker

Sarkale, V. V., Rad, P. & Lee, W. (2017), Secure Cloud Container: Runtime Behavior
Monitoring Using Most Privileged Container (MPC), in ‘2017 IEEE 4th International
Conference on Cyber Security and Cloud Computing (CSCloud)’, IEEE, New York,
NY, USA, pp. 351–356.
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/7987222/

Schoeping Reinert, T. (2018), Análise e Caracterização do Tráfego na Rede de Controle
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Resumo. Este trabalho visa minimizar a quantidade de equipamentos subs-
tituı́dos em uma migração de rede legada para uma rede hı́brida, aumentando
assim a viabilidade financeira da migração, podendo usufruir de funcionali-
dades possibilitadas pelo paradigma de Redes Definidas por Software (SDN).
Para isso são verificados diferentes métodos para se encontrar soluções para a
cobertura mı́nima de vértices, que é um problema NP-difı́cil.

1. Introdução
O paradigma de Redes Definidas por Software (Software-Defined Networking, SDN)
oferece uma abordagem heterodoxa para o funcionamento das redes de computadores
[Kreutz et al. 2015]. Ela facilita o uso de novas tecnologias de rede, como utilização mais
eficiente dos enlaces de rede e flexibilidade de configuração. Porém muitas empresas pos-
suem uma infraestrutura de rede legada (uma rede que não é SDN), necessitando muitas
vezes da troca dos equipamentos para suportar protocolos utilizados em redes SDN, como
o OpenFlow [McKeown et al. 2008]. Na construção de uma nova infraestrutura, além dos
custos dos novos equipamentos, equipamentos legados, ainda em funcionamento, podem
ser desmobilizados, afetando o capital expenditure (CAPEX) da empresa, o que em última
análise, poderia inviabilizar financeiramente o projeto de migração.

Sabendo que é possı́vel utilizar equipamentos SDN e legados em uma mesma rede,
tornando-a nesse sentido, hı́brida, pergunta-se como minimizar a quantidade de equipa-
mentos que seria necessário trocar para implementar uma solução SDN, reduzindo assim
seu custo de implementação.

Este trabalho procura estudar como modelar a migração de uma rede tradicional
legada para uma rede hı́brida com switches OpenFlow. Para tal, discute-se diversos al-
goritmos que busquem a menor quantidade possı́vel de dispositivos que são necessários
substituir para implementar a mesma rede, porém compatı́vel com funcionalidades base-
adas em SDN.

2. Modelagem do problema
Uma rede pode ser representada como um grafo, onde os vértices representam os hosts e
dispositivos de encaminhamento, enquanto as arestas seus enlaces. Porém deve-se manter
apenas as arestas onde alguma regra SDN será necessária. Isso deve ocorrer conforme as
restrições das funcionalidades SDN que serão aplicadas, podendo incluir todos os enlaces
ou apenas parte deles, por exemplo, para monitorar toda a rede, ou apenas enlaces com
dispositivos finais, para aplicar regras de acesso, respectivamente. Os vértices que ficarem
sem arestas podem ser removidos.
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A Figura 1a ilustra uma rede a ser migrada, sendo a Figura 1b o grafo resultante
de toda a rede, enquanto a Figura 1c inclui apenas os enlaces com dispositivos finais.

(a) Rede legada
(b) Grafo com todos os

enlaces

(c) Grafo apenas com os
enlaces de dispo-
sitivos finais

Figura 1. Grafo da rede

Caso exista algum dispositivo de encaminhamento que deve ser migrado para SDN
por alguma restrição do projeto, seu vértice deve ser marcado como um dispositivo que
será substituı́do e removido do grafo com suas arestas. Caso algum dispositivo não possa
ser migrado para SDN, seu vértice também deve ser removido do grafo com suas arestas.
Da mesma forma que dispositivos que já possuem o suporte a SDN, podem ser removidos
do grafo, uma vez que se pode utilizar o suporte a SDN do dispositivo, cobrindo seus
enlaces, sem aumentar os custos da migração.

Assim, dado o grafo G = (V,A), para identificar os dispositivos que teriam que
ser migrados, bastaria encontrar um conjunto de vértices C ⊆ V , de tal forma que ao
menos um dos vértices de cada aresta A esteja contido em C. Porém, também deseja-se
que C seja o menor conjunto possı́vel, visto que isso reduziria a quantidade de dispositi-
vos trocados. Esse problema é conhecido como cobertura mı́nima de vértices (Minimum
Vertex Cover, MVC) [Garey and Johnson 1990]. Formas de encontrar o conjunto C serão
discutidas posteriormente na Seção 3.

No caso particular em que G é um grafo desconexo, cada parte conexa pode ser
processada paralelamente, e posteriormente, feita a união dos conjuntos C resultantes.

3. Resolvendo a cobertura mı́nima de vértices

O problema da cobertura mı́nima de vértices é um problema NP-difı́cil, enquanto sua
versão de decisão é NP-completo [Garey and Johnson 1990]. Sendo assim, é possı́vel
obter uma resposta válida (conjunto de vértices que cubra todas as arestas), porém difi-
cilmente se obterá a resposta ótima (menor conjunto possı́vel de vértices) para problemas
maiores em um curto espaço de tempo, visto que o espaço de busca é exponencial ao
número de vértices do grafo.

3.1. Algoritmo guloso

Uma forma simples de se obter uma resposta válida, mas não necessariamente a resposta
ótima, é por meio de um algoritmo guloso. Sua lógica consiste em ir adicionando a um
conjunto C vértices com a maior quantidade de arestas ainda não cobertas por C, até que
todas as arestas tenham sido cobertas.
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Embora essa lógica possa encontrar a resposta ótima para alguns tipos de grafos,
como a classe p-hat do benchmark DIMACS, ela não garante que a resposta encontrada
será a ótima em todos os casos [Richter et al. 2007].

3.2. Heurı́sticas
Algoritmos heurı́sticos executam em menor tempo, quando comparados aos algoritmos
que testam todas as possibilidades de solução. Normalmente encontrando uma solução
melhor que o algoritmo guloso, mesmo que possam excluir a possibilidade de encontrar
a solução ótima no processo.

3.2.1. Cover Edges Randomly

O Cover Edges Randomly (COVER) é uma heurı́stica que usa técnicas aplicadas na busca
de valores para satisfazer uma expressão booliana (boolean satisfiability problem ou SAT)
ao MVC [Richter et al. 2007]. Ele é um algoritmo Stochastic Local Search (SLS) que a
partir de uma resposta candidata inicial C com k vértices, construı́da de forma gulosa,
troca um vértice do conjunto C a cada passo, transformando-a em respostas vizinhas, até
encontrar uma resposta que seja a cobertura de vértices ou atingir o número máximo de
passos [Richter et al. 2007].

Os vértices trocados são escolhidos por meio de heurı́sticas (critérios) baseadas
em o quão difı́cil é cobrir as arestas, mas incluindo também uma parte de aleatoriedade
para escapar de ótimos locais.

Porém, o COVER procura apenas respostas com k vértices. Caso k não seja co-
nhecido, a opção é usar o COVER-I, onde inicia-se k com a quantidade de vértices encon-
trada em uma solução gulosa, decrementando-a em 1 até que não se encontre uma solução
e retorna-se o último conjunto gerado.

3.2.2. Edge Weighting Local Search

O Edge Weighting Local Search (EWLS) é uma heurı́stica que busca encontrar uma co-
bertura parcial de vértices otimizada e expandi-la para uma cobertura total, onde na pior
das hipóteses seria necessário adicionar um vértice para cada aresta não coberta pela co-
bertura parcial [Cai et al. 2010]. Cada solução é comparada com a melhor solução já
encontrada, substituindo-a sempre que tiver uma quantidade menor de vértices.

A cobertura parcial de vértices é delimitada por uma quantidade delta de vértices
retirados de uma cobertura completa (inicialmente construı́da de forma gulosa), onde
quanto maior o delta, maior o espaço de busca. Aumentando o espaço de busca, pode-se
encontrar melhores soluções, porém exige mais recursos e não garante a otimização da
cobertura ao expandi-la. A cada passo, o EWLS também troca um vértice do conjunto C,
de forma semelhantes ao COVER, porém aplica a forma aleatória apenas quando encontra
um ótimo local.

4. Considerações
Observou-se que, em uma migração de rede legada para hı́brida, é possı́vel encontrar a
quantidade de dispositivos que precisam ser substituı́dos, porém para minimizar os custos
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é necessário resolver o problema da cobertura mı́nima de vértices.

Entretanto, ele é um problema NP-difı́cil, o que dificulta encontrar a solução
ótima. Desta forma é necessário o uso de alguma técnica para encontrar boas soluções em
tempo hábil, como as heurı́sticas COVER e EWLS. Porém, em seus artigos seminais são
discutidos apenas seus desempenhos em testes de benchmark, onde se conhece previa-
mente a quantidade de vértices da solução no caso do COVER, ou o melhor parâmetro de
delta para o EWLS, encontrando a solução já conhecida. Não são discutidos quais seriam
os melhores parâmetros para grafos desconhecidos, e como encontrar um equilı́brio para
a quantidade de passos, visto que quanto maior esse valor, maior a possibilidade de se
encontrar uma melhor solução, porém maior o tempo para a execução das heurı́sticas.

5. Continuidade
A continuidade deste trabalho poderia buscar o ponto onde uma solução de força bruta
deixaria de retornar uma resposta em tempo hábil para o MVC, visto que é possı́vel en-
contrar a solução ótima para pequenas migrações. Para isso, é necessário dispor das ca-
racterı́sticas do grafo gerado por diferentes redes de computadores, de forma que se possa
alterar o tamanho do grafo para, reexecutando o algoritmo de força bruta, identificar em
que ponto o tempo de resposta do algoritmo se torna inviável.

Essas caracterı́sticas poderiam ser extraı́das de diferentes topologias, como redes
empresariais, datacenters e WANs, podendo identificar diferentes tipos, gerando grafos
de diferentes complexidades. Uma vez em posse dessa informação, poder-se-ia analisar
os testes de benchmark presentes nos trabalhos [Richter et al. 2007, Cai et al. 2010] em
busca de classes de testes que poderiam representar essas diferentes topologias, identifi-
cando assim também quais heurı́sticas apresentam melhor desempenho para essas classes
de grafos, além de guiar a busca de quais seriam bons parâmetros para a utilização das
heurı́sticas para se resolver esses problemas.
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Resumo. Algoritmos de escalonamento desempenham um papel chave na
otimização dos recursos de uma infraestrutura em grids. No presente trabalho,
três métodos de Deep Reinforcement Learning são treinados e comparados com
a heurı́stica Easy Backfilling via simulação. É possı́vel concluir que métodos
de DRL são capazes de aprender polı́ticas de escalonamento que se adaptam a
carga de trabalho, atingindo uma redução significativa no slowdown.

1. Introdução
Através do compartilhamento de recursos entre organizações geograficamente dis-
tribuı́das, computação em grids consegue prover uma massiva quantidade de poder com-
putacional sob demanda. Neste contexto, polı́ticas de escalonamento buscam otimizar o
processo de mapeamento entre as demandas de cada usuário e os recursos disponı́veis
na grid de modo eficiente e justo. Este processo de otimização configura um pro-
blema da classe NP-Difı́cil sendo, de um modo geral, resolvido por métodos heurı́sticos
[Poquet 2017].

Métodos heurı́sticos funcionam bem no espaço de solução em que foram proje-
tados. Contudo, em um ambiente em grids, requisições chegam em rajadas, indicando
que o sistema passa de perı́odos ociosos para perı́odos com sobrecarga de jobs na fila
[Di et al. 2012]. Tal comportamento dinâmico impacta negativamente o desempenho do
escalonador e adequar uma heurı́stica geral que se adapte em tais condições é um pro-
cesso complexo. Neste contexto, algoritmos de escalonamento adaptativos podem ser
uma possı́vel alternativa.

Métodos de Reinforcement Learning (RL) apresentam uma abordagem computa-
cional, formulada como um Markov Decision Process (MDP), onde um agente consegue
aprender uma polı́tica através da interação com um ambiente. Contudo, métodos comuns,
como Q-learning e SARSA, possuem limitações e se tornam impraticáveis em problemas
com muitas dimensões [Orhean et al. 2018]. Em contrapartida, métodos de Deep Reinfor-
cement Learning (DRL) atacam este problema com a utilização de Deep Learning (DL)
durante a aproximação das recompensas e estimação de uma polı́tica [Mnih et al. 2015].

Deste modo, o presente trabalho realiza uma análise do comportamento de três
métodos de DRL (PPO, A2C e ACER) no problema de escalonamento de jobs em
computação em grids. Os agentes são treinados em um ambiente simulado e compa-
rados com a heurı́stica Easy Backfilling (EASY), amplamente utilizada em ambientes em
produção, através do simulador Batsim. Durante as próximas seções, são discutidos o
modelo do sistema, contendo a formulação do problema e da plataforma, e os resultados
obtidos com a experimentação. Na última seção encontram-se as considerações finais.
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2. Modelo do Sistema

No decorrer desta seção, são apresentados os aspectos do modelo, levado em consideração
durante a experimentação, assim como a formulação do problema para aplicação de
métodos baseados em RL.

2.1. Plataforma

Uma plataforma em grid é composta por recursos computacionais organizados em locais.
Cada local contém um ou mais clusters com um número arbitrário de máquinas. Cada
máquina pode conter um ou mais processadores, cada qual com um número variável de
núcleos. No presente trabalho, a comunicação entre os clusters e locais é desconsiderada
e cada job pode requisitar um número arbitrário de núcleos, os quais daqui em diante
serão chamados apenas de recursos.

Jobs chegam de modo online e são caracterizados de acordo com seu tempo de
chegada, a quantidade de recursos requisitada e uma estimação do tempo de reserva dos
recursos. Ambas as quantidade de recursos e de tempo de reserva são definidas pelo
usuário e desconhecidas até o momento de sua submissão. Por simplicidade, considera-
mos que o tempo de execução dos jobs é conhecido e coincide com o tempo de reserva
definido pelo usuário. Também é considerado que os recursos são homogêneos, com a
mesma capacidade computacional, e preemptividade não é permitida. Portanto os recur-
sos são liberados somente quando o job termina a sua execução.

2.2. Formulação do Problema

O problema é formulado como sendo um MDP de horizonte finito formado pela tupla
{S,A, T,R}, onde S é o conjunto de estados, A determina o conjunto de ações, T deter-
mina a dinâmica de transição entre os estados, considerada como sendo desconhecida, e
R é a função de recompensa que representa o custo da ação tomada:

Conjunto de Estados: representa o estado dos recursos da grid e da fila de jobs
em espera. Cada estado é definido como uma imagem representando um diagrama de
Gantt, onde: a altura representa unidades de tempo; e a largura representa a quantidade
de recursos na grid e os requisitados por cada job na fila. Jobs que não podem ser total-
mente representados no estado, devido a limitação de tamanho, são encapsulados em um
contador que indica a quantidade total de jobs em espera.

Conjunto de Ações: representa a escolha de um job na fila para ocupar os recur-
sos da grid. É definida pela quantidade de espaços de jobs que estão representados no
estado. Em cada situação, o agente pode tanto escolher uma ação vazia ∅, que avança o
tempo em uma unidade, ou selecionar um job para ser escalonado nos primeiros recursos
disponı́veis.

Função de Recompensa: O objetivo do agente é aprender uma polı́tica que maxi-
mize a sua recompensa esperada através da sucessiva tomada de decisões. Neste trabalho,
é utilizado a minimização do slowdown como objetivo, sendo a função de recompensa
formulada como a média negativa do slowdown. Está função pode ser interpretada como
sendo uma penalização proporcional ao slowdown.
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3. Experimentação
3.1. Configuração
Na realização dos experimentos, a plataforma utilizada no Batsim é formada por 10 re-
cursos homogêneos. A carga de trabalho é composta por jobs paralelos, cujo seu perfil de
execução é dividido igualitariamente entre os recursos requisitados. Para limitar o tama-
nho da imagem, somente os 10 primeiros jobs da fila são apresentados. Na medida que o
escalonador consome estes jobs, os demais são retirados da fila de acordo com sua ordem
de chegada.

A carga de trabalho é sintética e composta por 80% de jobs pequenos. Os tempos
de execução dos jobs pequenos são gerados seguindo uma distribuição uniforme que varia
entre [1, 3] unidades de tempo enquanto demais jobs variam entre [10, 15]. A quantidade
de recursos de cada job é determinada seguindo uma distribuição uniforme dentro do
intervalo definido em dois grupos, [1, 2] e [5, 10], que são escolhidos aleatoriamente. O
intervalo de chegada entre os jobs é definido seguindo um processo de Bernoulli de modo
que a carga nos recursos varie entre 10% e 190% referente a sua capacidade em um
perı́odo de tempo fixo.

Todos os métodos de DRL utilizam a mesma configuração de parâmetros quando
aplicável. Tanto a polı́tica como a função valor dos métodos são definidas como sendo
uma Feedforward Neural Network (FNN) contendo uma camada oculta com 20 unidades
e função de ativação ReLU. Os parâmetros entre as redes não são compartilhados e um
coeficiente de entropia de 0.01 é utilizado para incentivar a exploração. A taxa de apren-
dizado (α) é mantida constante em 0.001 enquanto a quantidade de actors é definida em
12. Não é aplicado desconto (γ) nas recompensas e a mesma quantidade de interações no
treinamento é utilizada em cada um dos métodos. A quantidade limite de interações varia
entre [.5M, 9M] proporcionalmente ao tamanho da carga de trabalho utilizada.

3.2. Resultados Obtidos
Na Figura 1 é demonstrado o desempenho dos métodos de DRL avaliados em comparação
ao EASY em todas as cargas de trabalho utilizadas. É possı́vel perceber que os métodos
de DRL conseguem aprender uma polı́tica de escalonamento que se comporta igual ou
melhor na maioria dos cenários. Comparando o EASY com o PPO, houve uma redução
de 71,51% no slowdown, levando em consideração uma carga de 190% nos recursos. Já
em relação ao A2C, houve uma redução de 54,86% enquanto com o ACER foi obtido
uma redução de 58,82% nesta mesma carga de trabalho.

Figura 1. Desempenho dos algoritmos sob diferentes cargas de trabalho
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Figura 2. Curva de aprendizado dos métodos utilizados

Na Figura 2 é possı́vel visualizar a curva de aprendizado dos métodos com uma
carga de 100% nos recursos. No inı́cio da interação, os métodos possuem comporta-
mento semelhante a uma polı́tica aleatória. Contudo, na medida com que a quantidade de
interações aumenta, a polı́tica é otimizada até que o algoritmo converge. Com exceção do
A2C, ambos os métodos PPO e ACER convergiram, respectivamente, entre 1 e 2 milhões
de interações. Não obstante, o PPO foi capaz de ultrapassar o desempenho do EASY nas
primeiras 250 mil interações com o ambiente.

4. Considerações Finais
No presente trabalho, três métodos de DRL são avaliados e comparados com a heurı́stica
EASY no problema de escalonamento de jobs em computação em grids. Através da
interação com um ambiente, os métodos foram capazes de aprender uma polı́tica de es-
calonamento que atinge um melhor compromisso entre o momento de escalonar um job
e o momento de forçar a sua espera na maioria dos cenários. Como trabalhos futuros,
pretende-se explorar diferentes formulações de MDP para o problema em questão, abor-
dando novas representações de estados e funções de recompensa.
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Resumo. Entre os requisitos para atingir alto desempenho em arquiteturas atu-
ais, o uso eficiente do subsistema de memória aparece no estado da arte como
um dos mais importantes. Para otimizar uma aplicação cientı́fica, os desenvol-
vedores devem compreender profundamente o comportamento de seus acessos
à memória. Nessa linha, nossa pesquisa tem como objetivo entender quais são
os limitadores de desempenho relacionados ao subsistema de memória.

1. Introdução
Arquiteturas multicore possuem dezenas de núcleos, além de uma hierarquia de memória
complexa para aliviar a latência dos acessos à memória de todas as threads. Essas arqui-
teturas dependem tanto do paralelismo a nı́vel de instrução (ILP) quanto do paralelismo
a nı́vel de thread (TLP) para obter alto desempenho. Diferente de arquiteturas multicore,
as GPUs possuem milhares de núcleos simples, que sozinhos são menos poderosos que
os multicore mas em conjunto podem realizar milhares de tarefas por unidade de tempo.

O uso dessas arquiteturas apresenta vários desafios para a Computação de Alto
Desempenho [Mittal and Vetter 2015]. As aplicações precisam ser codificadas consi-
derando as particularidades e restrições de cada ambiente, bem como as caracterı́sticas
distintas de cada arquitetura [Gropp and Snir 2013]. Por exemplo, na hierarquia de
memória, a presença de vários nı́veis de memória cache, alguns compartilhados e ou-
tros privados, introduz tempos de acesso não uniformes, que afetam o desempenho das
aplicações [Cruz et al. 2016]. Isso é ainda mais crı́tico em arquiteturas heterogêneas, pois
cada acelerador pode ter sua própria hierarquia de memória distinta [Serpa et al. 2017].
Neste contexto, é importante analisar o desempenho e o comportamento de diferentes
arquiteturas, a fim de fornecer um melhor suporte aos desenvolvedores, para que eles
possam otimizar suas aplicações para o sistema de destino.

Este trabalho em desenvolvimento visa realizar uma análise do impacto do sub-
sistema de memória utilizado em diferentes arquiteturas. Contadores de hardware serão
utilizados para medir o impacto de diferentes fatores que influenciam o desempenho dos
acessos à memória. Serão analisados contadores que medem o uso de memória cache
e memória principal. Ao fazer isso, buscamos mostrar como diferentes aspectos da hie-
rarquia de memória afetam o desempenho das aplicações. Esse estudo pode servir como
base para desenvolvedores de aplicações paralelas otimizarem suas aplicações.

∗Este trabalho foi parcialmente financiado por recursos do projeto Petrobras 2016/00133-9.
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2. Trabalhos Relacionados

Um modelo de memória para analisar algoritmos para sistemas many-core é apresen-
tado em [Ma et al. 2014]. O modelo considera vários parâmetros da arquitetura, como a
latência para acessar a memória, o número de núcleos, a largura de banda da memória,
o tamanho da memória cache e o número de threads por núcleo. Ela também considera
o número total de operações que a aplicação em execução deve executar, bem como o
número total de operações de memória, o uso da memória cache e o número de threads.
Os autores concluem que aplicações com caracterı́sticas semelhantes podem ter desempe-
nho diferente usando diferentes parâmetros da arquitetura. Analisando seu estudo, obser-
vamos que é essencial ter uma compreensão completa do comportamento das aplicações,
pois o desempenho por si só não nos permite compreender os gargalos de uma aplicação
ou arquitetura.

Mei et al. [Mei and Chu 2015] analisaram as caracterı́sticas do subsistema de
memória em três arquiteturas de GPU: Fermi, Kepler e Maxwell. Eles usaram um ben-
chmark de perseguição de ponteiro para latências de acesso à memória, definindo assim
as caracterı́sticas de todas as memórias dentro de cada GPU. Os autores concluem que o
planejamento da arquitetura Kepler foi agressivo em sua largura de banda de memória,
muitas vezes subutilizada, e que, na arquitetura Maxwell, mais recursos foram investidos
em memória compartilhada, gerando um sistema mais eficiente e equilibrado. Em nosso
artigo, nos concentramos em observar os efeitos dessas caracterı́sticas em benchmarks
reais e comparar seu desempenho em diferentes arquiteturas.

Satish et al. [Satish et al. 2012] analisam a lacuna de desempenho entre códigos
simples e altamente otimizados em arquiteturas multi-core e many-core. Nos sistemas
avaliados, eles concluı́ram que o código otimizado poderia melhorar o desempenho em
até 24× sobre a implementação naive. Para tanto, consideram caracterı́sticas crı́ticas da
hierarquia de memória e o comportamento dos algoritmos, além de outros aspectos. Com
base nessas informações, eles propõem otimizações para o código-fonte que podem fa-
zer melhor uso da hierarquia de memória e das instruções de vetorização. Eles também
mostram como os novos recursos de hardware, como o suporte à instrução gather, podem
ajudar a melhorar o desempenho. O objetivo do nosso trabalho é entender o comporta-
mento e os gargalos de aplicações paralelas em diferentes sistemas, o que pode ajudar
desenvolvedores e fabricantes de processadores a melhorarem seus produtos.

Nasciutti et al. [Nasciutti et al. 2018] realizaram uma análise de desempenho de
estênceis 3D em GPUs com foco no uso adequado da hierarquia de memória. Eles ava-
liaram diferentes codificações, mostrando que é necessário explorar a memória compar-
tilhada, a cache read-only, e o reuso de registradores para atingir alto desempenho em
GPUs. Além disso, mostraram que o tamanho da cache L2 afeta diretamente o desempe-
nho da aplicação.

Os trabalhos relacionados demonstram que, levando em consideração os diferen-
tes recursos de cada arquitetura, os desenvolvedores podem melhorar o desempenho de
uma aplicação. Nosso trabalho vai além de uma análise de escalabilidade e busca uma
maior compreensão do impacto de diferentes aplicações em diferentes sistemas, medidos
a partir de contadores de hardware.
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3. Metodologia
Os experimentos vem sendo realizados nos sistemas Broadwell e Pascal. O sistema Bro-
adwell é composto por dois processadores Intel Xeon E5-2699 v4, em que cada pro-
cessador é composto por 22 núcleos fı́sicos, permitindo a execução de 88 threads com
Hyper-Threading. O sistema Pascal é uma GPU Tesla P100, sendo que utilizamos uma
das GPUs com 3584 núcleos CUDA.

Os experimentos apresentam a média de 30 execuções aleatórias do benchmark
Rodinia (OpenMP e CUDA), o qual implementa um conjunto de aplicações com ca-
racterı́sticas distintas de execução paralela. O desvio padrão apresentado é dado pela
distribuição t-Student com um intervalo de confiança 95%. Além disso, também estamos
investigando outras métricas, como taxa de uso do núcleo, largura de banda e taxa de
acertos das caches. As ferramentas Intel PCM [Intel 2012] serão utilizadas na Broadwell,
enquanto para a Pascal, utilizaremos a ferramenta nvprof [Nvidia 2016].

4. Resultados preliminares
Para entender melhor o impacto do subsistema de memória nas arquiteturas de Broadwell
e Pascal, primeiro verificamos como as aplicações paralelas se comportam nessas arqui-
teturas. Podemos observar, na Figura 1, que os tempos de execução de cada aplicação
variam de arquitetura para arquitetura. Na maioria das aplicações, a Pascal executa mais
rapidamente. No entanto, para as aplicações b+tree, hotspot3D, nw e srad, a Broadwell
executa mais rápido.

Após essa análise inicial, temos a hipótese que há algumas caracterı́sticas nas
aplicações que fazem com que a aplicação se beneficie especificamente de uma arquite-
tura ao invés de outra. Isso nos motiva a procurar as razões dessas diferenças, analisando
pricipalmente o impacto do subsistema de memória das arquiteturas, ponto mostrado ser
um dos mais importantes pelo estado da arte. O resultado pode auxiliar os desenvol-
vedores a entenderem os gargalos em relação ao paralelismo e à comunicação em cada
arquitetura.
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Figura 1. Tempo de Execução nas Arquiteturas Broadwell e Pascal.
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5. Considerações Finais
A ampla gama de arquiteturas existente apresenta um desafio para os desenvolvedores ao
otimizarem suas aplicações devido às suas diferentes caracterı́sticas. Este trabalho em
desenvolvimento tem como objetivo analisar o impacto de uma das caracterı́sticas mais
importantes das arquiteturas atuais: o subsistema de memória.

Trabalhos relacionados nesta área se concentram apenas no desempenho ou con-
sumo de energia, enquanto o nosso trabalho realizará uma análise mais profunda do com-
portamento da hierarquia de memória. Para isso, contadores de hardware serão empre-
gados para medir estatı́sticas, como faltas de dados nas caches, transações de memória
principal, entre outros.
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Sequenciais Utilizando Análise das Abstract Syntax Trees

(AST)
Edevaldo Santos1, Gerson Geraldo H. Cavalheiro1

1Universidade Federal de Pelotas
Centro de Desenvolvimento Tecnológico

Programa de Pós-Graduação em Computação

{edevaldo.santos, gerson.cavalheiro}@inf.ufpel.edu.br

Abstract. The present work proposes the detection of parallel patterns in
sequential programs, through the analysis of the Abstract Syntax Trees (AST),
and suggesting points where parallelization policies can be inserted in the
codes, in order to make them parallel . The results of the parallelization
suggestions of the tool will be compared with known versions of parallel
benchmarks, taking the sequential versions of the tool as input.

Resumo. O presente trabalho propõe-se à detecção de padrões paralelos em
programas sequenciais, por meio da análise das Abstract Syntax Trees (AST), e
sugerindo pontos onde se podem inserir diretivas de paralelização nos códigos,
de modo a torná-los paralelos. Os resultados das sugestões de paralelização
da ferramenta serão comparados com versões conhecidas de benchmarks
paralelos, tendo como entrada da ferramenta as versões sequenciais desses.

1. Introdução
Ao longo dos anos 1990 e inı́cio do século XXI, os fabricantes de computadores
competiam fortemente para melhorar a performance dos processadores em virtude
do aumento de seu clock. Uma modificação no modelo de ganho de desempenho
surgiu com o advento da arquitetura de processamento multicore. De modo a poder
aproveitar o poder computacional destas arquiteturas, fez-se uso dos conhecimentos de
programação concorrente - essa mais voltada para os recursos de hardware, enquanto
a programação paralela tem foco nos problemas de aplicação, neste caso o termo
programação concorrente é o mais interessante, pois supõe que abaixo dele haverá
uma camada que se responsabilizará por mapear a ”concorrência”da aplicação sobre o
”paralelismo”do hardware - de modo que os processadores trabalhassem de com uma
maior taxa de ocupação.

As aplicações de programação paralela são as mais diversas, desde entretenimento
a astronomia, passando por sequenciamento de genoma humano etc. Para um melhor
aproveitamento da capacidade computacional do sistema são utilizadas diversas técnicas
de programação concorrente. No entanto, para explorar eficientemente estas técnicas e o
paralelismo arquitetural é necessário conhecer os gargalos em estruturas de programação
em geral, a fim de melhorar seu desempenho. Isso demanda um conhecimento
não somente da programação sequencial, mas também da programação paralela, de
modo que se tenha ciência dos pontos onde aplicar as diretivas de compilação para a
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paralelização do código, das melhores alternativas de uso dos comandos, e da análise da
dependência simultânea de dados etc. Segundo [Astorga et al. 2017], identificar regiões
de código a serem paralelizadas consiste em um dos maiores desafios na transformação
de código sequencial em paralelo. Portanto, a proposta aqui é não precisar levar em
consideração este conhecimento prévio do programador sobre onde é melhor aplicar
certas estruturas de programação concorrente, neste caso o programador precisaria
apenas saber programar de forma sequencial e o arcabouço daria conta de reconhecer
possı́veis pontos de paralelização e sugerir ao programador alternativas de diretivas para
paralelizar diversos pontos do código. Isso se daria pelo reconhecimento de padrões
de programação concorrente, mais especificamente focando nos laços, já que estes são
exemplos de estruturas que consomem uma larga porção do tempo de processamento,
portanto, otimizando estas estruturas e dividindo as tarefas, consequentemente melhora-se
o desempenho da execução do programa.

2. Objetivos

O objetivo deste trabalho é prover uma ferramenta que permita identificar, em um código
sequencial, trechos de código que representem padrões recorrentes de concorrência de
laços. Para atingir tal objetivo geral, tais metas devem ser atingidas:

• Identificar os padrões que serão trabalhados;
• Elaborar rotinas para a detecção de estruturas de laços em programas sequenciais

a partir das ASTs, de modo a sugerir pontos onde é possı́vel paralelizar o código;
• Calibrar as tais heurı́sticas para saber se elas funcionam bem;
• Detectar os tipos de laços existentes e os padrões paralelos apresentados;
• Classificar os tipos de padrões quanto ao seu grau de similaridade com padrões

estabelecidos;
• Determinar a distância entre os padrões para que se possa classificá-los

corretamente.

3. Fundamentação Teórica

Para conhecer os esqueletos ou padrões paralelos a serem reconhecidos neste trabalho, é
necessária também uma revisão sobre estes padrões [Gonzalez-Velez and Leyton 2010].
Quanto ao reconhecimento dos laços paralelos e dos padrões paralelos, conhecidos
como Parallel Patterns, uma literatura que é referência é [Mattson et al. 2004], a
qual é precursora neste assunto e traz as estruturas destes padrões. Ainda segundo
[Gonzalez-Velez and Leyton 2010], Cole [Cole 1988] foi o pioneiro no campo com a
introdução dos quatro esqueletos iniciais: divisão e conquista, combinação iterativa,
cluster e fila de tarefas (task queue).

A implementação de esqueletos propõe que padrões recorrentes na programação
paralela sejam abstraı́dos e fornecidos aos desenvolvedores em forma de funções, com
especificações que transcendem as variações de arquiteturas, e que permitem o aumento
do desempenho. Esqueletos podem solucionar problemas de desenvolvimento de software
paralelo [Cole 2004], da seguinte forma:

• Simplificando a programação paralela por meio do aumento do nı́vel de abstração;
• Aumentando a portabilidade e o reuso de código;
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• Melhorando o desempenho por meio de implementações otimizadas de esqueletos
para arquitetura especı́ficas;
• Oferecendo implementações, testadas e bem documentadas, de padrões

frequentemente utilizados na programação paralela.

Na seção seguinte são descritos alguns conceitos que devem ser considerados na
implementação dos esqueletos.

Segundo Cole [Cole 2004], quatro princı́pios devem ser observados no projeto e
na aplicação de esqueletos paralelos:

• Oferecer o esqueleto de forma simples;
• Integrar os esqueletos com o paralelismo ad-hoc;
• Acomodar a diversidade;
• Mostrar o pay-back.

Baseado em suas funcionalidades, os esqueletos podem ser divididos em três
categorias: paralelização de dados, paralelização de tarefas e resolução de problemas,
conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Classificação dos Esqueletos [Gonzalez-Velez and Leyton 2010]
Classificação Escopo dos Esqueletos Exemplos de Esqueletos
Paralelismo de Dados Estruturas de Dados Map, Reduce, MapReduce, Fork, Scan, Zip
Paralelismo de Tarefas Tarefas Seq, Farm, Pipe, If, For, While
Resolução de Problemas Famı́lias de Problemas Divisão e Conquista, Programação Dinâmica, Branch and Bound

Com relação à Paralelização de Dados, os esqueletos são voltados para problemas
da camada de aplicação nos quais a concorrência se encontra na aplicação de uma mesma
operação a um determinado conjunto de dados. A forma como a operação é aplicada
caracteriza cada um dos esqueletos.

Quanto à Resolução de Problemas, a denominação destes esqueletos reflete sua
natureza, a qual descreve inteiramente um comportamento algorıtmico de determinadas
classes de problemas.

Já o Paralelismo de Tarefas permite identificar uma determinada ordem de
execução de operações em função de uma sequência ou condição pré-determinada,
podendo também identificar iterações condicionais.

4. Metodologia

Com o intuito de auxiliar o programador a paralelizar seu código e obter um melhor
desempenho, o resultado do trabalho será a criação de uma ferramenta capaz de identificar
seções de código paralelizáveis de algoritmos iterativos, que são comumente resolvidos
em laços com estratégias de redução, scan, stencil, mapreduce etc.

A validação será feita pelo uso de benchmarks conhecidos, como PARSEC, NAS
etc. Serão implementadas versões sequenciais destes códigos paralelos e então serão
rodadas as versões paralelas originais destes códigos frente às sugestões de paralelização
propostas pelo detector implementado neste trabalho, a fim de que se comparem ambas
as versões.
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É importante, para isso, classificar as estruturas detectadas, encaixando-as dentro
do padrão correto, de modo a elencá-las dentro de seu tipo especı́fico, para isso será
necessário determinar a distância entre dois tipos diferentes, para que a ferramenta possa
efetivamente diferenciá-los.

A partir disso serão feitas análises das expressões regulares de cada padrão
detectado, para então analisar as ASTs dos programas sequenciais a fim de buscar
determinar os padrões paralelos em questão.

Partindo de benchmarks conhecidamente paralelos, como NPB, Parsec..., serão
elaboradas versões sequenciais dos programas para, a partir de suas ASTs, determinar as
distâncias entre elas a fim de determinar se estão no mesmo caso ou não.

5. Conclusão
Pretende-se, ao final deste trabalho, obter uma ferramenta que detecte e aponte possı́veis
pontos de paralelização em códigos sequenciais, facilitando a vida de programadores que
não têm um vasto conhecimento de programação concorrente, ou seja, a grande maioria
dos programadores.
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Resumo. O modelo de previsão numérica do tempo Eta foi criado na década
de 1970. No Brasil, o Eta é utilizado deste 1997 para previsão do tempo e desde
2002 para previsão do clima. A implementação atual do modelo Eta utiliza
common blocks, recurso incompatı́vel com diversas tecnologias de processa-
mento de alto desempenho. Este trabalho utiliza uma versão do modelo Eta
sem common blocks para avaliar o uso de GPGPU no mesmo.

1. Introdução
Modelos de previsão numérica do tempo (NWP) são modelos compostos por equações
matemáticas utilizadas para montar um modelo da atmosfera. Com base em dados at-
mosféricos coletados, tais modelos conseguem calcular informações como chuva, vento e
temperatura, para um determinado perı́odo de tempo no futuro. Modelos de NWP podem
ser classificados como modelos globais ou regionais. Modelos globais são utilizados para
realizar a previsão de condições meteorológicas para todo o planeta, enquanto modelos
regionais realizam a previsão para uma determinada região.

O Eta é um modelo de NWP regional descendente do HIBU desenvolvido pelo
Instituto meteorológico e Universidade de Belgrado na década de 1970. Ele recebe este
nome por utilizar o esquema de coordenada vertical eta [Mesinger et al. 1988], com base
na coordenada sigma. A coordenada eta é caracterizada por reduzir erros gerados pelo
gradiente de pressão em regiões ı́ngremes, como por exemplo, na Cordilheira dos Andes
[Chou and Peters 2018].

A versão operacional do modelo Eta é escrito em Fortran 90, a partir da versão
original escrita em Fortran 77 e paralelizado com Message Passing Interface (MPI)
[Flores 2018], porém foi mantido o uso de common blocks, recurso comumente usado
em Fortran 77 para comunicação de variáveis entre trechos do programa. Este trabalho
tem como objetivo reduzir o tempo de execução do modelo Eta, fazendo uso de GPUs
para realizar parte do processamento, em uma versão do modelo sem common blocks.

O restante deste texto está dividido em quatro seções. Na seção 2 são explicados
os recursos e métodos utilizados. Em seguida, na seção 3, é explicada a implementação
realizada. Enquanto as seções 4 e 5 correspondem às considerações finais e referências
do trabalho, respectivamente.

2. Materiais e Métodos
Common blocks são blocos de memória compartilhada utilizados em Fortran 77, lingua-
gem originalmente utilizada pelo Eta. Por não existirem variáveis globais em Fortran
77, common blocks são utilizados para que não seja necessário comunicar variáveis por
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parâmetro entre sub-rotinas [Stanford University 1995]. O uso de common block é con-
siderado obsoleto em Fortran 90 e inviabiliza o uso de tecnologias como, por exemplo,
CUDA, OpenCL, OpenACC e OpenMP [Flores 2018, Willis 2013], sendo necessário fa-
zer uso de módulos como alternativa.

O guia e referência para programação em Fortran com CUDA
[PGI Compilers and Tools 2018] especifica recursos incompatı́veis com o uso de
common blocks, porém compatı́veis com módulos, como por exemplo, variáveis com os
atributos device, managed, constant e shared.

MPI é um padrão para computação paralela que utiliza troca de mensagens para
comunicação entre processos. No modelo Eta, MPI é utilizado para dividir a área de
processamento entre diferentes tarefas (grão grosso), que podem estar em um mesmo
computador, ou em diferentes computadores conectados por rede. Uma versão do Eta,
com uso de GPUs foi desenvolvida em [Flores 2018]. Ela utilizou a tecnologia CUDA,
com três pontos de paralelização, realizando um paralelismo de execução em dois nı́veis:
MPI+CUDA. A limitação do uso de CUDA em escassos pontos ocorreu devido ao uso de
common blocks, causando incompatibilidade com CUDA. Além disso, o trabalho de Flo-
res (2018) buscou explorar o uso da tecnologia OpenMP, da mesma forma incompatı́vel
o uso com commom block.

No ano de 2018 foi desenvolvida uma nova versão do Eta, sem o uso de common
blocks. Esta nova versão, atende a demandas de atualização do código fonte do modelo
e abre possibilidade para exploração de tecnologias incompatı́veis com a versão anterior,
tais como CUDA e OpenMP. Ela será utilizada neste trabalho para ampliar o uso de GPUs
na execução do modelo Eta [GOMES 2018].

As tecnologias de computação de alto desempenho estudadas para uso nesse tra-
balho foram OpenACC, CUDA e OpenCL. Enquanto CUDA e OpenACC possuem ampla
compatibilidade com o compilador da Portland Group INC (PGI) utilizado no modelo Eta,
OpenCL não é atualmente suportado pelo mesmo.

OpenACC é uma API desenvolvida em conjunto por Cray e Nvidia para
programação em sistemas heterogêneos. OpenACC pode ser utilizado tanto
em CPUs quanto em GPUs, e funciona através de diretivas de compilador
[Nvidia Corporation 2015].

Utilizando OpenACC o programador indica ao compilador trechos de códigos a
serem paralelizados, desta forma, a otimização é dependente do compilador, visto que o
programador não possui controle sobre o código a ser executado na GPU [Larkin 2018].

Este processo tem como vantagem a fácil e rápida implementação de paralelismo,
no entanto, não é possı́vel garantir o máximo ganho de desempenho, sendo possı́vel que
soluções de baixo nı́vel apresentem melhor desempenho.

Tecnologias de GPGPU são ideais para implementação em modelos
de NWP devido a grande quantidade de threads encontradas em uma GPU
[Michalakes and Vachharajani 2008], além disso, as threads podem ser organizadas
em blocos tridimensionais. Modelos de NWP são compostos em grande parte de
operações sobre matrizes de duas ou três dimensões, desta forma, cada thread pode ser
usada para representar um elemento das matrizes utilizadas no modelo.
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Por serem recursos especializados para processamento em matrizes, os processa-
dores das GPUs possuem unidades de controle reduzidas em relação às CPUs, e como
consequência, as threads executam em lockstep, ou seja, toda thread executa o mesmo
conjunto de instruções, sobre dados diferentes. Tal formato de execução é nomeado Single
Instruction, Multiple Thread (SIMT) no white paper da arquitetura Fermi [Nvidia 2009].

Devido à capacidade de processamento paralelo de GPUs, o desempenho obtido
geralmente é limitado pelo acesso de memória, considerando que para execução de um
kernel (rotina executada na GPU) é necessário copiar os dados necessários para a GPU,
e ao termino do processamento, copiar os resultados de volta para a memória acessı́vel
pela CPU. Para mitigar esta limitação busca-se manter os dados na GPU quando possı́vel,
e copiar para a CPU somente o necessário, desta forma melhorando a relação entre cópia
de memória e processamento.

Como as operações do modelo Eta envolvem um grande número de matrizes,
busca-se executar todo o processamento de uma sub-rotina em GPU de forma contı́nua,
dessa forma reduzindo cópias de resultados anteriores para a CPU devido a dependências.

3. Implementação
Para a implementação foi escolhida inicialmente a sub-rotina VTADV, responsável por
calcular a contribuição da advecção vertical para as tendências de temperatura e umidade
especı́fica, entre outras variáveis. Foi criada uma versão do VTADV com o objetivo de
executar todo seu processamento em GPU.

Cada iteração da fase de cálculos do modelo corresponde a 20 segundos de pre-
visão, e a cada duas iterações a rotina VTADV é executada. Como exemplo, utilizando
o modelo eta para realizar uma previsão de 12 horas (43200 segundos), são realizadas
2161 iterações, e o VTADV é executado 1081 vezes, consumindo 16% do tempo total do
modelo.

O modelo Eta é composto por aproximadamente 72 mil linhas de código em For-
tran. Destas, 934 linhas correspondem à versão original da sub-rotina VTADV, enquanto
a versão com CUDA contém atualmente duas mil linhas.

Esta nova versão da sub-rotina apresentou diversos erros de execução, porém os
mesmos foram solucionados ao usar a implementação do modelo Eta sem uso de common
blocks. É conveniente salientar que os resultados obtidos pela nova versão com CUDA
são validados, por meio de comparações binárias dos arquivos de resultados com a versão
enviada pelo INPE.

A sub-rotina VTADV com CUDA ainda está em desenvolvimento e atualmente
composta por mais de 40 kernels CUDA. A paralelização de mais trechos de código com
o uso de CUDA permite que certos dados sejam mantidos na memória da GPU, possibi-
lizando um aumento no desempenho do modelo. Esse número com certeza será alterado,
agrupando em kernels rotinas similares na fase de otimização dos acessos a memória.

4. Considerações finais
A atual versão operacional do modelo Eta inviabiliza a implementação de novas tecnolo-
gias de processamento de alto desempenho. Após adaptar o modelo para utilizar módulos,
retirando os common blocks, é possı́vel prosseguir com testes para o emprego de GPUs,
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com as tecnologias CUDA ou OpenACC. Além disso, outros padrões de alto desempenho,
como OpenMP poderiam no futuro ser explorados.

Os problemas identificados com o uso de CUDA no Eta foram resolvidos. A
versão atual do novo código desenvolvido, já realiza o processamento de toda a rotina
VTADV com o uso de GPUs, permitindo que CUDA possa ser explorada em aproxima-
damente 16% do tempo de execução do modelo Eta. Os resultados preliminares estão
corretos, porém ainda não foi finalizada a otimização dos acessos a memória, elemento
essecial para um bom desempenho em GPGPU.

Dando continuidade a pesquisa, é necessário avaliar a diferença de desempenho
entre as versões. Outros objetivos são aumentar a área de código paralelizada em GPU,
com o objetivo de reduzir cópia de memória entre CPU e GPU, e verificar a viabilidade
de outras soluções.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo incorporar suporte a memórias 

transacionais em ferramentas de programação multithread. O diferencial desta 

proposta é contemplar as relações de dependências de dados previstas em tais 

ferramentas de programação e dar tratamento aos diferentes aninhamentos de 

transações observados. O aninhamento permite que uma transação seja 

composta de tarefas paralelas.  

1. Introdução 

 Este trabalho é desenvolvido no contexto da extensão da interface de programação 

de ferramentas de programação multithread, para contemplar o uso de memórias 

transacionais. À medida que os programas multithread aumentam em tamanho e 

complexidade, abstrações mais avançadas são necessárias para abrandar a complexidade 

da programação que decorre do uso frequente da sincronização em sistemas de software 

em larga escala [Wong et al. 2014].  

 O sincronismo entre threads é usualmente explorado com uso de mutexes ou de 

alguma estrutura similar provida pela ferramenta de programação utilizada. Porém, a 

programação com controle de sincronização por mutex é propensa a erros, complexa e 

contra intuitiva e alguns problemas podem decorrer do seu uso. A robustez do código 

gerado depende do algoritmo implementado e da atenção do programador no seu 

desenvolvimento. Outro problema com a utilização de mutexes diz respeito à composição 

de software.  

OpenMP implementa um modelo de programação tradicional, baseado em seções 

críticas e implementado sobre mecanismos de mutex, para garantir acesso a dados em 

exclusão mútua. Nesse cenário, o modelo de Memórias Transacionais surgiram como 

uma alternativa promissora aos mecanismos de sincronização baseados em mutex. Elas 

fornecem uma nova construção de controle de sincronização que evita problemas comuns 

de bloqueios e simplifica significativamente o esforço de programação para produzir o 

software correto,  

O objetivo deste trabalho é estender o estado da arte em interfaces para programação 

concorrente multithread, pela introdução de recursos para manipulação de memórias 

transacionais em ferramentas de programação consolidadas, como o OpenMP. O 

diferencial buscado é o de garantir que a ferramenta original não terá suas características 

de programação alteradas pela introdução dos novos recursos. A contribuição é apresentar 

uma proposta com modelo de memória transacional consistente com o modelo de 

memória oferecido pela interface de programação de uma ferramenta de programação 
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multithread. 

2. OpenMP e Memórias Transacionais 

Em sistemas de computação, quando relacionado ao desenvolvimento de 

aplicações, o termo concorrência é associado a aspectos ligados à descrição de atividades 

concorrentes [Cavalheiro e Du Bois 2014]. O controle de concorrência visa gerenciar o 

acesso a recursos compartilhados. O objetivo é controlar como múltiplos acessos podem 

utilizar um recurso sem conflitos, pois o acesso concorrente simultâneo pode gerar 

inconsistência dos dados. Para que uma rotina ou programa seja consistente são 

necessários mecanismos que assegurem a execução ordenada e correta dos processos 

cooperantes.  

A especificação de OpenMP (Open Multi-Processing) [Dagum e Menon 1998] 

define uma interface de programação para explorar a concorrência em programas C e 

Fortran, voltada para ambientes de memória compartilhada. Em OpenMP, regiões 

paralelas definem seções do código em que a concorrência é apresentada de forma 

explícita, sob o modelo Fork/Join aninhado. A concorrência descrita nestas regiões 

paralelas permite a criação de tarefas, manipuladas pelo núcleo de escalonamento 

OpenMP e após escalonadas sobre os recursos de processamento, denominados threads 

do pool de execução, disponíveis.  

Em um programa OpenMP threads podem se comunicar por operações regulares de 

leitura/escrita em variáveis no espaço de endereçamento compartilhado. Embora a 

comunicação em um programa OpenMP seja implícita, geralmente é necessário 

coordenar o acesso a variáveis compartilhadas por múltiplos threads, a fim de garantir a 

execução correta. OpenMP prevê, para tanto, mecanismos que restringem o acesso aos 

dados via parametrização das tarefas, como mecanismos de alto nível provendo um 

regime de execução em exclusão mútua. 

Memória transacional é um mecanismo de sincronização alternativo que tem como 

base, para garantir sincronismo entre threads concorrentes, o conceito de transação. Uma 

transação consiste em uma sequência de instruções com garantia de atomicidade e 

isolamento. Durante sua execução, uma transação armazena localmente os acessos de 

leitura e escrita feitos aos dados compartilhados. Caso não ocorra nenhum conflito, torna 

visível suas alterações locais para o restante do sistema. Caso contrário, a transação é 

cancelada, suas alterações locais são descartadas e sua execução reiniciada. O uso de 

memória transacional facilita a programação multithread, pois o programador não precisa 

se preocupar em garantir a sincronização. Todo o controle de acesso à memória 

compartilhada é realizado automaticamente [Harris et al. 2010]. 

Em memórias transacionais, o aninhamento [Moss e Hosking 2006] é usado para 

facilitar a composabilidade do código. Um conjunto de transações menores podem ser 

combinadas, pelo aninhamento, para formar uma transação maior. Transações aninhadas 

ocorrem quando uma região atômica é definida internamente a outra. A execução de 

subtransações aninhadas pode ser representada conceitualmente por uma árvore dinâmica 

de subtransações ativas, denominada árvore de transações, na qual as transações são 

relacionadas pelo relacionamento pai-filho [Turcu e Ravindran 2012]. A organização das 

transações e seu ordenamento tem impactos significatívos no desempenho dos programas.  
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3. Considerações e Discussão 

As sincronizações suportadas pelo OpenMP são seções críticas, barreiras, mutexes 

ou  locks e atomics do OpenMP. Locks e atomics são abstrações básicas usadas para 

acessar e modificar o estado compartilhado. A partir desta visão, essas abstrações visam 

evitar condições de corrida e sincronizar objetos na memória compartilhada. O bloqueio 

de granularidade fina – onde todos os dados do programa são protegidos usando um ou 

poucos locks – ou o uso de atomics resultam numa associação complexa entre dados e 

sincronização que protege o acesso a esses dados. A falta de manutenção correta dessas 

associações ao longo do programa leva a erros de concorrência, como condições de 

corrida e deadlocks.  

Os modelos tradicionais de programação multithreaded geralmente oferecem um 

conjunto de primitivas de baixo nível, como mutexes, para garantir a exclusão mútua. A 

propriedade de um ou mais mutexes protege o acesso a dados compartilhados. No entanto, 

os mutexes são complexos de usar e propensos a erros, especialmente quando um 

programador está tentando evitar situações de deadlock ou para obter uma melhor 

escalabilidade em hardware altamente paralelo usando bloqueio de granularidade fina.  

OpenMP implementa, em uma interface de programação de alto nível, um modelo 

de programação tradicional em termos de mecanismos oferecidos para garantir a exclusão 

mútua. Embora os recursos de exclusão mútua de OpenMP possuam alto grau de 

abstração, eles ainda possuem a mesma complexidade de utilização que a requerida pelas 

implementações diretas do modelo de mutex. 

O modelo de memória transacional pode ser utilizado para abstrair as 

complexidades associadas ao acesso simultâneo aos dados compartilhados, onde vários 

segmentos precisam acessar simultaneamente posições de memória compartilhadas 

atomicamente. As propriedades das transações fornecem uma abstração conveniente para 

coordenar leituras e escritas simultâneas de dados compartilhados em um sistema 

concorrente. Transações fornecem uma abordagem alternativa para coordenar threads 

concorrentes. Um programa pode envolver uma computação em uma transação. A 

atomicidade garante que a computação complete com sucesso o resultado em sua 

totalidade (commit) ou aborte (abort). Além disso, o isolamento garante que a transação 

produz o mesmo resultado independente que quantas outras transações estão sendo 

executadas simultaneamente [Harris et al. 2010]. As memórias transacionais fornecem 

uma abstração de programação que permite obter programas mais robustos e com a 

propriedade de composabilidade: transações suportam naturalmente a composição de 

código. Para criar uma nova operação com base em outras já existentes, basta invocá-las 

dentro de uma nova transação (aninhamento).  

Este trabalho propõe uma abordagem considerando a natureza das aplicações para 

as quais o OpenMP é voltado. Assim, será analisado o impacto do uso de memórias 

transacionais com duas das principais diretivas de paralelização de OpenMP: parallel 

for e task. O Padrão OpenMP define semântica de acesso a dados compartilhados por 

cláusulas associadas às diretivas de paralelização. Assim, neste trabalho entende-se que 

a semântica de acesso a dados manipulados por transações também deva ser definida da 

mesma forma, ou seja, sendo definida por cláusulas. O aninhamento permite que uma 

transação seja composta de tarefas paralelas. Isso faz da memória transacional um 

paradigma mais poderoso em relação à divisão de programas em tarefas paralelas. O 

desafio está em fornecer tal benefício de maneira eficiente, de tal forma que não impeça 
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ganhos potenciais do paralelismo explorado.  

4. Conclusões 

Ao usar uma transação – em vez de um ou mais locks – para sincronizar uma seção 

de código, o programador não precisa especificar quais metadados (ou seja, qual variável 

chamada) são usados para sincronizar dados. Além de simplificar o software resultante, 

esta abordagem alivia a necessidade de uma ordem de execução fixa, que é exigida por 

lock para evitar deadlock. Isso resulta em projetos mais simples, mais fáceis de escrever, 

e de mais fácil manutenção. Além disso, permite suporte de sincronização especializado 

para diferentes plataformas, que podem ser melhoradas ao longo do tempo, sem exigir 

alterações no código do aplicativo. 

A principal contribuição do trabalho – ainda em sua fase inicial – é estender a API 

(Application Programming Interface) de ferramentas de programação multithread, para 

suportar memória transacional, tendo como caso de estudo, OpenMP. A diferença na 

abordagem, em relação aos trabalhos relacionados estudados, está em considerar o 

impacto do uso de memória transacional com os principais construtores de paralelização 

destas ferramentas (for para fazer uma iteração, task para uma recursão), com ênfase 

nas questões de aninhamento. Tendo em vista tal abordagem, como resultados esperados, 

destaca-se o desenvolvimento mais robusto de código, e com possibilidade de 

composabilidade.  
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Resumo. No runtime StarPU e no pacote QR_mumps, existem parâmetros que
podem alterar o desempenho da aplicação. Neste trabalho, são selecionados
um conjunto de parâmetros de configuração de ambos os pacotes para conduzir
uma análise de desempenho. A análise é dividida em duas etapas, identificado
os parâmetros com maior impacto e analisado os valores para os parâmetros
selecionados, apresentando a melhor configuração encontrada.

1. Introdução
OpenMP, MPI e CUDA são exemplos de interfaces de programação paralela destinadas a
computação de alto desempenho. Essas interfaces auxiliam o programador provendo uma
biblioteca que implementa diversas funções úteis. Entretanto, vários aspectos importantes
como a divisão de trabalho entre diferentes recursos computacionais devem ser feitos
pelo programador, aumentando a complexidade do desenvolvimento. O modelo de
programação baseado em tarefas permite a execução em ambientes heterogêneos, ao
mesmo tempo que reduz a complexidade de programação através de um runtime que
realiza diversas operações que seriam responsabilidade do programador.

StarPU é um runtime onde tarefas são submetidas dinamicamente e escalonadas
para diferentes recursos tais como processadores e aceleradores [Augonnet et al. 2010].
Cada tarefa pode ter implementações para recursos diferentes como CPUs ou GPUs,
e o escalonador decidirá qual recurso utilizar. O StarPU utiliza diferentes heurísticas
no escalonamento, algumas mais clássicas como LWS (local work stealing), e mais
sofisticadas, como o DMDA (deque model data aware) que utiliza modelos de desempenho
baseado no comportamento das tarefas e transferências de dados.

Aplicações desenvolvidas utilizando StarPU podem apresentar comportamentos
de desempenho diferentes dependendo dos parâmetros de configuração escolhidos
durante a execução. Exemplos de parâmetros são o tamanho de bloco para subdivisão
do trabalho ou a heurística adotada pelo escalonador. QR_mumps é uma implementação
em StarPU da fatoração QR para sistemas esparsos. A implementação decompõe a
matriz e aplica tarefas algébricas [Agullo et al. 2013]. O algoritmo de escalonamento,
o número de trabalhadores e o tamanho do bloco na divisão da matriz são alguns dos
parâmetros que interferem no desempenho dessa aplicação, tornando relevante avaliar o
seu comportamento durante a execução.

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é medir o impacto no desempenho
de alguns parâmetros durante a execução da fatoração QR pelo QR_mumps. As
contribuições deste trabalho são as seguintes. (i) Para um conjunto de parâmetros de
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configuração selecionados, indicar os que possuem o maior impacto no desempenho. (ii)
Considerando as opções para cada parâmetro estudado, apresentar a melhor configuração
encontrada.

2. Trabalhos Relacionados

O desenvolvimento do QR_mumps em StarPU é apresentado em [Agullo et al. 2013]. As
principais observações dos autores foram que o runtime produzia um máximo de 10% de
sobrecarga no tempo de execução. Estudos sobre o desempenho de algoritmos utilizados
na fatoração QR em blocos são apresentados em [Bouwmeester et al. 2011]. Os autores
comparam o algoritmo do estado da arte, árvores de redução (utilizada no QR_mumps)
com outros dois algoritmos desenvolvidos, observando que em alguns casos os novos
algoritmos apresentavam vantagens.

O problema de encontrar a melhor configuração de parâmetros sobre o
QR_mumps foi estudado por [Agullo et al. 2011]. Os autores, utilizando a versão
somente com CPUs, estudaram os parâmetros tamanho de bloco e tamanho de bloco
interno, demonstraram técnicas para reduzir a quantidade de experimentos necessários
para encontrar a melhor combinação automaticamente. Diferente destes trabalhos,
utilizamos a versão do QR_mumps sobre StarPU em ambientes heterogêneos, o que
adiciona uma nova complexidade ao trabalhar com estes recursos, e utilizamos parâmetros
do runtime para analisar o impacto no desempenho.

3. Metodologia dos Experimentos

Para avaliar o impacto no desempenho da fatoração dos parâmetros de configuração
do QR_mumps e do StarPU, foram selecionados dois parâmetros de cada pacote como
fatores. Os parâmetros são: (i) Algoritmo de escalonamento do StarPU, com valores LWS
e DMDA, onde o LWS é um escalonador simples, e o DMDA mais robusto. (ii) Número de
trabalhados do StarPU por GPU, com valores de zero a quatro, quatro trabalhadores por
GPU significam quatro tarefas sendo executadas paralelamente utilizando aquele recurso.
(iii) Tamanho do bloco na divisão da matriz no QR_Mumps com valores de 320, 640 e 960
. (iv) Tamanho do bloco interno, subdivisão dos blocos do QR_Mumps, com valores de
32 e 64. Os experimentos são divididos em duas etapas, na primeira apenas dois valores
de cada fator são selecionados e é realizado o cálculo de alocação de variância com um
design experimental 2kn. Na segunda etapa, os fatores mais importantes são explorados
com todos os valores anteriormente descridos em um design fatorial completo.

As matrizes esparsas utilizadas como carga de trabalho para o QR_mumps
foram selecionadas na SuiteSparse Matrix Collection1, explorando diferentes tamanhos
e quantidades de elementos não zeros. As matrizes com o número de linhas, colunas
e elementos não zeros respectivamente são: TF16, 15437, 19321, 216173; TF17, 38132,
48630, 586218; CH7-7-b5, 35280, 52920, 211680; e MK12-b3, 51975, 13860, 207900. A
máquina utilizada neste trabalho foi a Tupi, que possui uma CPU Intel Xeon E5-2620, 64
GB DDR4 de memória, e 2 Nvidia GTX 1080Ti, executando Ubuntu 18.04.1 com CUDA
10, Driver Nvidia 410 e GCC 7.3. Na primeira etapa foram realizadas 10 execuções por
configuração e na segunda 30, em ordem aleatória.

1SuiteSparse Matrix Collection Website: https://sparse.tamu.edu/
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4. Resultados

Os níveis dos fatores escolhidos para conduzir um design experimental 2kn são
os seguintes. (a) Escalonador do StarPU: DMDA, LMS; dois escalonadores com
comportamentos diferentes. (b) Número de Trabalhadores por GPU: 0, 1; refletindo o
uso ou não da GPU. (c) Tamanho de bloco: 320, 960; e (d) Tamanho de bloco interno:
32, 64 que representam os menores e maiores valores escolhidos. Esta etapa é limitada
a matriz TF17 para reduzir o número de experimentos. Sobres os tempos de execução,
é calculada a alocação de variância descrita por [Jain 1990]. Os resultados, em ordem
decrescente são, fator B com 95.26% de alocação de variância, fator C 0.13%, fator D
2.93%, a combinação BC 1.34%, CD 0.14%, BD 0.10%, e BCD 0.10%. Todas as outras
combinações ficaram com menos de 0.01%.

Os dados indicam que o fator A (Escalonador) não teve nenhum impacto no
desempenho, incluindo todas as possíveis combinações de parâmetros utilizadas. Isso
pode ser relacionado ao fato que os modelos de desempenho utilizados pelo DMDA não
são adequados ao QR_mumps. O fator B (Trabalhadores por GPU) foi que teve maior
impacto, chegando a 95.26%. Isso se deve aos níveis utilizados, já que zero trabalhadores
significa não utilizar a GPU. O fator C (Tamanho de bloco) teve um baixo impacto,
entretanto sua combinação com o fator B (BC) teve 1.34%, indicando que o desempenho
do tamanho de bloco é influenciado pelo uso ou não de GPU. Por último, o fator D
(tamanho de bloco interno) teve 2.93% de alocação de variância. É importante mencionar
que a alocação de variância encontrada para os fatores C e D e combinações pode ter
ficado mascarada, já que a utilização ou não de GPU tem muita influência no sistema.

A segunda etapa tem como objetivo encontrar a melhor configuração dos fatores
estudados e é conduzida removendo o fator do escalonador, já que não teve influência
na etapa um, e utilizando todos os outros níveis. Entretanto, como a utilização de GPU
já mostrou seu impacto, a quantidade de trabalhadores por GPU começa a partir de um.
Os resultados são apresentados na Figura 1, onde cada gráfico é uma matriz, o eixo X a
quantidade de trabalhadores por GPU, o eixo Y o tempo médio com 95% de confiança.
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Figura 1. Média dos tempos da Fatoração QR com diferentes parâmetros.

Na Figura pode-se observar que a combinação de tamanho de bloco 320 com
tamanho de bloco interno 64 é a melhor em todas as situações, de forma independente
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ou empatada estatisticamente com a combinação 960 64 no casos TF17 e CH7. É
interessante observar que o tamanho de bloco 960 foi melhor nas duas maiores matrizes.
Em todos os casos o valor 64 para tamanho de bloco interno é o melhor. Além disso, a
diminuição do tempo de execução quando aumentado o número de trabalhadores por GPU
é observado em todas as quatro matrizes. Entretanto, este aumento satura-se com dois ou
três trabalhadores dependendo a configuração. Desta forma, a melhor combinação em
todas as matrizes foi o tamanho de bloco 320, tamanho de bloco interno 64 e pelo menos
2 trabalhadores por GPU. Enquanto a combinação 640 32 foi a pior em todas as situações.

5. Considerações Finais
Neste trabalho, foram estudados o impacto de um conjunto de parâmetros de configuração
no desempenho da fatoração QR no pacote QR_mumps utilizando o StarPU. Foram
selecionados dois parâmetros de cada pacote, e quatro matrizes como cargas de trabalho.
Os experimentos foram divididos em duas partes, primeiramente entender o impacto
utilizado a técnica de alocação de variância em um design experimental 2kn e após limitar
os parâmetros uma segunda etapa experimental utilizando todos os níveis de valores
possíveis utilizando um design fatorial completo.

Dentre os parâmetros estudados, ficou observado que o escalonador do StarPU não
apresentou impacto no desempenho. No caso do tamanho de bloco interno, o melhor valor
encontrado em todos os casos foi de 64. No caso do tamanho de bloco, a opção de 320 teve
os melhores resultados em todos os casos de forma isolada, ou empatada estatisticamente
com o valor de 960, que empatou nas duas maiores matrizes. Em relação ao número de
trabalhadores por GPU, foi notado um ganho no desempenho quando aumentado de um
trabalhador para dois, entretanto aumentos acima deste valor não apresentaram ganhos
estatísticos em todos os casos.

Trabalhos Futuros incluem o estudo das causas destes comportamentos, podendo
ser utilizados os rastros gerados pelo StarPU, e a investigação de outros parâmetros que
possivelmente podem interferir no desempenho.
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Resumo. Esse trabalho apresenta estratégias encontradas na literatura sobre
como identificar e corrigir problemas de desempenho de aplicações em am-
bientes NUMA e propõe a otimização de 4 aplicações cientı́ficas conhecidas:
CoMD, LBM, LULESH e Ondes3D. Os resultados mostram que é possı́vel re-
cuperar um pouco do desempenho perdido melhorando a afinidade de memória
dessas aplicação quando aplicado um mapeamento de dados eficiente. Entre-
tanto, os resultados evidenciam também que nem todo tipo de aplicação pode
obter melhorias a partir desse tipo de abordagem.

1. Introdução
Uma plataforma com memória de acesso não-uniforme (NUMA) é um sistema multi-
processado de memória compartilhada, onde processadores podem acessar um quantia
relativamente grande desse tipo de memória em bancos de memória localizados em seu
nó NUMA local ou remoto [Diener et al. 2015b]. Em resumo, o desempenho de um
aplicação em um ambiente NUMA está relacionado à afinidade entre threads e dados.
Esse tipo de sistema permite que aplicações paralelas aproveitem uma maior largura de
banda de memória se forem projetadas de maneira sensı́vel ao compartilhamento de da-
dos, uma vez que o mapeamento de páginas de memória para nós NUMA pode influenciar
o desempenho [Diener et al. 2015b]. Para alcançar baixas latências e maiores larguras
de banda de memória, os programadores devem priorizar a afinidade de memória das
aplicações, aproximando as tarefas computacionais com os dados que precisam ser aces-
sados, um aspecto não tão importante nas gerações anteriores de microprocessadores, mas
crucial em sistemas NUMA [Diener et al. 2015b].

Este trabalho propõe um estudo de caso o qual avalia o desempenho e busca oti-
mizar quatro aplicações cientı́ficas bem estabelecidas para um ambiente NUMA. Os obje-
tivos especı́ficos do trabalho são: Extrair estatı́sticas de desempenho das aplicações com
duas polı́ticas de alocação de memória diferentes: first-touch (primeiro toque) e interlea-
ved (intercalado), usando ferramentas como likwid1 e numalize2; Avaliar métricas como
exclusividade de página, tráfego de dados entre nós e tempos de execução; Melhorar a afi-
nidade de memória das aplicações a partir das estatı́sticas coletadas; Avaliar os resultados
pós-otimização.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 detalha o hardware ex-
perimental e a metodologia utilizada. A Seção 3 lista trabalhos relacionados à otimização

1https://hpc.fau.de/research/tools/likwid
2https://github.com/matthiasdiener/numalize
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e avaliação de aplicativos em ambientes NUMA. Os resultados experimentais são apre-
sentados na Seção 4. Finalmente, a Seção 5 discute os resultados obtidos e finaliza o
trabalho.

2. Metodologia

Para otimizar uma aplicação para ambientes NUMA, se faz necessário possuir métricas
que avaliem o quão mal a mesma foi projetada e quão bom foi o ganho de desempe-
nho pós-otimização. Alguns trabalhos anteriores criaram ferramentas como a numalize
[Diener et al. 2015a] – que ajudam a extrair algumas informações relevantes – e também
criaram métricas [Diener et al. 2015b] que ajudam nesse processo, como exclusividade
de página. Essa métrica será aplicada e avaliada nas aplicações, em prol de mostrar o
estado original do desempenho das mesmas em ambientes NUMA.

2.1. Aplicações Cientı́ficas

Foram selecionadas 4 aplicações bem conhecidas de dinâmica molecular e de fluı́dos, com
implementações relativamente bem otimizadas para arquiteturas paralelas de memória
compartilhada: CoMD3, LBM, LULESH e Ondes3D4. Parâmetros de entrada para ta-
manho de malha foram escolhidos de forma a terem um tempo de execução próximo
a 300 segundos usando 100 iterações (passos) nas implementações originais de cada
aplicações no ambiente blade01. Os parâmetros escolhidos foram 150x150x150
(CoMD), 8000x8000x9 (LBM), 175x175x175 (LULESH) e 500x500x250 (Ondes3D).

2.2. Polı́ticas de Alocação de Memória

O kernel do Linux vem com quatro tipos diferentes de polı́ticas de alocação de memória
para ambientes NUMA: fist-touch, interleaved, local e preferred. Para este trabalho a
polı́tica first-touch fora escolhida para todas as aplicações. A principal razão é que os
programas escritos em plataformas de memória compartilhada não-NUMA não têm ne-
nhuma preocupação em relação às polı́ticas de alocação de memória, e acabam usando
essa polı́tica, uma vez que é a padrão. Outra razão é que o uso desta polı́tica requer
poucas modificações no código-fonte quando comparada às outras polı́ticas que exigem
chamadas de funções da biblioteca libnuma, e embora esta última dê mais flexibilidade
na escolha de polı́ticas, suas rotinas de alocação de memória são relativamente lentas.

2.3. Hardware

Duas máquinas foram usadas para análise de desempenho: uma máquina com 2 CPUs
Intel R© Xeon R© E5-2420 de 12 threads cada, um por nó NUMA (2 nós) e 15.6 GB de
memória (lsc-srv1), e outra máquina com 8 CPUs Intel R© Xeon R© E5-4617 de 6 thre-
ads cada (blade01), um por nó NUMA (8 nós) e 488 GB de memória. Em ambos os
sistemas há uma conexão ponto-a-ponto entre cada par de nós, e cada nó está um passo
de distância de qualquer outro nó.

3https://github.com/ECP-copa/CoMD
4https://bitbucket.org/fdupros/ondes3d
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3. Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos focam na otimização e/ou avaliação de aplicações e benchmarks para
arquiteturas NUMA. No entanto, benchmarks não representam a carga de trabalho de
aplicações reais, embora sejam comprovadamente úteis para avaliações de desempenho,
já que os programas contidos nos mesmos geralmente possuem geralmente um kernel
computacional, diferentemente de diversas aplicações cientı́ficas.

[Mariano et al. 2016] buscou otimizar uma aplicação grande e irregular para am-
bientes NUMA: HashSieve, um algoritmo de criptografia baseado em malha. Por ser rela-
cionado ao uso de memória, o desempenho do HashSieve é comprometido em ambientes
NUMA. Melhorou-se o tempo de execução final em até 2 vezes usando diversas técnicas,
incluindo mapeamento de páginas de memória e – especialmente – mudanças relativa-
mente grandes no código-fonte. No entanto, acreditamos que seria ideal usar abordagens
menos intrusivas o possı́vel em relação ao código-fonte, uma vez que certas modificações
podem remover algumas das caracterı́sticas como portabilidade e manutenibilidade.

[H. M. Cruz et al. 2018] menciona em seu trabalho um esforço para otimizar a
aplicação Ondes3D para ambientes NUMA. Usando mapeamento de dados e threads, um
ganho de desempenho de mais de 200% fora obtido após as modificações relacionadas à
afinidade de memória. Neste trabalho tentaremos reproduzir parcialmente o desempenho
obtido usando somente mapeamento de dados.

4. Resultados Experimentais

As aplicações foram executadas nos dois ambientes previamente descritos na Seção 2,
bem como o uso de todas as threads disponı́veis e a polı́tica de alocação first-touch. Uma
análise da exclusividade de página das versões originais pode ser conferida na Figura 1.

Figura 1. Exclusividade de página no ambiente blade01 com 48 threads. Cada
ponto nos gráficos representa uma página de memoria.

Com a Figura 1 podemos inferir que as aplicações LBM e Ondes3D são mais
passivas de melhoria através do mapeamento de dados, ao contrário das duas demais, que
possuem um grande número de páginas com exclusividade baixa. Ao analisar também
a localidade dos dados, percebe-se que as duas aplicações podem se beneficiar de um
mapeamento de dados mais adequado ao padrão de acesso feito pelo núcleo da aplicação,
pois a maior parte de seus dados fica concentrada em um nó NUMA somente.
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Figura 2. Melhoria de desempenho obtida após o mapeamento de dados

A Figura 2 exibe a aceleração obtida pelas aplicações após alterações via código
na forma como os buffers utilizados são inicializados. A nova inicialização é feita de
forma paralela com o auxı́lio da biblioteca OpenMP. Nem todas as aplicações consegui-
ram melhorias no desempenho, entretanto, tendo destaque a aplicação LBM no ambiente
blade01, com aceleração de ≈ 3.8x quando comparado a versão paralela original.

5. Discussão
Este trabalho exibe uma análise de afinidade de memória em aplicações cientı́ficas dife-
rentes e os efeitos de um conciente mapeamento de dados. Constatou-se que é possı́vel
ganhar desempenho somente com o mapeamento, tomando cuidado com a forma como
os dados são inicializados em tempo de execução, uma vez que hábitos de programação
para ambientes não-NUMA tendem a fazer a aplicação acumular seus dados em um nó
NUMA, degradando o desempenho. Para a aplicação se beneficiar de um mapeamento,
é necessário que ela tenha um padrão regular de acessos à memória entre suas threads.
Aplicações com padrão de acesso irregular tendem a não obter melhorias apenas com este
tipo de mapeamento.
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Resumo. Operações de leitura e escrita limitam o desempenho do algoritmo
Reverse Time Migration (RTM). Desta forma, otimizar estas operações de E/S
permite que simulações de maior escala sejam executadas em ambientes com re-
cursos limitados. Os resultados preliminares mostram que a utilização de check-
points e o aumento do tamanho da requisição reduzem o tempo de execução e o
espaço de armazenamento em até 17, 3% e 89, 5% respectivamente.

1. Introdução
As aplicações de geofı́sica que tratam da pesquisa de petróleo demandam grande capa-
cidade computacional e geralmente manipulam grandes volume de dados. As imagens
geradas nas simulações de levantamento sı́smico do solo do fundo dos oceanos são de
alta qualidade e demandam de grandes capacidade de armazenamento. Entretanto, as
operações de entrada e saı́da (E/S) que precisam ser executadas muitas vezes geram um
grande gargalo de desempenho para as aplicações.

Algumas aplicações de geofı́sica adotam como algoritmo o RTM (Reverse Time
Migration) para calcular a condição final das imagens. Sendo um algoritmo bem con-
solidado, introduzido no final dos anos 1970, possui elevados requisitos tanto em ter-
mos de computação quanto de memória. Por outro lado, dado o aumento da capaci-
dade computacional das máquinas atuais, esse algoritmo vem tornando-se mais viável.
O núcleo do algoritmo é a correlação cruzada de dois campos de onda no mesmo nı́vel
de tempo, um computado adiantando-se no tempo, o outro computado retrocedendo no
tempo. A propagação da onda forward geralmente é realizada primeiro, sendo que todo
o histórico de tempo desta propagação deve ser disponibilizado durante a propagação da
onda backward para calcular a condição final da imagem.

Essas disponibilidade do histórico de tempo da propagação, mostra-se como um
problema de E/S - uma vez que estes dados do histórico podem demandar TeraBytes
de espaço [Dussaud et al. 2008], obrigando a aplicação realizar a gravação e posterior-
mente, leitura desse histórico. Assim, este trabalho aplica otimizações que melhoram as
operações de E/S, melhorando o desempenho de uma aplicação RTM disponibilizada pela
empresa Petrobras.

2. Trabalhos Relacionados
Considerando trabalhos que buscam a paralelização de aplicações RTM, o trabalho
de [Bartana et al. 2015] busca demostrar uma implementação paralela das derivadas uti-

*Trabalho desenvolvido com recursos do edital MCTIC/CNPq - Universal 28/2018 sob número
436339/2018-8 e parcialmente financiado pela Petrobras sobre o projeto 2016/00133-9.
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lizadas no RTM para a utilização em GPU. Usando operadores recursivos de dispersão
mı́nima, os resultados mostram que o uso dos operadores recursivos aumentam o custo
computacional. Porém com o uso de GPUs isso pode ser reduzido. No trabalho de [Obre-
gon et al. 2017] busca dividir os dados a serem calculados no RTM em diferentes GPUs
utilizando MPI, os resultados mostram que o fator de speedup foi de 5:61 quando compa-
rado três GPUs para somente uma. Já no trabalho de [Qawasmeh et al. 2017], utilizou-se
OpenACC para paralelizar o modelo sı́smico para o uso em GPUs, seus ganhos chegam a
10x vezes de speedup utilizando somente uma GPU.

Tendo em vista trabalhos relacionados que buscam melhorar o uso de E/S, os
trabalhos de [Symes 2007, Dussaud et al. 2008, Clapp et al. 2009] propõem o uso de
checkpoints de E/S durante a execução do RTM, fazendo que ocorra somente gravações
e leituras a cada N iterações. Isso reduz a qualidade da imagem gerada pelo RTM, assim
necessita-se encontrar um ponto de equilı́brio, onde se reduz a E/S e mantém-se uma
imagem fiel. Tendo em vista que não há novos trabalhos com foco em E/S no RTM,
buscamos pesquisas que investigam E/S para HPC em outros tipos de aplicações.

Alguns trabalhos relacionados propõem técnicas similares para agregação de pe-
quenas requisições, uma vez que este é um problema comum entre aplicações cientı́ficas.
No entanto, em relação a outras otimizações, essas abordagens diferem muito das nos-
sas. No trabalho de [Rettenberger and Bader 2015] busca otimizar simulações sı́smicas
trabalhando em grandes malhas não estruturadas, e no trabalho de [Yu et al. 2012] traba-
lham com aplicações de cosmologia que usam árvores de refinamento adaptativo. Ambos
consideram uma representação de dados diferente do que é usado pelo algoritmo RTM
utilizado, portanto suas técnicas não podem ser aplicadas. Além disso, eles também mu-
dam os formatos entradas e saı́da (incluı́do o número de arquivos), enquanto para nós o
foco é o melhoramento do desempenho de E/S mantendo o formato original.

3. Metodologia Experimental

Os experimentos foram realizados em uma plataforma composta de dois processadores
Intel Xeon modelo E5-2699 v4 de microarquitetura Broadwell. Cada processador possui
22 cores com 2 SMT/core, que totaliza 88 threads de 2.20 GHz de frequência. Este equi-
pamento também possui 256 GB memória RAM DDR4 de frequência 1600 MHz. Para
os testes, utilizou-se o sistema operacional Ubuntu 18.04 com versão de kernel 4.15.0-24.
A aplicação foi executada com g++ na versão 7.3 e paralelizada com OpenMP. Para os
teste de E/S forma foi selecionado um dispositivo SSD fabricado pela empresa Samsung
modelo 850 EVO com capacidade de 960 GB conectado na interface SATA3. O sistema
de arquivo utilizado foi o ext4.

Nos nossos testes foram utilizados três tamanhos, 643, 1283 e 5123, variando-se
as ocorrências dos checkpoints em 1, 2, 4, 8 e 10. Posteriormente buscamos utilizar o
tamanho alvo da empresa Petrobras, para isso utilizou-se como entrada as dimensões de
1024 × 1024 × 512, onde o tamanho em z é a metade do tamanho de x e y para simular
a profundidade do oceano. Em todos os experimentos foi usado um maximo de iterações
igual à 200 e somente uma imagem. Todas as execuções utilizaram os 88 cores disponı́veis
pelo ambiente de execução. Cada um dos testes realizados neste trabalho foram repetidos
10 vezes, os resultados apresentados são 99% de confiança estatı́stica para uma Student’s
t-distribution.
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4. Resultados Premilinares
Nesta seção são apresentados as avaliações de desempenho de E/S da aplicação na pla-
taforma experimental apresentada, os primeiros resultados mostram os ganhos de desem-
penho quando utilizamos a otimização de checkpoints . Na Figura 1(a) observa-se uma
redução do tempo de execução, a medida que é aumentado a distância entre os check-
points. Quando aumentado de uma iteração para 10 iterações, consegue-se reduzir o
tempo de execução de 41, 8 segundos para 38 segundos, o que representa um redução
de 9, 2% para o tamanho 64. Nos testes com tamanho de 128, o tempo foi reduzido de
106, 2 para 89, 5 segundos, o que representa 15, 6%. Por fim, utilizando tamanho de 512
a redução foi de 11, 9%, uma redução de 1835, 7 para 1617, 2 segundos.

(a) Tempo de execução com os diferentes ta-
manhos e variações de checkpoints

(b) Tamanho dos dados intermediarios gera-
dos durante a execução para o tamanho 512

Figura 1. Resultados dos experimentos utilizando checkpoints

Na Figura 1(b) são apresentados os tamanhos dos arquivos gerados para o tamanho
de entrada 512. Para o tamanho do arquivo gerado a porcentagem de redução se mantém
a mesma, sendo que para todos os casos onde variamos o checkpoint de 1 para 10 a
redução foi de 89, 5%. Já em relação o crescimento do arquivo, para o tamanho de 64 e
checkpoints a cada 1 iteração, o arquivo tem o tamanho de 1, 8 GigaBytes, se comparado
com o tamanho 512 com o mesmo checkpoint o tamanho foi de 149, 1 GigaBytes, isso
representa um aumento de 7932, 8%.

Nessa aplicação, o mesmo número de dados é escrito e lido, o que ocasiona o
mesmo número de operações de E/S. A partir do número de operações, pode-se encontrar
o tamanho das requisições que a aplicação fez. Utiliza-se o tamanho final de Bytes escritos
e lidos dividido pelo número de operações. Nessa aplicação o tamanho das requisições
das operações são de 273, 3 Bytes, assim realizou-se uma agregação destas requisições
com o objetivo de diminuir o número de operações, onde agora a cada chamada de escrita
e leitura manipula 2, 7 Gigabytes, reduzindo para 40 operações ao todo.

Com objetivo de avaliar essa otimização, utilizou-se as configurações para o ta-
manho alvo da Petrobras (1024×1024×512), com checkpoints a cada 10 iterações. Ana-
lisando o resultado encontrado com a utilização da agregação das requisições, obtivemos
uma redução de 17, 3% no tempo final de execução. Esta redução no tempo de execução
com a agregação das requisições acontece porque existem custos fixos associados a cada
requisição, então é mais eficiente realizar um número menor de grandes requisições que
um número maior de pequenas requisições [Boito et al. 2011].
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5. Considerações Finais
Esse trabalho propôs otimizações das operações de E/S para uma aplicação real de
geofı́sica disponibilizada pela empresa Petrobras. Quando aplicado checkpoints, conse-
guimos reduzir o tempo de execução em até 15, 6% e o tamanho do arquivo em até 89, 5%.
Originalmente o arquivo gerado era de 526, 3 GB e passou para 55 GB. Desta forma, o
uso de checkpoints permite que simulações de maior escala possam ser executadas com
uma menor limitação de espaço de armazenamento. Com a utilização de agregação das
requisições, juntamente com o uso de checkpoints, o tempo total de execução foi reduzido
em até 17, 3%.

As pesquisas atuais, em conjunto com a empresa, concentram-se na busca de al-
ternativas para otimização das operações de E/S dessa aplicação. Em trabalhos futuros
pretende-se estender as melhorias já implementadas e avaliar a utilização de buffers para
armazenar algumas partes do histórico da propagação em memória, reduzindo a necessi-
dade da busca de dados no sistema de arquivo.
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Resumo. Investigar as melhores métricas de desempenho para a computação
heterogênea pode auxiliar a explorar possibilidades que as modernas arqui-
teturas podem oferecer. Neste sentido, este trabalho apresenta uma análise
das métricas de desempenho utilizadas em pesquisas que possuem seu foco na
computação heterogênea publicadas nas dezoito edições do ERAD/RS.

1. Introdução
Para atender a crescente demanda por alto desempenho e poder computacional, as
inovações e melhorias na computação se expandiram para além das arquiteturas
convencionais. Arquiteturas heterogêneas compostas por CPUs e aceleradores estão
listadas como as máquinas mais rápidas do mundo no site TOP5001, com paralelismo
em todos os nı́veis de suas arquiteturas sendo consideradas tendência no futuro da
computação de alto desempenho.

No entanto, devido à heterogeneidade destas máquinas, as velocidades de
computação dos processadores serão diferentes, bem como os tempos de transferência de
dados nas comunicações. A rede de comunicação entre os nós de maquinas inerentemente
dinâmica depende das máquinas que são usadas e quais suas caracterı́sticas, como
capacidade computacional, memória, comunicações entre outras.

Assim surgem desafios, como a complexidade no desenvolvimento de aplicações
paralelas de alto desempenho. Cujo problema consiste em como explorar a escalabilidade
dos supercomputadores ou desenvolver aplicações levando em conta o indeterminismo
da execução, visto que os nós de processamento são independentes e execuções de uma
mesma aplicação podem apresentar comportamentos diferentes [Schnorr 2014].

Detectar anomalias de desempenho em tal cenário é particularmente difı́cil, de
modo que devem ser consideradas a heterogeneidade da arquitetura, a variabilidade do
desempenho e a competência de se obter medições confiáveis para determinar a melhor
métrica de desempenho de um nó computacional [Pinto et al. 2018].

Com essa premissa, o objetivo do trabalho é fazer um estudo quantitativo de
artigos que trataram de computação heterogênea e quais foram as métricas de desempenho
utilizadas, durante as edições da Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul,
ERAD/RS. Além de realizar este levantamento, o presente artigo também contribui por

1https://www.top500.org/lists/2018/11/
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considerar métricas relevantes para avaliação de desempenho em processamento de alto
desempenho.

2. Coleta dos Dados e Análise
Para coletar os dados, todos os trabalhos publicados no ERAD/RS dos anos 2001 à
2018 foram analisados, selecionando apenas os trabalhos cujo escopo são problemas
de computação heterogênea que totalizaram 16 publicações analisadas2. A Tabela 1
apresenta o número total de trabalhos que tratam de computação heterogênea. No
entanto, nem todos os trabalhos que fazem parte do escopo utilizam de alguma métrica
de desempenho para avaliar seus resultados, isso porque, algumas das publicações são
propostas iniciais de trabalhos que ainda não obtiveram resultados para realizar avaliações
de desempenho.

Ano Publicações Ano Publicações Ano Publicações
2001 - 2007 - 2013 2
2002 - 2008 1 2014 3
2003 1 2009 1 2015 1
2004 1 2010 1 2016 -
2005 - 2011 1 2017 3
2006 - 2012 1 2018 -

Tabela 1. Publicações que tratam de Computação Heterogênea

Nos anos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2016 e 2018, não foram encontrados
artigos que tratassem de computação heterogênea, no entanto, no ano de 2016, foi
realizado um minicurso no evento sobre o tema. Como este trabalho propõem apenas
a analise de artigos, o minicurso não foi levado em consideração.

Ainda na Tabela 1, as primeiras edições do evento não exploravam o tema pro-
fundamente, sendo que apenas a partir do ano de 2008 que o estudo da computação
heterogênea se tornou mais recorrente pelos pesquisadores participantes do evento. Ape-
sar de ser um tema de grande relevância para o cenário da computação, não houve um
crescimento de trabalhos publicados.

3. Métricas na Computação Heterogênea
O objetivo deste trabalho não é desmerecer nem invalidar os resultados alcançados nos
artigos analisados, uma vez que se espera apenas verificar quais foram as métricas
utilizadas pelos autores ao publicarem seus resultados. As 18 edições do ERAD/RS
analisadas somam um total de 822 artigos, no entanto, o número de artigos que tem
como enfoque principal a computação heterogênea representa menos de 2% do total de
publicações do evento.

Dentre os artigos analisados, seis estavam em fase de experimentação e ainda não
haviam utilizado métricas de desempenho e apenas um não havia considerado nenhuma
métrica de desempenho. A Tabela 2 apresenta uma relação de 6 métricas de desempenho
que foram utilizadas pelas publicações e a quantidade de vezes em que foram utilizadas.

2https://github.com/PabloPavan/Papers ERAD 2019
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Métricas de Desempenho Quantidade
Tempo de execução 6

Speedup 2
GFlop/s 1

Consumo de Energia 2
Consumo de Memória 1

Throughput 1

Tabela 2. Relação de métricas de desempenho vs. quantidade nas publicações

Os dados determinados no decorrer desta pesquisa entram em consenso com o
que se encontra no estado da arte, pois as métricas mais utilizadas na computação estão
relacionadas ao tempo de execução. No entanto, não é possı́vel afirmar que as métricas
utilizadas para computação em geral possuem o mesmo peso para avaliar o desempenho
na computação heterogênea, pois são arquitetonicamente distintas e com propriedades de
desempenho diferentes [Witt et al. 2018].

Dadas as caracterı́sticas da arquitetura hı́brida, determinar a métrica de desempe-
nho a ser utilizada é uma tarefa desafiadora, visto que esta têm como objetivo capturar as
diferentes noções de desempenho em um sistema heterogêneo. Trabalhos recentes como
[Sawin et al. 2018], [Cai et al. 2018] e [Austin et al. 2018] propõem novas métricas com
o objetivo de unificar quantitativamente caracterı́sticas diferentes para aplicações de CPU
e GPU.

[Sawin et al. 2018] discutem os termos de tempo e energia, termos de aceleração
e melhoria no uso de energia, em uma métrica relativa ao desempenho energético se-
melhante à aceleração. Enquanto [Cai et al. 2018] e [Denny and Wang 2018] trabalham
com métricas que incluem operações de ponto flutuante por segundo (FLOPS), largura de
banda, tempo do kernel, tempo de transferência e paridade (taxa de transferência para o
tempo do kernel).

[Austin et al. 2018] busca permitir a comparação de arquiteturas heterogêneas
com uma métrica de valor consistente, para isso apresentam extensões heterogêneas para
SSP e SSI. Onde SSP é definido como a média geométrica do desempenho em FLOP/s/nó
de cada aplicativo no conjunto multiplicado pelo número total de nós no sistema, enquanto
SSI relaciona a taxa de transferência média de uma plataforma para a de um sistema de
referência.

4. Considerações Finais

Neste artigo foi apresentada uma pesquisa sobre as métricas de desempenho utiliza-
das para comprovação dos resultados de pesquisas cientı́ficas. Foram analisadas as
publicações de todas as edições do ERAD/RS numa amostra total de 16 artigos cujo
escopo estava em torno da computação heterogênea.

Os dados analisados neste artigo são similares aos dados definidos pelo estado da
arte, corroborando para o fato de que o tempo de execução é a métrica de desempenho
mais utilizada. No entanto, em vista de um futuro com “extrema heterogeneidade”, onde
as plataformas HPC serão compostas cada vez mais de coleções integradas de diversos
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elementos de processamento, as métricas de desempenho utilizadas também devem sofrer
mudanças para poder aferir de maneira correta o desempenho.

Assim, a tendência é de que apareçam novas métricas de desempenho para dar
conta de todas as especificidades das arquiteturas heterogêneas, ou ainda de abranger de
forma mais completa os resultados obtidos pelos trabalhos cientı́ficos que são realizados
neste ambiente.
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Resumo. Os serviços nas nuvens computacionais são ofertados sob demanda e
executados sobre recursos virtualizados. As tarifas aplicadas pelos provedores
são influenciadas pela alocação e utilização dos recursos, onde a energia é o
principal componente para precificação em nuvem. Este trabalho propõe um
modelo de custo para contêineres baseado no consumo energético em provedo-
res Infraestrutura como serviço (IaaS) e tarifação pay-per-use.

1. Introdução
Recentemente, a aplicação da técnica de virtualização conteinerizada em nuvem compu-
tacionais do tipo Infraestrutura como serviço (IaaS) vem sendo adotada por provedores
reconhecidos no mercado (e.g., Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Racks-
pace, Heroku, dentre outras) [Souppaya et al. 2017] [Kominos et al. 2017]. Contêineres
também são foco de pesquisas cientı́ficas e destacam-se, sobretudo, por seu potencial
de escalabilidade e de flexibilidade. Contêineres virtualizam recursos no nı́vel do Sis-
tema Operacional (SO), compartilhando o núcleo do SO do host hospedeiro entre os
contêineres. O método de compartilhamento dos recursos diretamente no núcleo o torna
mais leve, se comparado com outros métodos de virtualização como máquinas virtu-
ais (MVs).

A contratação de serviços em nuvem computacionais destaca-se pela facilidade de
acesso aos recursos e flexibilidade. Em provedores públicos, inquilinos alocam e desalo-
cam recursos sem burocracia ou a necessidade de autorização humana. Contudo, a quan-
tidade de sabores (pacotes de recursos virtuais) e a forma de precificação dos serviços
têm se mostrado cada vez mais complexos e obscuros aos inquilinos. A precificação dos
serviços IaaS, fornecida aos inquilinos, não explicita o impacto do consumo energético
das aplicações conteinerizadas. Sem consciência do impacto de sua aplicação no consumo
energético do data center (DC), inquilinos não são incentivados a tornar suas aplicações
mais econômicas, no que se refere ao consumo energético.

A concepção de modelos de custos para nuvens computacionais IaaS é foco de
pesquisas cientı́ficas recentes [Hinz et al. 2018] [Kurpicz et al. 2018]. Contudo, estes
trabalhos propuseram modelos de custos somente para MVs ignorando a tendência da
conteinerização em nuvens computacionais IaaS. Contêineres diferenciam-se de MVs
no modo de virtualização, compartilhando bibliotecas de um mesmo SO e, consequente-
mente, na forma de gerenciamento do ambiente virtualizado. Portanto, a precificação de
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um contêiner exige a contabilização do consumo de energia especı́fico a este ambiente.
Este trabalho tem sua principal contribuição no preenchimento desta lacuna cientı́fica,
concebendo um modelo de custo para contêineres baseado no consumo energético.

O foco deste modelo de custo é o modelo de serviços de nuvens computacionais
IaaS e de tarifação pay-per-use. O restante do trabalho está organizado da seguinte forma:
A Seção 2 apresenta o estado da arte do problema, seguido da descrição do modelo de
custo proposto (Seção 3). Por fim as considerações finais são apresentadas (Seção 4).

2. Trabalhos relacionados

A concepção de modelos de custos está vinculada a dois elementos: (i) identificação dos
componentes do ambiente a ser modelado bem como a relação entre eles; e (ii) concepção
de ferramentas de medição e/ou análise de métricas de quantificação de uso do compo-
nentes (identificados em (i)). O levantamento bibliográfico dos trabalhos relacionados são
sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1. Modelos e Ferramentas sob a ótica do consumo energético de MVs em
DC ou Nuvens IaaS.

Objetivo Ambiente Recursos
[Hinz et al. 2018] Análise do custo energético especı́fico da MV e

hipervisor
Nuvens IaaS vCPU e rede

[Kurpicz et al. 2018] Modelo de custo proporcional de energia em am-
bientes baseados em provedores de nuvem

Nuvens IaaS vCPU

[Bhattacharya et al. 2013] Ferramenta de medição do consumo energético data center (DC) vCPU, Rede,
Memória e Disco

[Zakarya and Gillam 2018] Relaciona a eficiência energética de cargas de tra-
balho em função do consumo de CPU

Nuvens vCPU e Memória

Nas duas primeiras linhas da Tabela 1 estão dois modelos de custos para nuvens
IaaS com foco em MVs. Proportional-Shared Virtual Energy (PSVE) baseia seu modelo
de custo na identificação do consumo energético individualizado por MV através do hi-
pervisor. O uso dos recursos podem ser contabilizados de forma individual ou coletiva.
Os custos coletivos são rateados proporcionalmente por MV de acordo com o número de
vCPUs efetivamente alocados no perı́odo [Hinz et al. 2018]. Com o mesmo foco, nuvem
IaaS e MVs, o segundo trabalho difere na polı́tica de divisão dos custos energéticos e
ignora o consumo de energia proveniente do tráfego de rede [Kurpicz et al. 2018]. Os
dois últimos trabalhos elencados na Tabela 1 descrevem uma ferramenta de medição de
consumo de energia [Bhattacharya et al. 2013] e a descrição do impacto da carga de tra-
balho no consumo de energia [Zakarya and Gillam 2018]. Ambos com foco na técnica de
virtualização com hipervisor (MVs).

No contexto de contêineres e microsserviços foram identificados dois traba-
lhos promissores: (i) a ferramenta DEEP-mon que realiza o monitoramento para
mensurar o consumo energético dos recursos vCPU, rede e memória a nı́vel de SO
(contêineres) [Brondolin et al. 2018]; e (ii) um modelo de custos de implantação de
aplicativos em nuvem baseados em microsserviço [Leitner et al. 2016]. Com este levan-
tamento foi possı́vel constatar a importância de modelos de custos no contexto de nuvem
IaaS baseado em consumo energético. Pode-se identificar também uma lacuna cientı́fica
no que se refere à concepção de modelo de custos para conteinerização baseado em con-
sumo energético, foco de atuação deste trabalho.
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3. Modelo de custo para contêineres baseado no consumo energético
Dada a importância do consumo energético na composição do custo de Custo Total de
Propriedade (TCO) dos provedores, percebe-se a relevância de considerar o gasto de ener-
gia na modelagem da precificação dos contêineres [Brondolin et al. 2018]. Contêiner é
um ambiente mais leve do que MVs e, assim sendo, possibilita a redução no consumo
energético. Isto posto, o presente trabalho propõe um modelo de custo baseado em con-
sumo energético para nuvens IaaS virtualizadas em contêineres. A Tabela 2 apresenta as
notações utilizadas para representar o modelo de custos proposto neste trabalho.

Tabela 2. Notação relacionada ao consumo energético de contêiner em um
perı́odo de tempo.

Notação Descrição

Cost Consumo de energia de um contêiner em um perı́odo de tempo.

C cont
cpu Consumo de energia relacionado ao uso da CPU fı́sica.

C cont
net Consumo de energia relacionado às operações de rede.

C cont
mem Consumo de energia relacionado ao uso de memória.

C cont
io Consumo de energia relacionado ao uso de disco.

C cont
min Consumo de energia mı́nimo para manter o contêiner ativo em um perı́odo de tempo.

C cont
ce Consumo de energia relacionado ao Container Engine no gerenciamento dos contêineres.

C cont
orq Consumo de energia relacionado ao orquestrador de contêineres.

C plat Consumo de energia da plataforma.

O modelo de custo proposto baseia-se no consumo energético proporcional por
contêiner. O primeiro componente do modelo de custo é o consumo mı́nimo de
CPU(C cont

min), necessário a disponibilidade do serviço conteinerizado. A este custo
compartilhado, a polı́tica é rateio proporcional a todos os contêineres ativos, ou seja,
contêineres com ou sem processamento. Os custos individuais a um contêiner são: taxa
de utilização de CPU por contêiner (C cont

cpu ), consumo de rede (C cont
net ), uso de memória

(C cont
mem) e disco (C cont

es ). Neste caso, como descrito na Equação 1, cada contêiner tem seu
custo contabilizado individualmente.

Cost(i, T ) = C cont
min(i, t) + C cont

cpu (i, t) + C cont
net (i, t) + C cont

mem(i, t) + C cont
es (i, t) (1)

Os últimos componentes contabilizados são o de gerenciamento, Container Engine
(C cont

ce ), o de orquestração de contêineres, e.g., Kubernetes (C cont
orq ) e o da plataforma

(Cplat). O consumo energético da plataforma é decorrente do ambiente que hospeda o
contêiner, e.g.: consumo do SO hospedeiro ou da MV mais o SO hospedeiro. O total de
energia consumida por um contêiner especı́fico i em um perı́odo de tempo T é represen-
tado através da 2, sendo somatório dos consumos individuais de cada contêiner i em um
instante de tempo t.

Costfinal(i, T ) = C cont
ce (i, t) +

C cont
orq

Cplat
+ Cost(i, T ) (2)

O modelo de custos proposto é simplificado e estratificado de acordo com os elemen-
tos que compõem um ambiente de virtualização de SO em nuvens IaaS. A validação
e calibragem dos componentes do modelo dependem da análise de comportamento dos
componentes.
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4. Considerações & Trabalhos futuros
Contabilizar o impacto energético dos componentes de contêineres é essencial para o
ambiente de nuvem computacional IaaS. Esta técnica de virtualização está em pleno uso
em grandes provedores e possibilita a redução energética em grandes DCs. A concepção
de modelos de custos transparentes motivam os inquilinos a otimizarem suas aplicações
para melhor usar os recursos, promovendo ganhos financeiros a inquilinos e provedores,
através da economia de energia. O trabalho conta com um modelo de custo que preencha
a lacuna cientı́fica identificada no levantamento de trabalhos correlatos.

Um ponto que merece atenção refere-se aos aspectos inerentes aos diversos me-
canismos de orquestração de contêineres existentes e as diferentes abordagens de usar
contêineres, que serão investigados como trabalhos futuros. Além disso, será realizada a
concepção de um ambiente de testes real para validação do modelo bem como sua eficácia.
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Resumo. A infraestrutura de rede é um importante recurso para a implantação
de uma nuvem computacional baseada em OpenStack. Neste sentido, o presente
trabalho apresenta uma proposta para análise e caracterização do tráfego de
rede no Domı́nio de Controle de nuvens OpenStack. A caracterização deste
tráfego permitirá planejar e gerenciar melhor os recursos de rede para que não
afete o desempenho da nuvem e das aplicações executadas na mesma.

1. Introdução
O OpenStack é um software de código aberto que permite a criação e gerenciamento
de nuvens computacionais Infraestructure as a Service (IaaS), que podem ser usadas
tanto no modelo privado quanto público. As nuvens computacionais privadas operam
sobre uma infraestrutura própria, mantida pela organização que a possui, i.e., toda a
manutenção da nuvem bem como aspectos de segurança e desempenho são de responsa-
bilidade desta organização. Além disso, as nuvens privadas buscam atender os propósitos
da organização, e são acessı́veis somente aos indivı́duos com permissão, o que garante à
organização total controle sobre os recursos ali contidos [Jadeja and Modi 2012].

Neste contexto, a análise e caracterização do tráfego torna-se uma abordagem im-
portante no levantamento de informações relativas tanto à segurança quanto ao desempe-
nho da nuvem. Através da caracterização de tráfego, é possı́vel identificar operações com
base no tráfego de rede bem como o que está transitando e sua finalidade. Embora esta
técnica ainda seja incipiente no contexto de nuvens, quando se trata de caracterização de
tráfego de aplicações tradicionais (e.g., servidores web) torna-se amplamente empregada
[Williamson 2001, Braun and Claffy 1995, Gill et al. 2007].

O artigo está organizado de modo que a Seção 2 apresenta uma breve introdução
ao OpenStack, bem como trata de aspectos essenciais ao entendimento do problema,
como os serviços e organização de rede do OpenStack. A Seção 3 elucida os proble-
mas em analisar e caracterizar o tráfego de rede no OpenStack. Por fim, a Seção 4 traz as
considerações e próximos passos.

2. OpenStack
O OpenStack é um conjunto de software e ferramentas de código aberto para criar nuvens
computacionais públicas e privadas. De acordo com [OpenStack 2018], trata-se de um sis-
tema operacional para nuvens, que controla um amplo grupo de recursos de computação,
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armazenamento e rede por todo o data center. Atualmente, o OpenStack está na sua 18a

versão (Rocky).

O OpenStack separa os seus serviços em módulos. Além disso, é possı́vel que
módulos opcionais sejam acoplados a uma instalação. Entre os módulos mais fundamen-
tais do OpenStack estão:

• Nova: Responsável pela distribuição e gerenciamento das instâncias. Realiza ta-
refas como iniciação, escalonamento e desalocação de máquinas virtuais (MVs);
• Neutron: Fornece conectividade de rede entre os outros serviços, bem como dis-

ponibiliza uma API para que os consumidores configurem suas redes;
• Glance: Atua no processo de armazenamento e recuperação das imagens utiliza-

das nas MVs;
• Swift: Responsável pelo armazenamento e recuperação de objetos não estrutura-

dos. Usa técnicas de replicação de dados para tolerância de falhas;
• Cinder: Provê armazenamento persistente em bloco para instâncias em execução.

Nos serviços de alto nı́vel, há relacionamento direto com múltiplos serviços, tanto
para disponibilizar funcionalidades para outros serviços, como é o caso do Keystone, que
fornece um serviço de autenticação e autorização dentro da nuvem, quanto para utilizar
ou acessar recursos dos demais (e.g., Horizon e Ceilometer). Em relação ao Ceilome-
ter, trata-se de um serviço que permite monitorar o desempenho do OpenStack. Dessa
forma, este é responsável por disponibilizar métricas relacionadas à rede (e.g., bytes en-
viados por cada interface, erros de envio e recebimento por interface), armazenamento
(e.g., tamanho de imagem, latência do armazenamento de instância), processamento (e.g.,
uso de memória de instância, quantia de instruções executadas), entre outros que podem
ser levados em conta em benchmarks ou na própria cobrança pelo uso dos recursos, por
exemplo.

2.1. Organização das redes no OpenStack

Para realizar a comunicação entre os hosts que hospedam diferentes serviços são utiliza-
das redes fı́sicas. A Figura 1 ilustra a infraestrutura recomendada desta rede.

Figura 1. Organização da rede fı́sica recomendada pelo OpenStack.

Neste sentido (Figura 1), existem três domı́nios criados de acordo com polı́ticas
de segurança distintas: Domı́nio Público, de Controle e de Convidados [OpenStack 2018].
Cada domı́nio engloba grupos diferentes de redes de acordo com a polı́tica de segurança.
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Em relação ao Domı́nio Público, são englobadas as redes Externa e de API, que
são responsáveis pela visibilidade da API da nuvem criada na Internet e do acesso à
Internet pelas MVs. Todos os endereços IPs das redes devem ser visı́veis a partir da
Internet para seu pleno funcionamento [OpenStack 2018].

O Domı́nio de Convidados é formado pela rede de comunicação entre as MVs.
Os consumidores do serviço de oferta de MVs são referenciados como convidados por não
possuı́rem vı́nculo direto com a administração da nuvem, logo, não há garantias sobre
quem estes convidados são e quais os seus objetivos. Além disso, através do serviço
Neutron, são utilizadas tecnologias de virtualização de rede tanto para isolar o tráfego
entre as diversas MVs em um host quanto para criar redes virtuais entre elas e tornar
possı́vel a comunicação quando assim configurado pelo consumidor [OpenStack 2018].

O Domı́nio de Controle é formado principalmente pela rede responsável pelo
tráfego de controle do OpenStack, que corresponde ao tráfego gerado pela comunicação
entre os seus serviços. Esta é a rede mais interna da nuvem, sendo que somente os admi-
nistradores devem acessá-la. Portanto, esta rede dispensa o uso de técnicas de virtualização
da rede. Além disso, tanto os nós de controle quanto os nós de computação devem ter uma
interface fı́sica de rede que conecta-se com a rede de controle. O uso de múltiplas interfa-
ces de rede permite a conectividade a rede de controle e as outras redes conforme o caso,
como a rede de convidados no caso dos nós de computação. Logo, em casos normais,
uma MV em execução nunca poderá acessar a rede de controle [Krutz and Vines 2010].

3. Definição do Problema
O processo de caracterização de tráfego possui etapas genéricas aplicáveis em diferentes
cenários, contudo, alguns detalhes do escopo devem ser levados em consideração, como
aplicações e protocolos que operam na rede cujo tráfego será analisado. Tais detalhes são
essenciais para guiar o modo como a caracterização irá ocorrer, como na escolha entre
medição de tráfego passiva e ativa, por exemplo [Zhang and Moore 2007].

Pensando no cenário de nuvens baseadas em OpenStack, há dois locais com poten-
cial para caracterização de tráfego: Domı́nio de Convidados e Domı́nio de Controle. Cada
um exige diferentes formas de caracterização de acordo com suas particularidades. No
Domı́nio de Convidados existem múltiplas redes virtualizadas, logo, ao medir o tráfego a
partir de uma MV são coletados dados apenas da rede virtualizada na qual a instância está
inserida, que também pode conter outras MVs que fazem parte do mesmo projeto [Denton
2015]. Dessa forma, para coletar este tráfego por inteiro, a medição deve ser feita em um
nı́vel mais baixo, no qual a virtualização não afete o processo, como em switches fı́sicos
ou no nı́vel do hipervisor. Outra questão que é importante ao medir o tráfego gerado por
MVs é a privacidade dos dados, ou seja, para manter a privacidade do tráfego, o conteúdo
em si não pode ser coletado.

Já sobre o Domı́nio de Controle, a virtualização não é empregada com tanta
frequência, o que de certa forma torna o seu funcionamento mais simples. A principal
utilidade da virtualização neste domı́nio é isolar dos outros domı́nios que estejam ope-
rando na mesma rede fı́sica. Neste caso, empregam-se tecnologias como VLAN, que
isola o tráfego da rede de controle, mas não acrescenta complexidade à rede. Além disso,
o Domı́nio de Controle costuma receber atenção especial, já que o seu desempenho afeta
diretamente o funcionamento de toda a nuvem. Portanto, para analisar o impacto resul-
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tante na rede de controle, será elaborado um ambiente controlado no qual serão simuladas
as ações de um consumidor sobre uma MV. O tráfego oriundo das interações do con-
sumidor com a virtual machine (VM) será coletado de acordo com a variação de tráfego
na rede de controle e requisições enviadas para a API. A fim de melhor limitar o escopo
deste trabalho, serão analisadas interações que atuam diretamente na variação do ciclo de
vida de uma instância, como a criação, desligamento ou suspensão.

4. Considerações & Trabalhos futuros
Após apresentar algumas caracterı́sticas fundamentais do OpenStack e explicar a neces-
sidade de conhecer sobre aquilo que está trafegando e sua finalidade na rede de controle,
percebe-se que a análise e caracterização do tráfego de rede neste contexto é de consi-
derável importância, mesmo que ainda incipiente. É através desta análise que fica possı́vel
identificar tanto questões de desempenho quanto de segurança da nuvem. A fim de formu-
lar uma proposta de caracterização válida e coerente, deve-se analisar outros trabalhos já
realizados com escopo similar. Dessa forma, será possı́vel identificar técnicas de medição
e análise do tráfego, bem como escolher aquela que mais se aplica ao cenário.
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Resumo. Este artigo descreve uma arquitetura para aplicações smart grid que
utilizam blockchains. Para o desenvolvimento da arquitetura foi utilizado uma
taxonomia de blockchain já existente. Os indices de atendimento aos requisitos,
de um sistema smart grid, foram definidos baseando-se nos tópicos apresenta-
dos na taxonomia existente. Ao fim da análise, a arquitetura do sistema smart
grid que utiliza de blockchain é proposta.

1. Introdução
Os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica estão passando por
uma grande transformação. A incorporação de novas tecnologias na rede elétrica está
tornando o sistema mais inteligente e eficiente, essa transformação é chamada de smart
grid. Segundo [Heirman 2012] um sistema smart grid aumenta a eficiência e rentabilidade
do sistema elétrico, melhorando a confiabilidade, resiliência e qualidade da rede.

As principais dificuldades existentes para a implementação das re-
des smart grid são a segurança e a privacidade dos usuários. Segundo
[McDaniel and McLaughlin 2009], uma falha de segurança pode gerar prejuı́zos bi-
lionários. No que se refere a privacidade, é possı́vel saber se um usuário da rede está
em casa com base em seu padrão de consumo de energia elétrica. Para obter sucesso
na implementação das smart grids, os problemas mencionados devem ser corrigidos de
maneira holı́stica.

Em 2008, o conceito de blockchain foi apresentado através da criptomoeda bit-
coin. Proposto por [Nakamoto 2008], através do bitcoin, a blockchain se mostrou uma
tecnologia revolucionária devido a garantia de integridade em transações ponto a ponto
sem a necessidade da auditoria de terceiros. Além disso, a blockchain também garante
segurança e privacidade nas transações realizadas.

Em [Abdella and Shuaib 2018] é feita uma análise de diversas soluções já exis-
tentes que utilizam de blockchain no cenário smart grid. Diferentes arquiteturas são uti-
lizadas para atingir o mesmo objetivo. Com base nisso, é proposto neste artigo, uma
arquitetura voltada para o uso de blockchain em cenários smart grid. O objetivo principal
é definir quais as tecnologias mais viáveis a serem utilizadas em redes smart grid que
utilizem de blockchain.

Este artigo está estruturado da seguinte maneira: Na seção 2 é feita a análise de
uma taxonomia existente para blockchains. Na seção 3 é desenvolvida uma arquitetura
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com base na taxonomia apresentada na seção 2 para sistemas smart grid que utilizam de
blockchain. Na seção 4 são apresentadas as considerações e trabalhos futuros.

2. Taxonomia para blockchain
Segundo [Hlava 2014], taxonomia é a utilização de tópicos para definição de um objeto.
As taxonomias estabelecem uma maneira de descrever conteúdos de forma conceitual. As
mesmas se tornam vantajosas para um grande volume de informações de um determinado
assunto.

Será utilizada como referência para o desenvolvimento da arquitetura proposta
a taxonomia apresentada por [Xu et al. 2017]. Os autores definem uma taxonomia de-
senvolvida para sistemas que utilizam blockchain com referência em diversas literaturas.
São abordados tópicos referentes ao tipo de blockchain (centralizada ou privada), tipo
de armazenagem de dados (on-chain ou off-chain), algoritmos de consenso (PoW, PoS e
PoC), entre outras caracterı́sticas. Para desenvolvimento da arquitetura, também foram
utilizados os resultados de [Ochoa et al. 2018]

3. Modelo Proposto
Nesta seção é apresentada a arquitetura proposta com base na taxonomia estudada. Pri-
meiramente são elencados os principais tópicos utilizados no desenvolvimento do modelo.
Por fim, é apresentada a arquitetura desenvolvida com base nas informações descritas.

Tipo: remete a distribuição da blockchain. Blockchains centralizadas costumam
ser armazenadas em um único servidor, onde os usuários possuem permissões restritas que
são definidas pelo host da rede. Blockchains parcialmente descentralizadas são acessı́veis
para todos, porém apenas os nós mineradores armazenam e realizam operações de es-
crita na blockchain, nós normais possuem permissão apenas de leitura, não possuindo
a blockchain armazenada. Por fim, nas blockchains descentralizadas qualquer usuário
pode realizar operações de escrita e leitura na rede, geralmente esse tipo de blockchain é
pública, permitindo o acesso a qualquer pessoa.

Atividade: refere-se ao armazenamento dos dados e realização das atividades na
blockchain. Em plataformas onchain, os dados e atividades são armazenados e feitos
na própria blockchain. Em sistemas offchain os dados e atividades são feitos fora da
blockchain (e.g. transações da lightning network do bitcoin não são feitas na blockchain
principal).

Consenso: forma de validar as informações na blockchain. O algoritmo PoW
(Proof-of-work) garante o consenso na rede através da resolução de um problema crip-
tográfico. O algoritmo PoS(Proof-of-stake) seleciona os mineradores dos blocos com
base na quantidade de criptomoeda que o usuário possui, quanto maior a quantidade de
criptomoeda, maior a chance do usuário ser escolhido para minerar o bloco.

Nova blockchain: remete ao desenvolvimento de blockchains para aplicações
especı́ficas. Uma sidechain consiste em uma blockchain conectada a outra blockchain
realizando a troca de informações, essa técnica permite que o mercado existente não se
fragmente com o desenvolvimento de novas aplicações. A técnica de mineração unida
utiliza um mesmo algoritmo para a mineração em duas ou mais blockchains diferentes,
permitindo ao usuário obter diferentes criptomoedas utilizando um mesmo algoritmo de
mineração.
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Com base nas caracterı́sticas apresentadas por [Xu et al. 2017], a Tabela 1 foi de-
senvolvida para apresentar as caracterı́sticas e requisitos necessários de uma blockchain
voltada para o cenário smart grid. Os itens S, E e P da tabela se referem respectivamente
a segurança, eficiência e performance. Os itens serão elencados de forma que ”3”re-
presenta que o atributo é pouco satisfeito, ”33”representa que o atributo é parcialmente
satisfeito e ”333”representa que o atributo é completamente atendido.

Observando os atributos descritos na Tabela 1, definimos que uma blockchain vol-
tada para o cenário smart grid deve ser parcialmente descentralizada. Os nós mineradores
devem ser escolhidos com base em informações de escalabilidade obtidas da blockchain
e devem ser atualizados sempre que possı́vel. As atividades devem ser feitas de forma
onchain, todas as informações devem ser registradas na blockchain para garantir a pri-
vacidade e segurança do usuário. O algoritmo de consenso utilizado deve ser o PoS, a
escolha deste algoritmo foi feita devido a sua eficiência e performance comparada ao al-
goritmo PoW [Bach et al. 2018]. Por fim, devem ser utilizadas aplicações em sidechain
para garantir escalabilidade da rede e a não fragmentação das blockchains existentes.

4. Considerações e Trabalhos Futuros

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possı́vel identificar critérios importantes para
a definição de uma arquitetura padrão para o uso de blockchain em redes smart grid. A
arquitetura proposta neste artigo visa obter segurança, eficiência e performance em nı́vel
máximo para sistemas smart grid que utilizam de blockchain.

Para trabalhos futuros pretende-se desenvolver testes e implementações em cada
camada do framework apresentado. Ja foram desenvolvidos testes de escalabilidade em
sidechains e de custo monetário para aplicações reais. Os resultados obtidos nestes testes
serão utilizados em implementações futuras da arquitetura proposta.
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Por fim, conclui-se que este trabalho apresenta contribuição cientı́fica na área de
sistemas distribuı́dos pois apresenta uma arquitetura de rede que pode obter desempenho
elevado nos requisitos necessários para implementação de redes smart grid que utilizam
blockchains.
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Resumo. Este artigo apresenta o projeto de um módulo autoadaptativo para
controle do grau de paralelismo à ser integrado a DSL SPar. O módulo para
aplicações paralelas distribuídas de stream permite a criação de processos em
tempo de execução, seleção da política de escalonamento, balanceamento de
carga, ordenamento e serialização, adaptando o grau de paralelismo de forma
autônoma sem a necessidade de definição de thresholds por parte do usuário.

1. Introdução
Os recentes avanços nas tecnologias de microprocessadores e redes locais de computa-
dores de alto desempenho permitiram que os ambientes de cluster de computadores se
tornassem um recurso computacional usual atualmente, seja através de pesquisas na in-
dustria ou na academia [Dantas and Rista 2005]. Através da exploração do paralelismo
desses ambientes torna-se possível atingir requisitos de computação de alto desempenho
para a execução de diferentes aplicações paralelas distribuídas.

No entanto, a utilidade dos ambientes de cluster depende do desenvolvimento de
aplicações que executem eficientemente em tal recurso computacional. Tem-se verificado
atualmente que a utilização desses ambientes para a execução de aplicações de stream
têm sido evitada devido a dificuldade de adequar o grau de paralelismo da aplicação em
tempo de execução, visto que esses ambientes são usualmente projetados para um número
fixo de processos.

Nesse sentido, os desafios impostos para que as linguagens possam expressar as
aplicações paralelas distribuídas de stream incluem desde a necessidade de modelagem
do código e implementação da comunicação de modo explícito, balanceamento de carga,
sincronização de processos e serialização de dados. É desejável também aos programa-
dores o conhecimento necessário para entender sobre a arquitetura subjacente de modo a
explorar eficientemente o paralelismo disponível.

O desenvolvimento de linguagens nas quais aplicações paralelas distribuídas pos-
sam ser expressas se torna um desafio e motivam diferentes projetos de pesquisa, tais
como: Charm++ [Charm++ 2019], Chapel [Chapel 2019] e X10 [X10 2019]. Outros
exemplos incluem a DSL SPar para ambiente multicore [Griebler et al. 2017], ambiente
de cluster [Griebler and Fernandes 2017] e a variante do ambiente muticore com grau
adaptativo de paralelismo [Vogel et al. 2018]. Cabe destacar, que os projetos de pesquisa
envolvendo a DSL SPar foram desenvolvidos pelo Grupo de Modelagem de Aplicações
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Paralelas (GMAP) e compartilham do mesmo objetivo que é fornecer abstrações de alto
nível em C++ para aplicações de stream para diferentes ambientes computacionais.

Diante desse cenário, aplicações que permitem o processamento de fluxos contí-
nuos de dados, como aplicações de stream, vem tornando-se cada vez mais relevantes. A
capacidade de adequar o grau de paralelismo da aplicação em tempo de execução possi-
bilita ainda a aquisição de recursos de forma dinâmica com base na variação da carga de
trabalho do sistema. Assim, este artigo propõe habilitar o grau de paralelismo de modo
autoadaptativo para aplicações paralelas distribuídas de stream em ambientes de cluster a
partir da implementação de um módulo para a DSL SPar [Griebler and Fernandes 2017].
Cabe destacar que o projeto encontra-se em fase final de codificação, paralelamente a
montagem e preparação do ambiente para a execução dos experimentos.

2. Trabalhos Relacionados
Charm++ [Charm++ 2019] , Chapel [Chapel 2019] e X10 [X10 2019] são exemplos de
frameworks encontrados na literatura para aumentar a produtividade em ambientes de
computação paralela distribuída. Charm++ [Charm++ 2019] por exemplo, pode ser des-
crito como uma extensão da linguagem C++ que fornece mecanismos e estratégias de alto
nível para o desenvolvimento de aplicações paralelas. A linguagem é baseada na migração
de objetos e os programadores interagem através de invocações de objetos assíncronos.
Chapel [Chapel 2019] por sua vez é uma linguagem de programação que contém aspectos
de orientação a objetos, programação imperativa, além de mecanismos que visam facilitar
o desenvolvimento de aplicações paralelas distribuídas para sistemas de larga escala. Por
fim, a linguagem X10 [X10 2019] é baseada em Java a partir de um modelo de progra-
mação APGAS (Espaço de Endereçamento Global Particionado Assíncrono), que oferece
um conjunto de instruções para lidar com um único espaço de memória.

Em contraste aos projetos relacionados, optou-se pelo MPI-2 [Gropp et al. 2014]
para habilitar o grau de paralelismo autoadaptativo para a DSL SPar em ambientes de clus-
ter [Griebler and Fernandes 2017]. É importante ressaltar que a DSL SPar gera transfor-
mações resultantes source-to-source em FastFlow [FastFlow 2019] para ambientes mul-
ticore e MPI padrão (estático) para cluster. O MPI (Message Passing Interface) por sua
vez pode ser visto atualmente como o principal padrão para a transmissão de mensagens
em ambientes de cluster. Sendo que a partir da versão denominada usualmente de MPI-
2 tornou-se possível a criação de processos em tempo de execução. Além desse aspecto,
levou-se em consideração também o fato da linguagem FastFlow (quando associada a ver-
são distribuída) não possuir nenhum mecanismo de ativação de processos, o que implica
ao programador ter que iniciar manualmente o processo em cada nó do cluster.

3. Fase Atual de Desenvolvimento do Projeto
O desenvolvimento do projeto visa a implementação de um módulo capaz de habilitar o
grau de paralelismo autoadaptativo para aplicações paralelas distribuídas de stream para
a DSL SPar [Griebler and Fernandes 2017], sem a necessidade de definição de thresholds
ou intervenção por parte do usuário, adaptando o grau de paralelismo da aplicação no
ambiente de cluster de forma autônoma.

A DSL SPar foi estendida baseando-se no conceito de computação autônoma a
partir do modelo de controle de referencia MAPE-K [Lalanda et al. 2013], demonstrado
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na Figura 1, tendo como objetivo principal o gerenciamento do recurso computacional de
modo automático e dinâmico visando minimizar dessa forma a necessidade de interven-
ção humana. O modelo utiliza parâmetros de desempenho como Throughput e Latência
obtidos através de sensores de software que permitem a DSL o suporte de decisão neces-
sário para adaptar o grau de paralelismo da aplicação. Para isso, utiliza-se a função Spawn
do MPI-2 que permite a criação dinâmica de processos em tempo de execução.

1 [ [ spar : : ToStream ] ] whi le ( 1 ) {
2 f rame f = r e a d _ f r a m e ( ) ;
3 i f ( f . empty ( ) ) break ;
4 [ [ spar : : Stage , spar : : Input ( f ) , spar : : Output ( f ) ,

spar : : R e p l i c a t e ( n ) ] ]
5 f o r ( i n t i =0 ; i < f . l e n g t h ( ) ; i ++) {
6 f [ i ] = c o n v e r t ( f [ i ] ) ;
7 }
8 [ [ spar : : Stage , spar : : Input ( f ) ] ] {
9 w r i t e _ f r a m e ( f ) ;

10 }
11 }

Listagem 1. Exemplo de código SPar. Figura 1. Proposta MAPE-K na SPar.

O desenvolvimento do projeto visa simplificar a geração de código paralelo para
o ambiente de cluster, suportando modelos como Farm e Pileline [McCool et al. 2012]
apresentados na Figura 2, garantindo que os recursos do ambiente de computação paralela
distribuída sejam capazes de manter a execução da aplicação de stream dentro de um
determinado objetivo de nível de serviço (SLO). Cabe destacar, que esse nível é obtido
em tempo de execução através da estratégia de adaptação autônoma que atua no grau de
paralelismo da aplicação através do uso de thresholds dinâmicos atualizados em intervalos
de 1 segundo, sem a necessidade de intervenção humana.

Figura 2. Visão conceitual de modelos tradicionais de Farm e Pipeline.

Para atingir os níveis de SLO através do grau de paralelismo autoadaptativo, foram
utilizadas técnicas de programação para a criação e/ou remoção de processos em tempo
de execução, serialização de dados, ordenamento, escalonamento e balanceamento de
carga, preservando a semântica original conforme apresentado na Listagem 1 e gerando
transformações de código source-to-source resultantes em MPI-2.

Em relação ao escalonamento de processos, foram implementadas duas politicas
usualmente utilizadas. A primeira politica de escalonamento se baseou no tradicional
algoritmo Round Robin, atribuindo recursos aos processos a partir de uma fila circular
simples. A segunda politica de escalonamento implementada fez uso do algoritmo On-
Demand, onde os processos realizam novas requisições a medida que finalizam suas ta-
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refas. Outra característica desse algoritmo é o balanceamento de carga intrinsecamente
inerente a politica de escalonamento.

Por fim, a técnica de ordenação foi implementada com base em uma árvore binaria
do tipo Red-Black que apresenta uma complexidade de tempo para pesquisa, inserção e
remoção de ordem O (log n) [Cormen et al. 2001]. Associado a técnica de serialização
de dados, torna-se possível reduzir a sobrecarga do ordenamento e comunicação respec-
tivamente. Como resultado, pretende-se analisar o impacto que o suporte dinâmico em
tempo de execução pode trazer sobre métricas como desempenho, portabilidade e eficiên-
cia, quando do processamento paralelo distribuído de aplicações de stream na DSL SPar.
É importante ressaltar que o projeto encontra-se em fase final de codificação, paralelo a
configuração do ambiente para a execução dos experimentos preliminares: conjunto de
Mandelbrot e bzip2.
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Resumo. Em situações de sobrecarga de memória, o Apache Spark utiliza o al-
goritmo LRU para gerenciamento do espaço utilizado pelas partições de RDD
mantidas em cache. Este trabalho propõe um algoritmo que considera, além
da localidade temporal das partições, contemplada pelo LRU, a frequência de
acesso às mesmas. Resultados demonstram um desempenho satisfatório, con-
tudo a implementação ainda permite otimizações.

1. Introdução
O Apache Spark é um framework para processamento de grandes quantidades de dados,
o qual estende o modelo MapReduce do Hadoop. O Spark caracteriza-se pelo processa-
mento em memória principal, através de sua principal abstração, o RDD (Resilient Dis-
tributed Dataset [Zaharia et al. 2012]). Um RDD consiste em uma coleção imutável de
objetos, distribuı́da entre os nós do cluster, onde é possı́vel realizar computações de ma-
neira paralela e distribuı́da.

O RDD é composto basicamente por uma lista de partições contendo os dados,
uma função para computar cada partição e uma lista de dependências (também chamada
de lineage). RDDs podem ser mantidos em memória principal (cache), de modo a possi-
bilitar reusos sem necessidade de recomputação. No entanto, em situações onde não há
mais memória disponı́vel, o Spark remove partições mantidas em cache de acordo com
o algoritmo LRU (Least Recently Used). Desta forma, é possı́vel gerar situações onde
apenas uma fração do RDD está armazenado em cache.

A polı́tica de substituição de partições do LRU pressupõe apenas o tempo desde
o último acesso, removendo a partição menos recentemente acessada, considerando a
localidade temporal. Entretanto, outras métricas podem ser agregadas a este algoritmo,
como a frequência de acesso ao RDD da partição ou o custo de recomputá-lo.

Este trabalho propõe um algoritmo para o gerenciamento da memória utilizada
pelas partições de RDDs mantidas em cache, o qual considera a frequência de acesso
às partições e a localidade temporal das mesmas. O trabalho avalia o desempenho do
algoritmo proposto através da execução de dois benchmarks.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o framework
Apache Spark e sua abstração, o RDD. A Seção 3 descreve o algoritmo proposto. A
Seção 4 apresenta a metodologia de condução dos experimentos, enquanto a Seção 5
descreve os resultados e a discussão acerca dos mesmos. Na Seção 6 são apresentadas as
conclusões e os próximos passos.
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2. Apache Spark
O Spark é um framework para processamento de big data, o qual utiliza arquitetura Mas-
ter e Workers. O desenvolvimento de aplicações é realizado através de uma API, criando
e manipulando de novos RDDs [Chambers and Zaharia 2018]. Novos RDDs são gerados
através da aplicação de transformações, enquanto sua computação é realizada com ações.

Quando uma ação é aplicada ao RDD, este é submetido ao DAGScheduler, que
consiste na camada de escalonamento do Spark e implementa uma abordagem orientada
a estágios. O DAGScheduler transforma o plano de execução lógico em um plano de
execução fı́sico, ou seja, constrói os estágios de execução da aplicação baseando-se na
lineage e nas dependências do RDD, sendo este processo chamado internamente de job.
A partir da sequência de estágios gerados, são disparadas tasks para serem executadas
em nós do cluster. A geração do plano de execução fı́sico é realizada toda vez que uma
ação for aplicada a um RDD. Assim, uma aplicação Spark pode conter vários jobs até sua
completa execução.

Cada RDD contém uma lista de partições, responsáveis por armazenar os dados
de forma distribuı́da entre os nós do cluster. A fim evitar a recomputação de RDDs, estes
podem ser computados e suas partições mantidas em cache, permitindo seu reuso. Por
padrão, o nı́vel de armazenamento usado pelo Spark é apenas a memória principal. No
entanto, a memória possui tamanho limitado e, em situações de sobrecarga, as partições
são descartadas de acordo com o algoritmo LRU. O Spark implementa o LRU através de
uma lista, a qual armazena as partições mantidas em cache de maneira ordenada, cujas
partições mais recentemente utilizadas encontram-se nas últimas posições.

3. Algoritmo Proposto
O trabalho propõe um algoritmo que combina tanto a localidade temporal, quanto a
frequência de acesso ao RDD. O algoritmo mantém uma lista de partições dos RDDs
ordenada pela frequência de acesso de cada RDD utilizado na computação do job.
Em situações onde há duas ou mais entradas com a mesma frequência, estas são sub-
ordenadas de acordo com o algoritmo LRU. Assim, garante-se que os RDDs mais frequen-
temente utilizados no processamento serão os últimos a serem removidos da memória.

A implementação do algoritmo implica na obtenção da frequência de acesso de
cada RDD da aplicação a partir do DAGScheduler e na difusão desta informação através
de comunicação sı́ncrona entre todos os nós da aplicação. A etapa de difusão se faz ne-
cessária uma vez que apenas através do Master da aplicação é possı́vel obter informações
referentes à frequência de acesso a cada RDD do Job. Sendo assim, o sincronismo garante
que os dados referentes aos RDDs estejam em todos os nós antes de seu efetivo uso.

Após a transmissão dos dados, conforme as partições dos RDDs utilizadas na
computação são carregadas para a memória principal, estas são armazenadas de maneira
ordenada pela frequência de acessos ao RDD, obtida através do DAGScheduler. Além
disso, cada nó do cluster possui sua própria lista de partições mantidas em cache.

A modificação proposta visa postergar a remoção da memória as partições com
alta frequência de acesso. Em contraste, o LRU remove partições com o maior tempo de-
corrido desde o último acesso, independente da frequência na qual a partição foi acessada
em um passado remoto e a possibilidade de reuso em um futuro próximo.
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4. Experimentação

A fim de validar o algoritmo proposto, foram conduzidos experimentos utilizando
dois benchmarks com diferentes formas de acesso à memória: K-Means e PageRank
[Huang et al. 2010]. O K-Means consiste em agrupar os dados de entrada em K gru-
pos baseados em suas caracterı́sticas. Neste benchmark, as partições dos dados são
acessadas sequencialmente, sendo este padrão de acesso uma das deficiências do LRU
[Jiang and Zhang 2002]. O PageRank visa classificar links de acordo com suas ligações.
A escolha desse benchmark se deve à necessidade de avaliar o reuso de partições em fu-
turas computações. Os experimentos visam verificar o impacto, em termos de tempo de
execução do algoritmo proposto em relação ao algoritmo LRU implementado pelo Spark.

A experimentação foi realizada na plataforma Grid’50001, utilizando um cluster
com 5 nós configurados da seguinte maneira: 1 Spark Master; 2 Spark workers; 1 HDFS
Namenode e 1 HDFS Datanode. Cada nó do sistema era composto por um Intel Xeon
X3440 @2.53GHz (4 cores/CPU) e 16GB de memória RAM, conectados via ethernet
1Gbps. O sistema operacional utilizado foi o Debian 8, juntamente com Java JDK 1.8.187,
Spark 2.2.0 e Hadoop 2.7.1. Além disso, cada Spark worker foi configurado com 1GB e
2GB de memória disponı́vel, de modo a estressar o gerenciamento da mesma. Por fim, os
resultados obtidos são a média aritmética de 20 execuções.

5. Resultados

Os resultados obtidos a partir da execução dos benchmarks são exibidos na Tabela 1. Con-
forme a tabela, ambos os experimentos apresentaram tempos de execução satisfatórios, os
quais se mostraram similares ao LRU. Tanto no benchmark K-Means como no PageRank,
o tempo médio de execução foi ligeiramente menor com o algoritmo proposto.

Tabela 1. Tempos de Execução dos benchmarks

Benchmark Algoritmo Mem. Disp. T. Exec. (seg) Desvio P. (seg)

K-Means
LRU 1 GB 47.78 0.88

2 GB 25.48 0.30

Proposta 1 GB 46.26 2.68
2 GB 25.21 0.41

PageRank
LRU 1 GB 179.21 2.48

2 GB 153.91 2.50

Proposta 1 GB 176.93 3.43
2 GB 152.78 1.85

Uma análise dos log gerados na execução do K-Means mostrou que sua execução
foi concluı́da com o processamento de dois Jobs, tanto no LRU como no algoritmo pro-
posto. Entretanto, o algoritmo proposto sofre uma sobrecarga, inexistente no LRU, uma
vez que há a necessidade de realizar duas comunicações sı́ncronas para atualizar a lista
de frequência de acesso aos RDDs, atrasando o inı́cio da execução até que a transmissão
seja concluı́da.

1Grid’5000 é uma plataforma para experimentos apoiada por um grupo de interesses cientı́ficos hos-
pedado por Inria e incluindo CNRS, RENATER e diversas Universidades, bem como outras organizações
(mais datalhes em https://www.grid5000.fr).
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Nos logs de execução do PageRank observou-se que sua conclusão se deu em
um único Job, em ambos os algoritmos. Embora haja uma penalização relacionada à
comunicação, o algoritmo proposto obteve uma pequena redução no tempo médio de
execução deste benchmark, sendo a diferença mais evidente no cenário com 1 GB.

A implementação do algoritmo proposto, em ambos os benchmarks, apresenta de-
sempenho satisfatório, porém impõe uma sobrecarga no tempo de comunicação entre nós.
A diminuição desta sobrecarga pode reduzir o tempo de execução das aplicações, propor-
cionando um melhor desempenho. Neste sentido, duas abordagens de otimização devem
ser investigadas: comunicação assı́ncrona e postergação da comunicação. O assincro-
nismo possibilita o inı́cio da execução da aplicação mais rapidamente, uma vez que não
implica em espera por confirmação. Já a alteração na forma de obtenção das informações
referentes à frequência de acesso aos RDDs visa postergar a comunicação entre os nós
apenas para situações onde há necessidade de remover partições da memória.

6. Considerações Finais
A busca por soluções mais eficientes para o gerenciamento de memória no Spark tem
sido frequentemente pesquisada. Em [Duan et al. 2016] é apresentado o algoritmo Weight
Replacement (WR), onde o peso do RDD é determinado por três métricas: custo de
computação da partição, frequência de acesso e tamanho da partição.

Este trabalho apresentou uma proposta de algoritmo para o gerenciamento da
memória no Apache Spark. O algoritmo considera duas métricas para a escolha da
partição a ser removida em situação de sobrecarga de memória: frequência de acesso
e localidade temporal. Os resultados obtidos demonstraram um desempenho similar ao
LRU, embora o algoritmo proposto seja penalizado pela necessidade de comunicação en-
tre os nós do cluster. Como trabalhos futuros, pretende-se otimizar a proposta de forma a
reduzir a sobrecarga adicionada pela comunicação entre nós.
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Resumo. As GPUs (Graphics Processing Units) têm se destacado devido a seu
alto poder de processamento paralelo e sua presença crescente nos dispositivos
computacionais. Porém, a sua exploração ainda requer conhecimento e esforço
consideráveis do desenvolvedor. O presente trabalho propõe o suporte ao para-
lelismo de GPU na SPar, que fornece um alto nível de abstração através de uma
linguagem baseada em anotações do C++.

1. Introdução e Caracterização

A velocidade na frequência de operação dos núcleos dos processadores modernos está
praticamente estagnada desde o início do século, principalmente devido à chamada power
wall, que é a incapacidade de dissipar o calor resultante por aumentos no consumo ener-
gético induzidos pelo aumento na frequência do processador [McCool et al. 2012]. Essa
estagnação marcou o início de uma era de ubiquidade do hardware paralelo, que foi a
resposta dos fabricantes ao desejo dos desenvolvedores e usuários por máquinas mais rá-
pidas. Porém, essa transição para processadores multi-core exigiu uma correção de rumo
no desenvolvimento de software, até então acostumado a receber os benefícios de máqui-
nas exponencialmente mais rápidas sem alterar o código-fonte.

Para auxiliar na transição para o desenvolvimento de software paralelo, tanto a in-
dústria [Reinders 2007] quanto a academia [Thies et al. 2002, Aldinucci et al. 2009] de-
senvolveram várias ferramentas. Nos últimos anos, as pesquisas em algorithm skeletons e
design patterns têm convergido no sentido de oferecer padrões de programação paralela e
possibilitar o desenvolvimento de ferramentas focadas na aplicação de soluções já defini-
das para estes padrões [McCool et al. 2012, Mattson et al. 2004]. Dentre essas ferramen-
tas está a SPar [Griebler et al. 2017], uma linguagem de domínio específico (Domain-
Specific Language ou DSL) focada no paralelismo de stream. A SPar oferece atributos
C++11 que podem ser inseridos em regiões paralelizáveis do código através de anotações.
Além disso, existe um compilador que efetua transformações source-to-source, inserindo
automaticamente chamadas ao framework FastFlow [Aldinucci et al. 2009] para explorar
o paralelismo de stream através da geração eficiente dos padrões pipeline e farm, ou a
composição de pipeline com farm(s).

Na história recente, o desempenho máximo em cálculo de ponto flutuante da arqui-
tetura many-thread, cuja principal representante é a GPU (Graphics Processing Unit), têm
se mantido em torno de 10 vezes o desempenho das CPUs (multi-core) [Kirk and Hwu 2016].
Porém, atualmente não é possível explorar o paralelismo dessas arquiteturas heterogêneas
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na SPar de forma automática, pois o seu compilador suporta apenas a geração de código
para sistemas multi-core. No entanto, a exploração do paralelismo de stream em siste-
mas multi-core pela SPar combinado com o paralelismo de dados em GPU utilizando
as linguagens CUDA e OpenCL já foi testado em [Stein et al. 2019], obtendo resultados
encorajadores. Somando isso à capacidade de oferecer alta produtividade mantendo um
desempenho muito similar a outros frameworks [Griebler et al. 2018], propõe-se a inclu-
são de suporte ao paralelismo em GPU a fim de impulsionar a classe de aplicações de
processamento de stream com características altamente paralelas, tais como modelos de
redes neurais profundas (Deep Learning). Desta forma, o objetivo é permitir que o pro-
gramador expresse o paralelismo de dados nativamente por meio das anotações da SPar,
bem como permitir a geração de código-fonte paralelo de forma automatizada e abstrata.

Vários trabalhos visam à exploração do paralelismo em GPU através de uma lin-
guagem com um nível de abstração maior do que ferramentas como CUDA e OpenCL. A
biblioteca SkelCL [Steuwer et al. 2011] e os frameworks SkePU 2 [Ernstsson et al. 2018]
e FastFlow [Aldinucci et al. 2016] são exemplos desses esforços. Baseados em algorith-
mic skeletons, eles facilitam a programação para GPUs mas não isentam o desenvolvedor
do trabalho de definir os kernels que serão executados na GPU. O StreamIt [Thies et al. 2002]
é uma linguagem específica de domínio para aplicações de stream, porém os níveis de
abstração e invasão de código são radicalmente diferentes daqueles oferecidos pela SPar.
Compiladores para transformar o código StreamIt em código CUDA foram propostos por
[Udupa et al. 2009] e [Hormati et al. 2011], porém nenhuma das soluções apresenta o ní-
vel de abstração provido pela SPar ao programador de aplicações. De fato, frameworks
como o FastFlow e o SkePU 2 e bibliotecas como o SkelCL são encarados como potenci-
ais runtimes para a SPar.

2. Suporte ao Paralelismo de GPU na SPar: Pesquisa em Andamento
A linguagem SPar é composta pelos atributos ToStream e Stage que identificam regiões
de streaming no código e etapas de computação (que podem ser estágios ou etapas que
se assemelham a uma linha de montagem). Além disso, existem os atributos auxiliares
Input e Output que, por sua vez, identificam variáveis de entrada e saída (elementos
do stream), enquanto que o atributo auxiliar Replicate demarca um Stage que pode
ser replicado em paralelo. A SPar atualmente gera código paralelo baseado nos pa-
drões pipeline e farm para explorar o paralelismo de stream. Conforme demonstrado
em [Stein et al. 2019], o paralelismo de stream pode ser explorado em conjunto com o
paralelismo de dados, utilizando uma composição de padrões paralelos adequados a cada
um dos tipos de processamento. As GPUs são mais indicadas ao paralelismo de dados,
portanto é preciso que a geração de código no compilador da SPar suporte também pa-
drões adequados para o paralelismo de dados, tais como map e reduce.

A proposta do trabalho envolve alterar a sintaxe da SPar adicionando dois atribu-
tos, Pure e Batch, ao conjunto já existente. O atributo Pure poderá ser utilizado como
identificador (ID) ou auxiliar (AUX) em conjunto com o atributo Stage. Ele identificará
que um bloco de código é uma função pura, ou seja, cuja saída depende apenas na entrada,
sem dependências ou efeitos colaterais externos [McCool et al. 2012]. A presença desse
atributo indicará ao compilador que o padrão map pode ser gerado utilizando o bloco de
código. O atributo Batch, por sua vez, é utilizado apenas em conjunto com o atributo
Pure e indica que os itens do map devem ser agrupados para realizar o processamento em
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lotes.

Regras de transformação serão criadas e implementadas no compilador para que
seja possível gerar os padrões paralelos adequados ao paralelismo de dados a partir da
presença do atributo Pure, que indica a possibilidade de fazer o offload do trecho de
código para aceleradores como GPUs. Nesse sentido, o compilador analisará o código-
fonte dentro de um Stage com Pure para aplicar padrões paralelos como map e reduce,
além de identificar o código que possa ser enviado como kernel à GPU. Um exemplo da
proposta de código sequencial anotado pode ser visto no Código 1.

1 int prime_number ( int n ) {
2 int total = 0;
3 [[ spar::ToStream ,spar::Input(total ,n),

spar::Output(total)]] {
4 [[ spar::Stage ,spar::Pure ,spar::Batch(size),

spar::Input(total ,n),spar::Output(total),
spar::Replicate ()]]

5 for (int i = 2; i <= n; i++ ) {
6 int prime = 1;
7 for (int j = 2; j < i; j++){
8 if ( i % j == 0 ) {
9 prime = 0;

10 break;
11 }
12 }
13 total = total + prime;
14 }
15 }
16 }
17 return total;
18 }

Código 1. Cálculo de números primos
com SPar.

A escolha do nome dos atribu-
tos leva em consideração a premissa da
SPar de abstrair a arquitetura do de-
senvolvedor, bem como trabalhos futu-
ros na linguagem. A palavra pure já é
utilizada em linguagens como Fortran
para identificar funções sem efeitos co-
laterais e também é uma palavra com
significado para programadores inexpe-
rientes. Por sua vez, batch também
é uma palavra comum tanto no ambi-
ente de programação quando fora dele.
Está sob avaliação a possibilidade de
permitir ao desenvolvedor especificar,
através de um parâmetros, a possibili-
dade de explorar o paralelismo em CPU
com base nos mesmos atributos. A pro-
posta atual, contudo, engloba oferecer
suporte apenas à GPU.

A criação e implementação das transformações source-to-source envolverá uma
série de etapas, que podem ser resumidas em: (1) etapa de parse e análise do código-
fonte, em que a entrada é o código-fonte e a saída é uma Abstract Syntax Tree (AST);
(2) etapa de análise semântica da AST, em que são validadas as regras de semântica do
código e dos atributos da SPar; (3) etapa de transformação da AST, em que o código é
modificado e ocorre a inclusão das estruturas necessárias para exploração do paralelismo;
(4) geração do código a partir da AST transformada, novamente com vistas ao padrão ISO
C++; (5) compilação do código final e geração do arquivo binário compilado.

A maioria das implementações da presente proposta estão contidas nas etapas (2)
e (3), onde são feitas a validação e alterações referentes aos atributos presentes no código-
fonte, porém não estão descartadas alterações nas outras etapas do compilador da SPar.
A definição das regras de transformação do código-fonte anotado nos padrões paralelos
propostos está em andamento e os resultados parciais têm sido promissores, apresentando
speedups de 39× com o Código 1 e 78× com um algoritmo simples de multiplicação de
matrizes. A validação foi feita aplicando-se manualmente as regras propostas.

Após a definição das regras de transformação, o passo seguinte é incluir as regras
no compilador para que este gere chamadas às rotinas das bibliotecas CUDA e OpenCL
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no código anotado. A geração de código CUDA e OpenCL poderá ser controlada através
de flags do compilador.

A principal contribuição deste trabalho foi estender e propor dois novos atributos
para a linguagem SPar (Pure e Batch), que indicam a presença de código sem restri-
ções para a exploração do paralelismo massivo em coprocessadores. O compilador da
linguagem será alterado para gerar código paralelo automático com base nesse e nos ou-
tros atributos de alto nível da linguagem, inferindo informações como tipo e tamanho dos
dados com base na análise da AST.
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Resumo. Estratégias de replicação permitem que serviços mantenham-se ope-
racionais apesar da ocorrência de falhas. Para aumentar disponibilidade de
sistemas replicados é necessário que réplicas faltosas possam se recuperar.
Normalmente, uma réplica em recuperação obtém um checkpoint de alguma
réplica correta e processa os novos comandos não contidos no checkpoint. Por-
tanto, réplicas corretas precisam salvar periodicamente uma imagem de seus
estados em uma unidade permanente. Para garantir consistência, este procedi-
mento de checkpointing exige a interrupção momentânea do serviço, causando
atraso no atendimento de requisições. Este trabalho apresenta uma proposta
para execução de requisições em paralelo à criação de checkpoints, reduzindo
a sobrecarga ocasionada pelo procedimento de checkpointing.

1. Introdução
Uma maneira de prover tolerância a falhas é através de replicação. Dessa forma, mesmo
que algumas réplicas falhem, réplicas corretas mantêm a execução do serviço. Contudo,
é necessário que uma maioria de réplicas corretas estejam em execução. Para aumentar
a disponibilidade do sistema mecanismos de recuperação permitem que réplicas faltosas
retornem a seu comportamento correto. Para isto, técnicas de durabilidade como check-
pointing, logging e transferência de estados devem ser integradas ao sistema replicado.

Checkpoints são imagens do sistema, representando o estado da aplicação em um
determinado instante de tempo. Durante a execução normal réplicas devem armazenar
seus estados (checkpoints) periodicamente. Assim, na ocorrência de uma falha e eventual
recuperação, a réplica em recuperação retoma sua execução a partir de algum checkpoint.
Porém, enquanto uma réplica estiver em processo de checkpointing novas requisições fi-
cam impedidas de executar, causando degradação no desempenho [Bessani et al. 2013].
Para aliviar a sobrecarga causada pelo processo de checkpointing, estratégias que per-
mitam a execução de requisições em paralelo à criação de checkpoints são necessárias
[Castro and Liskov 2000], [Bessani et al. 2013].

Neste trabalho é apresentada uma estratégia de checkpointing que visa permitir a
execução de requisições em paralelo à realização de checkpoints. O algoritmo proposto
explora o particionamento do estado da aplicação.

2. Algoritmo para checkpoints particionados
O algoritmo proposto divide o estado da aplicação em partições. Desta maneira, enquanto
é criada a imagem de uma partição, são impedidos de executar somente os comandos
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que operam sobre esta partição. Operações sobre dados nas demais partições podem ser
executados em paralelo com o procedimento de checkpointing.

Em nosso algoritmo um comando é representado por ci, onde i representa o iden-
tificador do comando. Os identificadores assumem valores monotônicos crescentes, ou
seja, i = 0,1,2, .... Assume-se que um comando pode operar sobre uma única variável
(leituras e escritas atômicas). O estado da aplicação S é equivalente à união das partições,
representada por P = P1⋃ . . .⋃Pn, onde Pj indica a partição j. Logo, ⋃n

j=1Pj = S.
Considera-se que cada variável x da aplicação está contida em apenas uma partição
(x ∈ Pj). Logo, ∀A,B ∈ P,A ≠ B ⇒ A ∩B = ∅.

Comandos pertencem a duas classes: comando executável, que consiste em ope-
rações de leitura (r(x) ∶ v) ou escrita (w(x, v)) sobre uma variável e comando de recupe-
ração, que inclui operações para consultar até qual comando foi salvo em um checkpoint
(cp_id(p)), requisitar o checkpoint de uma partição (s_cp(p)) e requisitar o log (s_log()).

Um checkpoint C, é representado pela união dos checkpoints de todas as partições
do estado da aplicação. Mais precisamente, C = {Ck1 ∪ . . . ∪ Czn}, onde os índices superi-
ores (k, . . . , z) representam o identificador do último comando executado e persistido no
checkpoint e os índices inferiores (1, . . . , n) identificam a partição.

Além do conjunto de checkpoints, o algoritmo mantém um log dos comandos
executados. Este registro é utilizado para recuperação, pois uma réplica em recuperação
busca o estado mais atual (obtida por algum checkpoint) e reexecuta o log de comandos.
Assim, a réplica atinge o estado consistente com as demais réplicas em execução. O log
é um conjunto finito de comandos L = {ci, ci+1, ..., cw}. Sempre que um checkpoint é
realizado o log é apagado (L = ∅), pois as modificações realizadas por estes comandos
foram armazenadas no checkpoint.

Durante sua execução, uma réplica comporta-se conforme o Algoritmo 1. Inici-
almente, a réplica instala seu estado inicial e inicializa o log de comandos (linhas 1–2).
O vetor de marcações (M) (linha 3) indica quando o checkpoint de uma partição deve
ser realizado. Cada posição de M indica a quantidade de modificações realizadas em
cada partição. Quando a quantidade de alterações exceder um limite pré-determinado
(max_mod), o checkpoint de uma determinada partição deve ser realizado. A réplica
aguarda a chegada de requisições (linha 4), representadas pelo comando c. Se o comando
c for uma requisição de identificadores de checkpoint, a réplica executa o procedimento
Envia_ids_cp() (linha 6), descrito no Algoritmo 2. Caso c seja uma requisição de log
(linha 8), a réplica envia o log de comandos (linha 9). Caso c seja uma requisição de
estado (linha 11), então a réplica envia o checkpoint referente à partição solicitada (linha
12). Caso c seja um comando executável, a réplica verifica se não existem requisições
pendentes armazenadas no buffer (linha 14), isto é, comandos que não puderam ope-
rar em suas respectivas partições devido à execução de algum checkpoint. Se houverem
comandos aguardando por execução, estes são executados (linhas 14–18). Então, para
a execução de c, primeiramente é identificada a partição sob a qual o comando operou
(linha 20). Se não há processo de checkpointing em execução sobre a partição pj (linha
21), o comando é executado, o vetor de marcações é atualizado e a execução é registrada
no log (linhas 22–24). Caso contrário, o comando é inserido no buffer (linha 26). O
estado da partição Ckn é salvo sempre que o valor deM[n] exceder max_mod (linha 29).
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Algoritmo 1 Execução
1: C ← C01 ∪ C02 ∪ . . . ∪ C0n;
2: L← ∅;
3: M[n]← [0,0, ...,0];
4: Quando recebe(c)
5: if c == cp_id then
6: Envia_ids_cp(); {Enviar o maior id de um comando que modifica a partição i}
7: end if
8: if (c == s_log) then {Envia o log de comandos}
9: send_log(L);

10: else
11: if c == s_cp[i] then
12: send_cp(Ccmd

i ); {Envia os dados da partição i}
13: else
14: for cb in buffer do
15: pj ← particao(cb); {atribui a pj o número da partição acessada por cb}
16: executa(cb); {Executa a requisição}
17: M[pj] + +; {Incrementa o marcador da partição}
18: L← L ∪ cb; {registra no log}
19: end for
20: pj ← particao(cb); {atribui a pj o número da partição acessada por c}
21: if ¬ (Cid_em_checkpoint) then
22: executa(c); {Executa a requisição}
23: M[pj] + +; {Incrementa o marcador da partição}
24: L← L ∪ c; {registra no log}
25: else
26: buffer ← buffer ∪ c; {adiciona o comando no buffer}
27: end if
28: ifM[n] >max_mod then
29: store(C#c

pj ); {armazena a partição}
30: end if
31: end if
32: end if

O Algoritmo 2 descreve o procedimento de envio dos identificadores de cada par-
tição. Para todas as partições do estado (linhas 2–5) a réplica envia uma tupla (id, i, cmd)
(linha 3), onde id é o identificador da réplica, i é o índice da partição e cmd representa
o número de sequência do último comando que operou sobre a partição de índice i. Por
fim, é incrementado o iterador sobre as partições (linha 4).

Algoritmo 2 Envia_ids_cp
1: i← 0
2: for Ccmd

i ∈ C do {Para todas as partições...}
3: send(id, i, cmd); {envia ids da réplica, da partição e último comando executado}
4: i++;
5: end for
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O procedimento de recuperação ocorre conforme a Figura 1. Assumindo que o
estado da aplicação é dividido em 2 partições, os últimos checkpoints armazenados em
r1 e r2 são C = {C8

1 ∪ C4
2} e C = {C4

1 ∪ C6
2}, respectivamente. Considere que r1 está em

processo de recuperação. Ao requisitar os últimos identificadores de comandos proces-
sados pelo checkpoint, através das requisições cp_id(1) e cp_id(2), a réplica r1 receberá
de r2 as tuplas (2,1,4) e (2,2,6). Ao receber as tuplas, a réplica r1 compara os identifi-
cadores dos últimos comandos que executaram sobre as partições 1 e 2. Como r1 possui
um checkpoint mais recente da partição 1 (identificador = 8), não é necessário requisitar
esta partição. Contudo, o checkpoint da partição 2 armazenado por r1 é mais antigo que
o checkpoint de r2. Dessa forma, r1 requisita somente o checkpoint da partição 2, atra-
vés do comando s_cp(2). A partir da recepção da imagem do checkpoint 2, r1 instala os
checkpoints mais atuais e processa o log de comandos.

r1

r2

C = C  U C8
1 

4
2 

C = C  U C2
1 

6
2 

cp_id(1)

cp_id(2)

send(2,1,4)

send(2,2,6)

s_cp(2)
s_log(2)

send_cp(2)

send_log(2)

Figura 1. Exemplo de requisição de estados.

3. Conclusão
Neste trabalho foi apresentado um algoritmo para checkpointing particionado. Dessa
forma, apenas partes do estado da aplicação são bloqueadas durante a criação de um
checkpoint, permitindo que alguns comandos possam executar em paralelo com a escrita
do checkpoint. Como trabalho futuro pretende-se avaliar o desempenho do algoritmo,
comparando com a estratégia tradicional, ou seja, sem particionamento. Espera-se obter
ganho na vazão do serviço durante a realização de checkpoints, uma vez que esta estra-
tégia reduz a contenção nas operações de checkpointing. Pretende-se avaliar o algoritmo
com relação a quantidade de partições do estado, isto é, identificar até que ponto a estra-
tégia oferece ganho de desempenho através do particionamento do estado.
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Resumo. Hospedar Infraestruturas Virtuais (IVs) em Data Centers (DCs) é
uma tarefa NP-Difı́cil. A maioria das abordagens propostas na literatura para
encontrar uma solução perante as funções objetivos, executam somente em
CPU. O processamento em Graphics Processing Units (GPUs) removeu barrei-
ras de escalabilidade de algoritmos. Este trabalho propõe desenvolver métodos
multicritérios em GPU para alocar IVs em DC gerenciados por OpenStack.

1. Introdução e Motivação
Na computação em nuvem, um provedor Infrastructure-as-a-Service (IaaS) pode atender
múltiplos clientes disponibilizando IVs para seus clientes. O gerenciamento e escalona-
mento das IVs apresentam um impacto direto na qualidade dos serviços ofertados pelos
provedores. Especificamente, o escalonador é responsável por selecionar e provisionar
os recursos fı́sicos para hospedar Máquinas Virtuais (MVs), contêineres e redes virtuais.
Sobretudo, realizar o escalonamento é um problema NP-Difı́cil, devido a diversos fatores,
como: (i) as requisições dos clientes e os recursos do DC são heterogêneos; (ii) os re-
cursos do DC são limitados, necessitando o gerenciamento da admissão das requisições,
recusando ou adiando as requisições que não possam ser prontamente atendidas; (iii) o
escalonador deve trabalhar com diferentes topologias de DC e com variados tipos de In-
fraestrutura Virtual (IV). Em nuvens baseadas no Cloud Operating System (COS) OpenS-
tack, o gerenciamento dos recursos virtuais é distribuı́do entre diversos módulos (ou pro-
jetos). Embora um escalonamento combinado de recursos de processamento (MVs e
contêineres) e comunicação (switches e enlaces) seja benéfico para provedores e clien-
tes [d. Souza et al. 2017], o aspecto gerencial distribuı́do utilizado no OpenStack dificulta
o processo.

A tomada de decisão efetuada pelo escalonador seleciona uma alternativa den-
tre um conjunto de alternativas viáveis, possuindo o objetivo de maximizar os resultados
através de um conjunto de critérios. Em resumo, um método Análise de Decisão Multi-
critério (ADM) consiste em [Saaty and Vargas 2012]: (i) definir o conjunto de alternativas
que possam solucionar o problema; (ii) definir o conjunto de critérios para análise; (iii)
a avaliação de cada alternativa relacionado aos critérios modelados; e (iv) avaliar o im-
pacto do resultado final sobre cada alternativa [Fischer et al. 2013]. Entretanto, devido a
necessidade de respostas instantâneas, os escalonadores utilizam algoritmos simples para
solucionar o problema (e.g., best fit,worst fit, round-robin). Esta restrição torna incabı́vel
a aplicação de algoritmos complexos em provedores reais.

Os desafios tecnológicos e cientı́ficos são evidentes no escalonamento combinado
de recursos em nuvens OpenStack. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é propor
um escalonador multicritério acelerado por GPU, integrado com o OpenStack, agregando
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a alocação de uma IV em um único módulo, possuindo três diretivas principais: (i) otimi-
zar a função objetivo do provedor; (ii) ser escalável, tornando possı́vel a aplicação do es-
calonador em provedores reais; e (iii) reduzir a sobrecarga de comunicação intermódulos.
Para tanto, o restante do trabalho está organizado como segue. A Seção 2 discute os tra-
balhos relacionados, enquanto a Seção 3 descreve a proposta de escalonador otimizado
em GPU. A Seção 4 apresenta as considerações finais do artigo e perspectivas.

2. Trabalhos Relacionados
A literatura apresenta soluções de escalonadores que utilizam um amplo conjunto de
métodos (e.g., algoritmos genéticos, redes neurais e programação linear) para fornecer
soluções próximas do ótimo. A Tabela 1 apresenta uma sı́ntese dos principais trabalhos
elencados. Inicialmente, é possı́vel observar que a maioria das abordagens são desen-
volvidas para executar somente em CPU. Quanto ao método de virtualização (MV ou
contêiner), não foram encontrados artigos que suportem ambos simultaneamente. Inclu-
sive, o escalonamento de recursos virtuais de comunicação não é abordado por todos os
trabalhos. Um destaque é apontado para Nesi e seus colegas que propuseram framework
acelerado em GPU para realizar a alocação de IVs demonstrando a escalabilidade do
problema através do uso de programação paralela, obtendo speedups de até 6234x em al-
goritmos especı́ficos [Nesi et al. 2018a]. O framework suportará o escalonador proposto.

Artigo Método Utilizado Virtualização Rede
Virtual Arq. Servidores

[d. Souza et al. 2017] Programação Linear Mista MVs Sim CPU 64

[Zhou et al. 2016] Analytic Hierarchy Process (AHP) e Redes
Neurais MVs Sim CPU 69

[Guerrero et al. 2018] Algoritmos Genéticos Contêiner sobre MVs Não CPU 50

[Nesi et al. 2018b] Métodos de busca local e de agrupamento MVs Sim GPU 24334

O autor (proposta) Métodos multicritério e de agrupamento Contêineres e MVs Sim GPU ≥ 24334

Tabela 1. Sı́ntese dos trabalhos correlatos.

3. Proposta do Escalonador para OpenStack
A proposta consiste no escalonamento combinado de MVs, contêineres e recursos de
comunicação em um ambiente OpenStack. Cada recurso virtual será analisado por
métodos multicritério, otimizando a função objetivo definida pelo gerenciador da nuvem.
Ademais, os algoritmos de escalonamento serão processado em GPU. A seguir, cada item
da proposta é individualmente detalhado.

3.1. Estratégias de Escalonamento
Para ser adaptável a vários provedores com diferentes configurações de DC, três es-
tratégias para escalonamento das requisições são propostas. A seleção da estratégia apro-
priada ocorrerá dinamicamente (i.e., o escalonador obterá o tamanho do DC e selecionará
a estratégia através de um conjunto de polı́ticas), conforme apresentado pela Figura 1(a).

A primeira estratégia, denominada de Alocação Sem Agrupamento é aplicável
a pequenos DCs. Nesta abordagem, o DC o método de seleção multicritério é aplicado
para todos os candidatos, e após a obtenção do ranqueamento dos servidores, a alocação é
realizada. A segunda estratégia denominada Alocação Com Agrupamento de DC é uti-
lizada para agrupar servidores e, em seguida, aplicar o método multicritério para obtenção
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Figura 1. Proposta de escalonador.

do grupo mais adequado. A abordagem será recursivamente aplicada até a identificação
de um limiar (número de servidores) aceitável para o tamanho dos grupos. Se o limiar
for atingido, o método multicritério expandirá o grupo em questão ranqueando os servi-
dores e identificando os recursos hospedeiros. Por fim, caso a requisição ultrapasse um
determinado número de recursos (contêineres, MVs e enlaces), é selecionada então a ter-
ceira estratégia, denominada de Alocação Com Agrupamento de Todos os Recursos.
A estratégia é utilizada para formar agrupamentos dos recursos do DC e da requisição do
usuário, possuindo o princı́pio similar ao descrito na segunda estratégia.

3.2. Arquitetura do Escalonador GPU

Para realizar o escalonamento combinado de MVs e contêineres, alterações no fluxo de
dados da arquitetura do OpenStack são propostas (Figura 1(b)). Ainda, a sobrecarga de
comunicação entre os módulos do OpenStack será reduzida, através da inclusão de 4
módulos na arquitetura do OpenStack (módulos verdes) e na alteração das chamadas de
Remote Procedure Call (RPC) dos módulos existentes (módulos azuis).

O módulo Controlador de Requisições concentra o processamento das
requisições de MVs, contêineres e rede, atuando como uma orquestrador dos processos
de Nova e Magnum. Para o seu funcionamento é necessário alterar as chamadas RPC dos
módulos do Nova e Magnum para que as novas requisições sejam enviadas primeiramente
para o controlador. O Nova Worker é um módulo que recebe as requisições de MVs
do Contador de Requisições, enquanto o Magnum Worker orquestra as requisições de
contêineres, verificando se é uma requisição sobre Máquina Virtual (MV) ou sobre bare
metal. A distinção é essencial para direcionar as chamadas RPCs. Ainda, o escalonador
verifica a quantidade de instâncias de MVs e bare metal são necessárias para suportar a
requisição de contêineres, realizando um escalonamento combinado e otimizado.

O módulo do Escalonador GPU combina métodos multicritérios e de agrupa-
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mento, implementado os algoritmos da Figura 1(a). O kernel1 do escalonador é adaptável
as configurações especificadas pelo gerenciador. A arquitetura do escalonador é composta
por 5 submódulos. O Controlador de Buffer é responsável pela orquestração do fluxo
de requisições, organizando-as em filas de prioridade. O Seletor Multicritério alterna
o método multicritério (e.g., AHP, TOPSIS) a ser executado, de acordo com a polı́tica
do provedor. Por sua vez, o Seletor de Agrupamento altera o algoritmo de acordo com
a topologia do DC. O módulo possui os métodos de Markov Cluster Algorithm (MCL),
Multiple Correlation Clustering (MCC) e K-Means para reduzir o espaço de busca. O Se-
letor de Funções Objetivo adequa o escalonador com as necessidades do provedor. Por
fim, o Analisador de Requisições recebe os servidores ranqueados e realiza chamadas
para o controlador de buffer. Após, o analisador retorna o servidor mais adequado, obtido
pelo seletor multicritérios, para a requisição em questão.

4. Considerações
Os escalonadores atuais sofrem com problemas de escalabilidade, havendo uma dicotomia
entre o tempo de execução e a qualidade da resposta fornecida. O escalonador proposto
utiliza programação paralela em GPU para reduzir o tempo de computação necessário
para selecionar o servidor adequado a atender a requisição. Ainda, a proposta busca o
escalonamento combinado de MVs e contêineres para otimizar o DC.
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Abstract. When vehicular networks are deployed, vehicles will use messaging
to coordinate actions. While this technology is still being established, computa-
tional simulation makes it possible to evaluate future generations. This article
describes a early work that uses the support of a messaging service to evaluate
the cost of coordinating vehicles that aim to pass a traffic intersection.

Resumo. Quando as redes veiculares forem totalmente implantadas, veı́culos
usarão troca de mensagens para coordenar ações. Enquanto esta tecnologia
ainda não está estabelecida, a simulação computacional possibilita avaliar fu-
turos cenários. Este artigo descreve um trabalho em fase inicial que usa o
suporte de um serviço de mensagens para avaliar o custo da coordenação de
veı́culos que desejam passar uma interseção de trânsito.

1. Introdução
A crescente demanda por mobilidade na nossa sociedade impõe desafios para a enge-
nharia de tráfego e para o desenvolvimento de sistemas de controle de tráfego. Um
dos fenômenos que evidenciam a necessidade de melhorias nas redes de transporte é a
existência de congestionamentos, causados pelo excesso de veı́culos nas vias e agravado
pela má gestão semafórica. Além da insatisfação dos usuários devido aos atrasos, pro-
blemas como a emissão de poluentes são agravados. Para satisfazer as exigências de um
fluxo cada vez maior de veı́culos seria desejável que as redes de transporte fossem ampli-
adas de maneira proporcional a este crescimento. Entretanto, a expansão da infraestrutura
de transporte geralmente não é possı́vel. Desta forma, é preciso utilizar a infraestrutura
existente de maneira mais eficiente para melhorar a mobilidade [Bazzan 2009]. Como
ferramenta para compreender o tráfego atual e modelar mudanças buscando a melhoria
do sistema como um todo, existem simuladores de tráfego. A simulação permite estimar
como um sistema se comporta na prática. Mais precisamente, no contexto de gerencia-
mento de interseções de trânsito, a simulação possibilita explorar diferentes estratégias
de controle de interseções, da velocidade máxima para cada via e dos trajetos com menor
tempo de viagem. Os parâmetros citados podem ser alterados na simulação buscando-se
otimizar métricas como, por exemplo, o tempo de espera e a vazão de veı́culos. Neste
artigo é proposta uma simulação que combina os softwares SUMO [Behrisch et al. 2011]
e VEINS [Sommer et al. 2011] como ferramentas para criar um cenário experimental vir-
tual que utiliza um serviço de mensagens para avaliar o custo da coordenação de veı́culos
que desejam passar uma interseção de trânsito. O simulador SUMO permite o processo
de conversão de um cenário real de uma rede de transporte em uma simulação. O VEINS
permite a simulação de troca de mensagens entre veı́culos e a infraestrutura de transporte.
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2. Trabalhos Relacionados
Redes de transporte podem ser convenientemente modeladas como sistemas multiagentes.
No contexto de sistemas multiagentes, as redes veiculares são compostas por múltiplos
agentes. Dentre estes, existem agentes autônomos: o condutor, o pedestre e também
semáforos que funcionam de maneira isolada [Bazzan 2009]. Estes agentes realizam
mudanças individuais mas causam efeitos coletivos imprevisı́veis no trânsito. A falta
de conexão entre os agentes causa muitos problemas no controle de tráfego visto que o
gerenciamento é inerentemente distribuı́do. Para que seja estabelecido controle eficiente,
coordenação através de um sistema de troca de mensagens entre os agentes autônomos
faz-se necessário, e é um desafio para a engenharia de tráfego. Os veı́culos autônomos já
contam com muitas das ferramentas necessárias para a comunicação veicular. Estudos já
exploram o roteamento destes veı́culos de maneiras mais eficientes [Bazzan et al. 2012].
A comunicação veicular pode ser liderada pela busca de objetivos especı́ficos como a
prevenção de acidentes e a economia de recursos [Baselt et al. 2011]. Os semáforos são
um dos componentes das redes veı́culares responsáveis pelo maior tempo de espera dos
veı́culos e redução da vazão. Para minimizar os problemas causados pelos semáforos
nas interseções, comunicação veicular combinada com protocolos ou algoritmos de ge-
renciamento de interseções [Krajzewicz et al. 2005] é uma opção viável. Outra alterna-
tiva para os semáforos é proposta por [Ferreira et al. 2010], onde a estrutura fı́sica do
semáforo não seria mais necessária. Os veı́culos implementariam um semáforo virtual
baseado na comunicação entre veı́culos, onde o protocolo pode otimizar dinamicamente
o fluxo. Alternativamente, como estratégia de gerenciamento de uma interseção, o tempo
também pode ser reservado entre os veı́culos de modo a estabelecer a ordem de passagem
nas interseções [Dresner and Stone 2004]. A determinação do melhor algoritmo pode ser
feita levando-se em conta métricas como a vazão e a justiça1 [Pasin et al. 2015].

3. Ferramentas
Esta seção descreve brevemente as ferramentas usadas neste trabalho: SUMO e VEINS. O
SUMO - Simulation of Urban MObility é um simulador de mobilidade urbana de código
aberto. Acompanha este simulador uma suite com utilitários que auxiliam na modelagem
do tráfego. Dentre as ferramentas estão o suporte a vários formatos de redes veiculares,
um utilitário de geração de demanda e criação de rotas, um simulador de alto desempenho
para interseções simples, assim como cidades inteiras, incluindo uma interface de controle
remoto. Para simular cenários, o SUMO requer a representação de vias e da demanda
em seu próprio formato. Para isso, as ferramentas de importação e edição de redes são
necessárias. A Figura 1a mostra o mapa de uma área urbana disponı́vel no Open Street
Map (OSM). Após a conversão para o formato próprio do SUMO, o cenário passa a ser
interpretado pelo simulador no formato apresentado na Figura 1b. Dentre os principais
tópicos de pesquisa utilizando o SUMO estão a comunicação veicular, a seleção de rotas
e navegação dinâmica e algoritmos para controle de semáforos. Este trabalho tem foco
em comunicação veicular e em algoritmos para controle de semáforos.

O VEINS -Vehicles in Network Simulator é um software de código aberto
que apresenta uma suite de modelos para simulação de redes de comunicação veicu-
lar. Estes modelos são executados pelo simulador de rede de comunicação OMNeT++

1Em um cenário competitivo, veı́culos que deixam suas origens mais cedo precisam ter alguma vanta-
gem sobre os veı́culos que saem depois.
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Figura 1. Mapa do cenário real no formato OSM (a) e representação da rede
veicular no simulador SUMO (b).

Figura 2. Interação entre os simuladores que compõem o framework.

[Varga and Hornig 2008] enquanto interagem com o simulador SUMO. Esta associação é
denominada de framework. O esquemático da Figura 2 ilustra o framework. A simulação
da comunicação é realizada pelo OMNeT++, enquanto o simulador VEINS assume o pa-
pel de base para a escrita do código da aplicação que deseja-se simular, podendo executar
aplicações referentes à eficiência do tráfego, à segurança de veı́culos e pedestres, e ao
conforto da viagem. Assim, no contexto deste trabalho, o controle de interseções será
uma aplicação de eficiência de tráfego.

4. Proposta

Em trabalho anterior [Pasin et al. 2015], foram avaliados algoritmos para o gerencia-
mento de interseções de trânsito usando multicritério: vazão e justiça. Também foi de-
senvolvido um algoritmo eficiente em termos de vazão e justiça. Entretanto, ainda não se
sabe o custo da execução destes algoritmos do ponto de vista do suporte da rede veicular.
Nos experimentos, assumiu-se que a rede de comunicação oferece infraestutura adequada
à rede de transporte, sem perda de pacotes ou atrasos na entrega de mensagens. Ainda não
se sabe como os algoritmos irão se comportar na presença de falhas na camada de rede.
Neste trabalho futuro, o objetivo é investigar esses novos cenários, com possı́veis falhas
na camada de rede. Para tanto, será usado o suporte do SUMO e do VEINS, dado que a
tecnologia de VANETS [Rehman et al. 2013] ainda não está totalmente disponibilizada.
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5. Conclusão
Neste artigo foram apresentados o simulador SUMO e o framework VEINS. Através des-
tes softwares serão simulados cenários de redes veiculares explorando a troca de mensa-
gens entre veı́culos e a infraestrutura. A comunicação torna possı́vel gerenciar o tráfego
de maneira inteligente e assim otimizar o uso dos recursos de infraestrutura disponı́veis.
Muitos trabalhos já mencionam melhorias no gerenciamento de interseções ao substituir
semáforos convencionais por virtuais, implementados por meio de troca de mensagens
entre veı́culos. No semáforo virtual a passagem dos veı́culos é organizada por meio de
algoritmos dos quais avaliam-se diversas métricas, como por exemplo a vazão e a justiça.
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Resumo. O presente trabalho apresenta um sistema para realizar o 

processamento de fluxos de dados em tempo real, baseado na arquitetura 

lambda. O sistema propõe-se a efetuar a análise sobre o tráfego da rede para 

obter informações que identifiquem acessos e processos indevidos, através da 

integração de ferramentas open source que executaram as etapas de geração 

dos dados, coleta, processamento e armazenamento. 

1. Introdução 

Com a rápida evolução da internet ocorreu o aumento do volume, velocidade e variedade 

de dados que são gerados e transmitidos pela rede. Em conjunto com esta expansão, nos 

deparamos com o problema de como realizar um monitoramento efetivo da rede, para que 

seja possível realizar o processamento do seu fluxo de dados e obter os resultados de 

maneira mais rápida e executar ações sobre eles.  

 Com objetivo de apresentar soluções a esse problema novas arquiteturas foram 

propostas, conforme o conceito de arquitetura Lambda (LA) abordada por [Marz 2015] 

pois ela tem como objetivo unificar o processamento em lote (batch layer) que processa 

e armazena todos os dados, com o processo em tempo real (speed layer) responsável por 

integrar dados recentes de forma ágil e consumir novos dados, tendo os resultados de 

ambos processos exibidos (serving layer). Outro conceito de arquitetura que está sendo 

aplicado é a arquitetura Kappa (AK) abordada por [Kreps 2014], inspirado na LA, sendo 

uma alternativa de implementação simplificada, pois possui apenas duas camadas speed 

e serving, não efetuando o armazenamento de dados para realizar algum processamento 

em batch, dedicando-se a processar dados em tempo real. 

 Assim, considerando o acima exposto, este trabalho tem o objetivo de realizar a 

implementação de um sistema baseado na arquitetura lambda, aplicado para o 

processamento do fluxo de dados de rede com o intuito de identificar e monitorar acessos 

e utilizações indevidas.  

2. Sistema proposto 

A proposta de sistema visa permitir analisar o fluxo de dados em tempo real, efetuar o 

processamento de um grande conjunto de dados em que estão armazenados através de 

técnicas de computação distribuída e realizar a apresentação dos resultados agregando as 

informações obtidas nas duas camadas anteriores. 

 O sistema proposto bem como a sua estrutura lógica pode ser observado na Figura 

1, que realiza a integração entre alguns softwares open source, tais como:  
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• BRO (The Bro Network Security Monitor): ferramenta responsável pelo 

monitoramento em tempo real do tráfego de rede, gerando logs de informações;  

• Apache Kafka: serviço de mensagens distribuído, utilizado como um mediador 

de mensagens (broker) para abstrair todo o fluxo de dados em tópicos e por meio destes 

um terceiro consumir as informações; 

• Apache Spark: utilizado para o processamento de dados em larga escala, de 

forma paralela e distribuída, aplicado ao processamento de fluxo de dados em tempo real; 

• Apache Phoenix: é um mecanismo de banco de dados relacional, é utilizado para 

realizar o processamento de transações online, bem como sua análise. Possui integração 

com Spark e HBase. 

• Apache HBase: base de dados distribuída, escalável e não relacional, executado 

no ecossistema do Hadoop.  

 

Figura 1 - Sistema proposto para processamento do fluxo de dados 

O sistema possui o Bro como responsável por monitorar a rede e gerar o fluxo de 

informações com os dados do tráfego de rede, esse fluxo tem de ser transportado e para 

isso ocorre uma integração com o Kafka por meio do plugin do Bro, que atua como 

producer escrevendo todos os dados diretamente para os tópicos do Kafka. Tendo o fluxo 

de dados disponível o Spark Streaming é utilizado para atuar como consumer dos tópicos 

com isso é feito o processo para normalização dos dados, dessa forma eles ficam aptos 

para serem processados e, posteriormente, armazenados nas tabelas do HBase, utilizando 

como intermediário para essa operação entre Spark e HBase o Phoenix que realiza a 

escrita dos dados do dataframe para as tabelas. 

3. Processamento realizado 

Para o processamento inicial foi utilizado o conjunto de dados CICIDS2017 [UNB 2017] 

do dia 07/07/2017 com características de ataques DDoS e Scan Port. Como se trata de 

um conjunto de dados e não do fluxo de uma rede que está sendo monitorada, foi utilizado 

o BRO para realizar a leitura deste conjunto carregando todos os scripts implementados, 

com isso as informações obtidas deste arquivo são enviadas ao tópico Kafka e executa as 

demais etapas descritas na seção anterior. 
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 Com os dados deste conjunto disponível para processamento em batch, foram 

selecionados os dados referentes a cada conexão e agrupados pelos campos destacados 

abaixo, realizando um count com o objetivo de identificar o período dos ataques DDoS: 

• Timestamp: Por dia, hora e minuto 

• Protocolo: TCP 

• Serviço: HTTP 

• IP de origem 

• IP de destino 

• Porta de destino 

 Com o resultado dos dados agrupados, o mesmo foi processado por meio do 

algoritmo de cluster K-means, para a classificação dos dados foi considerado o valor de 

count e a quantidade de classificações (clusters) utilizados foram dois. 

4. Resultados Parciais 

O sistema executou todas as etapas desde a leitura dos dados do arquivo até o 

processamento dos mesmos de forma precisa, o resultado obtido utilizando o algoritmo 

K-means mostra exatamente os mesmos períodos de ataques DDoS que foram informados 

na descrição do conjunto de dados, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 2, 

o período do ataque é das 15:56 até 16:16. 

 Os centroides dos clusters definidos no processamento possuem os seguintes 

valores: 2.63 e 6705.08. 

 

Figura 2 - Fluxo de conexões por IP Origem 

 Os IP’s que apresentaram o maior número de conexões considerando o dia inteiro 

são apresentados no gráfico da Figura 3, tendo destaque o IP responsável por realizar o 

ataque DDoS com 95228 conexões, enquanto os demais não atingiram de cinco mil. 
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Figura 3 - Conexões por IP de todo o dia 

5. Conclusões  

Este trabalho traz a implementação de um sistema para realizar o processamento do fluxo 

de dados de rede em tempo real baseado na arquitetura lambda, apresentando assim uma 

opção de processamento de dados com baixa latência. Com a implementação realizada 

até o presente momento, é possível efetuar o monitoramento da rede por meio do BRO e 

realizar a transferência destes dados para serem normalizados e salvos por intermédio do 

Kafka, Spark, Phoenix e HBase. 

 Os resultados parciais apresentados até o momento são referentes ao 

processamento em batch, utilizando o algoritmo K-means para detecção de ataques 

DDoS, que foi efetivo sobre o conjunto de dados utilizado. A camada streaming no 

momento não está realizando processamento sobre os dados, mas realizando o processo 

de armazenar o fluxo de dados encaminhados por meio do Kafka.  

 Para trabalhos futuros será implementada a análise dos dados para detectar as 

varreduras de portas presentes no conjunto de dados utilizado no momento, utilizar os 

resultados que forem gerados na camada em batch referentes as análises de DDoS e Scan 

Port para processar os dados em streaming, e, posteriormente, aplicar o sistema para o 

monitoramento de uma rede em tempo real. 
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Resumo. O paradigma de Computação em Névoa tem ganhado atenção nos últimos
anos como um recurso para economia de largura de banda e redução de tempos de
resposta nas aplicações de Internet das Coisas (IoT). Trata-se de uma camada vir-
tualizada e intermediária entre servidores na nuvem e dispositivos IoT, normalmente
localizada na borda da rede. Este trabalho propõe um modelo arquitetural de um
balanceador de carga em ambientes de Computação em Névoa, cujos objetivos são:
redução de nós da névoa sobrecarregados e desbalanceados, bem como, abstrair do
dispositivo final IoT as falhas que ocorrem nos nós que a compõem.

1. Introdução
A INTERNET DAS COISAS (do inglês, Internet of Things - IoT) tem ganhado bastante atenção
nos últimos anos, devido ao seu rápido crescimento nas mais diversas áreas de aplicação a qual
é inserida. Estima-se IoT como a grande oportunidade de mercado, e que em 2020, mais de 212
bilhões de ’coisas’ estarão conectadas gerando ou consumindo informações, e que, em 2022,
45% de todo o tráfego de internet será entre máquinas autônomas [Al-Fuqaha et al. 2015].

Neste contexto, a Computação em Névoa (do inglês Fog Computing) vem para resolver
2 principais problemas gerados pela grande quantidade de dispositivos IoT. O primeiro, diz
respeito ao consumo de largura de banda de internet, pois, como consequência da grande quan-
tidade de dispositivos gerando informações e enviando-as para a nuvem, os links wan tendem
a ficar sobrecarregados. O segundo, diz respeito ao tempo de resposta, uma vez que aplicações
IoT sensı́veis à latência como carros conectados, aplicações de realidade aumentada, streaming
de vı́deo, dentre outras, podem sofrer atrasos até o dado percorrer o caminho em direção à
nuvem e ser tratado [Stojmenovic and Wen 2014].

Como a Computação em Névoa é formada por vários nós, os quais cooperam entre si,
faz-se necessário o gerenciamento dos mesmos, bem como, a utilização correta dos recursos
computacionais alocados em cada dispositivo. O balanceamento de carga entre os nós da
névoa, proposto neste trabalho, é um recurso fundamental para cumprir esta tarefa, uma vez
que o mesmo possui uma visão holı́stica da infraestrutura, assim como informações detalhadas
sobre os recursos computacionais que estão à sua disposição, e ainda possui o conhecimento
da saúde dos nós da névoa para eventuais aplicações de polı́ticas de balanceamento de carga.
Portanto, este trabalho apresenta uma proposta de um balanceador de carga para a Computação

∗Trabalho desenvolvido com recursos do edital MCTIC/CNPq - Universal 28/2018 sob número 436339/2018-8
and CAPES sob número 1765322.
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em Névoa, cujo objetivo é a melhor distribuição de carga entre seus nós, consequentemente
mitigar o desbalanceamento, além de ocultar falhas de seus nós dos sensores das aplicações da
IoT. O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 discute os trabalhos
relacionados. A Seção 3 apresenta a proposta do balanceador de carga, seguido da seção 4 com
considerações finais e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Diante dos atuais desafios na INTERNET DAS COISAS, diferentes propostas têm sido apresen-
tadas, cujo objetivo é mitigar seus problemas. [Bonomi et al. 2012] propuseram o conceito de
Computação em Névoa, onde a mesma estende os recursos da computação em nuvem para a
borda da rede, disponibilizados em roteadores, access points e outros tipos de equipamentos
[Yi et al. 2015], sendo que um conjunto destes forma então uma névoa, disponibilizando re-
cursos como computação, rede, armazenamento em uma forma virtualizada e distribuı́da para
os sensores das aplicações IoT [Vaquero and Rodero-Merino 2014]. Em [Verma et al. 2016],
os autores propuseram um arquitetura e algoritmo cujo objetivo é resolver problemas de
latência, disponibilidade de recursos, largura de banda e tempo de execução em ambientes de
Computação em Névoa. No modelo proposto a arquitetura possui 3 camadas, sendo elas cliente,
névoa e cloud. Assim, os servidores na cloud e os nós da névoa interagem entre si para que, caso
a Computação em Névoa não atenda os requerimentos computacionais do cliente, então, como
último recurso, a requisição é encaminhada para a cloud. Os autores [Song et al. 2016] propu-
seram um framework para balanceador de carga para Computação em Névoa, o qual estende
o framework de processamento paralelo Apache Hadoop [Rao and Reddy 2012] que adota o
modelo de programação MapReduce [Dean and Ghemawat 2008], utilizando particionamento
dinâmico dos grafos. Neste, é aplicado o emprego da rede de forma flexı́vel, que configura o
sistema de acordo com a demanda do balanceador. Tal solução é composta de quatro cama-
das, e o balanceador é orientado a tarefas, sendo que as mesmas podem ser alocadas para um
ou mais nós da Computação em Névoa. Semelhantemente em [Oueis et al. 2015], os autores,
analisam a qualidade de experiência (QoE) dos usuários, propondo um balanceador de carga
em Computação em Névoa, cuja proposta tem como base o uso em offloading das aplicações
móveis dos usuários em pequenos clusters computacionais, utilizando redes 5G.

Diferentemente destes trabalhos, nossa proposta é a implementação do balanceador de
carga que leva em consideração dois nı́veis de prioridade de tarefas: prioridade zero como
sendo baixa, e prioridade 1 como sendo alta, alocando tarefas de baixa prioridade para a cloud
quando os nós da névoa estiverem sobrecarregados.

3. Proposta
Na computação em nuvem, o balanceamento de carga é uma peça-chave para prover alta dispo-
nibilidade e alocação correta das tarefas nos servidores, almejando assim um aproveitamento
máximo dos recursos computacionais que estão à disposição, assim como na Computação em
Névoa também. A arquitetura proposta, ilustrada na Figura 1, visa prover: i) balanceamento de
tarefas entre os nós da névoa; ii) alocação de tarefas de baixa prioridade para nós com menor
poder computacional; e iii) respeitar o tempo limite de execução de tarefas de tempo real.

A arquitetura proposta constitui-se de 3 camadas:

I) Aplicações IoT - formada essencialmente dos sensores e atuadores de aplicações IoE
(Internet of Everything); Nesta camada da arquitetura tem-se sensores e atuadores, sendo eles
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Figura 1. Modelo da Arquitetura Proposta

móveis ou não. Tais dispositivos enviam seus dados para a névoa, onde os mesmos são agrega-
dos gerando informações para tomada de decisão e após, caso seja conveniente, enviados para
a cloud.

II) FOG (Computação em Névoa) - constituı́da por nós com capacidades computacio-
nais, que recebem os dados dos sensores/atuadores IoT para processá-los; Nesta camada será
introduzido o balanceador de carga responsável pela alocação de tarefas no nó mais conveni-
ente, baseado nas polı́ticas pré-definidas pelo administrador do sistema. O principal objetivo do
balanceador de carga na arquitetura é de fato a distribuição das tarefas oriundas da camada in-
ferior, alocando as mesmas dentre os nós que estão sob seu comando. Todavia, algumas tarefas
possuem restrição de tempo de execução, por exemplo, uma aplicação de redes de semáforos
em rodovias, o qual precisa ser realizado o mais rápido possı́vel, para não impactar no tráfego
de uma cidade inteligente.

III) Cloud (Computação em Nuvem) - é a infraestrutura da nuvem, acrescida de um
servidor, o Fog Controller. Ele é responsável por gerir tudo o que diz respeito à Computação em
Névoa e seus respectivos balanceadores de carga, a qual analisa a carga dos nós da Computação
em Névoa, e em caso de sobrecarga, novos nós de processamento são instanciados na cloud
atendendo a demanda dos usuários e mantendo tarefas de alta prioridade sempre alocadas o
mais próximo do sensor. Esta camada não é objeto de estudo deste trabalho.

Também, será implementado um daemon que atuará em segundo plano junto ao balan-
ceador de carga proposto, cuja função é manter uma tabela atualizada em memória dos nós
disponı́veis na névoa, para que o algoritmo de balanceamento de carga a consulte no momento
em que a alocação de tarefas precisa ser realizada. Este, por sua vez, captura as informações
de hardware do nó, bem como da carga atual do mesmo, para que o balanceador escolha o nó
mais apropriado para alocar a tarefa. Assim, em caso de sobrecarga de um nó, valor superior
a um threshold 1, ou tempo de resposta elevado, ou ainda em caso do nó não responder mais
por falhas, o mesmo é retirado da tabela de nós disponı́veis para o balanceamento. Também, se
todos os nós estiverem com uma carga de utilização acima de um threshold 2, novas tarefas
serão enfileiradas e posteriormente alocadas na cloud, salvo se as novas tarefas sejam de alta
prioridade.
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Isto posto, a alocação de tarefas no balanceador de carga é realizada em 3 etapas à seguir:
i) realizado quando o sensor envia as requisições para a névoa, onde as mesmas irão chegar no
balanceador de carga e não mais em um nó especı́fico da névoa, sendo que o mesmo irá guardar
em uma tabela temporária o endereço do host que fez a requisição, bem como a prioridade da
mesma. O balanceador aceita tarefas com prioridades baixa (0) e alta (1), e ainda, neste passo,
vai atribuir um identificador único para a tarefa; ii) consiste na alocação das tarefas, onde o
algoritmo de balanceamento irá consumir os dados da tabela alimentada pelo daemon, onde
os dados serão ordenados pelo menor percentual de utilização de processamento, quantidade
de cores, clock, memória disponı́vel, largura de banda de rede, latência do nó ao balanceador
e espaço em disco, de forma decrescente; e iii) trata do retorno da tarefa ao balanceador, que
neste trabalho não será contemplado.

4. Conclusões e trabalhos futuros
Realizar o Balanceamento de Carga tem sido uma preocupação constante em diferentes áreas da
computação. Este trabalho busca a aplicação desta técnica na Computação em Névoa, uma vez
que trata-se de um sistema geograficamente distribuı́do e virtualizado. Busca-se uma correta
alocação de tarefas evitando desbalanceamento de carga e um menor tempo de execução das ta-
refas. Como trabalhos futuros pretende-se validar a proposta, implementando-a em simuladores
ou em linguagens de programação com base de balanceamento.
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Resumo. Apesar do Glasgow Haskell Compiler (GHC) ser constante atuali-
zado, o escalonador interno de seu runtime system ainda não faz um tratamento
distinto para aplicações usando o STM-Haskell. Este trabalho faz a verificação
do impacto do escalonador do GHC sobre aplicações usando STM-Haskell em
diferentes cenários. Os resultados demostram que o escalonador apresenta
comportamentos distintos para diferentes aplicações e que, desativa-lo pode
ser uma opção viável para não se perder desempenho.

1. Introdução
Haskell é uma linguagem de programação funcional que apresenta varias caracterı́sticas
que facilitam a programação concorrente. Entre elas esta o STM-Haskell, que é uma
extensão da linguagem que fornece a abstração de memórias transacionais.

Memória transacional (MT) é um modelo de sincronização entre threads que uti-
liza o conceito de transações, parecidas com as presentes em bancos de dados, para ga-
rantir a correta sincronização entre threads. Neste modelo o programador somente de-
fine o bloco que deve ser sincronizado e o sistema transacional fica a cargo de realizar a
sincronização, isentando o programador desta tarefa.

O compilador e máquina virtual estado da arte para Haskell é o Glasgow Has-
kell Compiler (GHC). Este possui em seu runtime (RTS) uma implementação completa
para programação paralela, incluindo um sistema de escalonamento de threads e o STM-
Haskell.

Apesar do GHC ser constantemente atualizado, o mesmo ainda não possui um es-
calonador especifico para MT, o que dependendo do tipo de aplicação, pode levar a uma
perda de desempenho [Nicácio et al. 2013]. O objetivo deste trabalho é averiguar qual o
impacto que o escalonador presente no GHC tem sobre aplicações rodando MT, verifi-
cando qual a sua interferência no desempenho e na quantidade de cancelamentos. Como
pode ser visto nos resultados, o escalonador interfere de formas distintas para diferen-
tes aplicações de MT e que, desativa-lo em alguns casos pode fazer o sistema manter o
desempenho.

2. Glasgow Haskell Compiler
GHC (Glasgow Haskell Compiler [Peyton-Jones et al. 2019] é um compilador, interpre-
tador e máquina virtual para Haskell. Este possui a implementação de uma biblioteca
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de MT (implementada em sua máquina virtual) que é o STM-Haskell. Nesta, um novo
tipo de variável transacional é definida (TVar) [Marlow 2013]. Uma TVar só pode ser
acessada por duas funções que são a readTVar (leitura) e writeTVar (escrita).

Ações de STM, que são combinações das primitivas básicas, só podem ser execu-
tadas dentro de uma chamada atômica (atomically). O sistema de tipos do Haskell
garante que operações transacionais não serão executadas de forma incorreta (e.g. pro-
gramador tenta modificar uma TVar fora de uma transação). Isso ajuda o programador a
corrigir erros já no momento da compilação.

Porém, apesar das qualidades citadas anteriormente, o RTS do GHC não possui
um escalonador especifico para transações. Outro item a salientar, é que o escalona-
dor interno do GHC implementa o modelo round robin, que segundo trabalhos relacio-
nados [Bai et al. 2007, Maldonado et al. 2010, Zhou et al. 2016], pode não ser o melhor
escalonador para MT.

3. Testes Realizados

Os testes realizados foram a comparação da execução de duas aplicações do STM-Haskell
Benchmark [Perfumo et al. 2007], sendo uma de alta e outra de média contenção, com
e sem a utilização do escalonador interno do GHC. Para isso uma flag foi passada para
o RTS, informando que o escalonador deveria ser desabilitado. Também foi realizado
outro teste, limitando a quantidade de cores que eram disponı́veis para rodar a aplicação.
O objetivo destes testes foi verificar qual o comportamento das aplicações, quando estas
possuem mais threads do que cores, em conjunto com o desligamento do escalonador.

As aplicações testadas foram a SI, que consta de um inteiro compartilhando que é
incrementado dez milhões de vezes e a LL, que é uma lista encadeada onde são realizadas
operações de inserção e remoção de valores aleatórios, em um total de 100 mil operações.

A plataforma de testes foi um i9-7900X de 10 cores com 32Gb RAM, sistema ope-
racional Debian 10 64Bits, Foi utilizado o GHC 8.6.3 com a biblioteca de STM-Haskell
2.5.0.0. Os testes constaram de 30 execuções de cada aplicação com 1, 2, 4, 8, 16 e 32
threads nas seguintes configurações:

• CESC: Execução normal das aplicações com o escalonador ativo.
• SESC: Execução sem o escalonador.
• CTHR: Execução limitando em 4 cores com o escalonador ativo.
• SCTHR: Execução limitando em 4 cores sem o escalonador.

4. Resultados

Os resultados obtidos na aplicação SI demostram que desligar o escalonador impactou
positivamente no tempo de execução, como pode ser visto na Figura 1a. Como esperado
os tempos de execução não foram melhores que os da execução sequencial (devido a alta
contenção da aplicação). Porém, ao se desligar o escalonador (casos SESC e SCTHR),
obteve-se um tempo de execução quase constante para todas as quantidades de threads
usadas, sendo o melhor resultado com o controle de cores sem o escalonador (SCTHR).

Outro item a se observar é que a quantidade de cancelamentos não esta relacionada
diretamente ao desempenho do sistema transacional. Isso pode ser observado nos casos
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CESC e CTHR na Figura 1b (onde o escalonador está ativo) em que a quantidade de
cancelamentos diminui a partir de 8 threads. A explicação para este comportamento esta
relacionado ao fato de que, como as transações são pequenas (incremento de um inteiro),
usar uma quantidade maior de threads que cores, faz o sistema começa a ter mais overhead
na gerência das threads (trocas de contexto pelo escalonador) do que nos reinı́cios das
transações. Além disso, assim como indicado em outros trabalhos [Zhou et al. 2016], a
serialização das transações acaba levando a redução dos cancelamentos.
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Figura 1. Resultados da aplicação SI

Já nos resultados obtidos com a aplicação LL, o sistema tem um comportamento
diferente da aplicação anterior. Os melhores resultados foram obtidos com a configuração
normal do RTS (sem controle de threads e com o uso do escalonador (CESC)), como
pode ser observado na Figura 2a e, mesmo com a alta quantidade de cancelamentos, esta
configuração foi a que obteve melhores resultados até 8 threads. Os piores resultados
foram obtidos com o controle da quantidade de cores com o uso do escalonador (CTHR),
onde novamente a perda de desempenho esta relacionada as trocas de contexto das threads
pelo escalonador do RTS. Isto pode ser comprovado pela (Figura 2b), onde mesmo com
uma baixa taxa de cancelamentos, há degradação do desempenho.

Também como esperado, o desligamento do escalonador fez com que as threads
fossem serializadas pelo sistema, levando a um tempo quase constante independente do
número de theads, como observado nos casos de SESC e SCTHR.
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Figura 2. Resultados da aplicação LL

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Os testes demostraram que o STM-Haskell apresenta comportamento distinto para dife-
rentes aplicações, o que já era esperado. Porém, a utilização ou não do escalonador interno
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do RTS do GHC também altera de forma significativa o comportamento das aplicações
usando STM. Utilizar o escalonador na aplicação SI levou a um perda de desempenho e
a uma alta quantidade de cancelamentos. Já na aplicação LL, mesmo com a alta taxa de
cacelamentos, o uso do escalonador apresentou os melhores resultados. Pode-se perceber
assim que usar o escalonador do GHC não é sempre a melhor opção, desliga-lo quando
a quantidade de threads é maior que o número de cores disponı́veis e a aplicação possui
alta contenção, também é uma estrategia viável para não degradar o desempenho.

Como trabalhos futuros pretende-se desenvolver um escalonador de transações
para o RTS do GHC que, além da quantidade de cancelamentos das transações, leve em
conta fatores como a desativação das trocas de contexto das threads pelo escalonador
interno do RTS e o controle da quantidade de threads por recursos disponı́veis (cores).
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Resumo. Diversas aplicações de processamento de vídeo demandam parale-
lismo para aumentar o desempenho. O objetivo deste trabalho é implementar e
testar versões com processamento distribuído em aplicações de reconhecimento
facial em vídeos. As implementações foram avaliadas quanto ao seu desempe-
nho. Os resultados mostraram que essas aplicações podem ter uma aceleração
significativa em ambientes distribuídos.

1. Introdução

Aplicações de stream processam fluxos contínuos de dados, entre as diversas aplicações
que utilizam esse paradigma se destaca o cenário de processamento de vídeo. Neste tra-
balho será abordado o reconhecimento facial em vídeos, com a aplicação apresentada em
[Griebler et al. 2017] que identifica rostos em feeds de vídeos. Tais rostos são compara-
dos com um banco de imagens para identificar rostos procurados. Essa aplicação exige
poder computacional significativo, por isso, execuções sequenciais tem um desempenho
pobre. Uma solução é executá-lo em uma máquina multi-core ou em um cluster, o que
exige modificações no código, com a finalidade de permitir sua execução em paralelo de
acordo com a interface de programação paralela usada.

Este trabalho tem como objetivo implementar o suporte a execuções distribuídas
para clusters em uma aplicação real do cenário de processamento de vídeo. A interface
MPI foi utilizada a fim de implementar a versão distribuída com um padrão paralelo de
processamento de stream e duas estratégias de distribuição de tarefas foram implementa-
das e validadas. O artigo é dividido em seções, sendo a Seção 2 uma comparação com
trabalhos relacionados. A Seção 3 explica como foi implementado a aplicação de reco-
nhecimento facial de forma paralela. A Seção 4 expõe os resultados e demonstra como
eles foram obtidos. Ainda, a Seção 5 apresenta a conclusão a partir dos resultados obtidos.

2. Trabalhos Relacionados

Em [Hoffmann et al. 2018] os autores apresentam Denoiser, um filtro capaz de detectar e
eliminar ruídos em streaming de vídeo. A estratégia usada pelos autores para implemen-
tação de Denoiser foi o paralelismo de stream, usando um pipeline de três estágios. Para
essa implementação foi usada a interface FastFlow. Em comparação, este artigo demons-
tra a implementação utilizando a interface MPI que permite a execução da aplicação de
forma distribuída, otimizando ainda mais o processamento de stream de vídeo.
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Os autores de [Rodriguez et al. 2004] apresentam uma aplicação de codificação
de vídeo MPEG-4 em paralelo Para chegar nos resultados foram consideradas duas abor-
dagens, na primeira o processo 0 envia um grupo de imagens para os demais e na segunda
cada processo tinha acesso aos grupos de imagens. A versão escolhida para realização dos
testes foi a segunda, que, em comparação com este trabalho, tem diferença na distribuição
das tarefas entre os processos. A distribuição das tarefas nesse caso é realizada a partir do
processo 0 e as imagens são reagrupadas no último processo.

3. Implementações MPI para Processamento Distribuído
A Figura 1 apresenta o funcionamento da aplicação Person Recognition [Griebler et al. 2017].
Primeiramente é recebido uma sequência de imagens e posteriormente é gerado um con-
junto de faces. A operação Recognizer usa um conjunto de imagens de um Training Set
para comparar com as faces encontradas e verificar se são compatíveis. Ao final, as ima-
gens processadas são concatenadas para um vídeo de saída.

Figura 1. Aplicação Person Recognition. Extraída de [Griebler et al. 2017].

Como estratégia para paralelizar a aplicação foi escolhido o padrão Farm repre-
sentado na Figura 2. O Emissor, representado com “E”, distribuí as imagens para o pró-
ximo estágio. A execução das operações Detector e Recognize acontece nos Trabalha-
dores representados com “W”. Por fim, o Coletor representado com “C” na Figura 2 é
responsável por ordenar e escrever o vídeo de saída. O estágio do meio (W) possui répli-
cas, pois é a etapa mais intensiva da aplicação. Cada réplica representa um processo, que
computa simultaneamente diferentes dados para acelerar a execução da aplicação.

Figura 2. Exemplo do Padrão Paralelo Farm.

Na implementação Round-Robin o Emissor distribuí as tarefas de forma estática,
em ordem crescente, usando como base o identificador do processo para o qual será en-
viado a imagem. Para enviar uma imagem foi necessário dividi-la em duas partes. Uma
com os dados da imagem e outra com uma struct que armazena o número de linhas, co-
lunas e um contador que indica a posição do frame no vídeo. O Emissor precisa enviar
três mensagens para os Trabalhadores, a primeira com o tamanho dos dados da imagem,
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a segunda com os dados da imagem e a terceira com a struct que contém as informações
para montá-la.

No Trabalhador são recebidas as três mensagens, as quais contém informações
para que possa ser montada a imagem novamente. Quando o processamento da imagem é
finalizado, ela é novamente separada em duas partes e enviada para o Coletor. O Coletor
recebe as mensagens com as informações necessárias para realizar a montagem da ima-
gem. Na struct com as informações da imagem há um número que indica a posição dela
no vídeo e que é usado em um algoritmo de ordenamento para que as imagens sejam con-
catenadas em ordem. Essa lógica do ordenamento foi baseada em [Griebler et al. 2018].

Outra estratégia usada é a distribuição dinâmica de tarefas. Nessa implementação,
a estratégia de paralelismo, operações de processamento, ordenamento e envio de tarefas
é similar a implementação round-robin. Porém, a distribuição das tarefas entre o Emissor
e Trabalhadores é diferente. Quando o Trabalhador estiver disponível para processar tare-
fas, este envia ao Emissor uma mensagem, com seu ID, requisitando tarefas. O Emissor
por sua vez, recebe mensagens de Trabalhadores disponíveis, coleta o ID do processo e
envia as mensagens necessárias para cada tarefa ao respectivo processo.

4. Análise Comparativa
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Figura 3. Speedup do Throughput das implementações.

Os testes foram executados em um cluster composto por máquinas equipadas com
processador Intel(R) Xeon(R) CPU 2.40GHz (8 cores-16 threads), com memória de 16
GB - DDR3 1066 MHz. As duas implementações foram testadas com diferentes números
de processos, que variaram de 4 a 42, na Figura 3, o número de réplicas está representado
de 2 a 40, pois cada réplica representa um Trabalhador. O Emissor e o Coletor são im-
plementados de forma sequencial. Cada execução contava com um nodo separado para
o Emissor e um para o Coletor. Os processos Trabalhadores, que correspondem ao nú-
mero de réplicas, foram divididos entre os 5 nodos. Para cada número de processos foram
realizadas 5 repetições, sendo o número possível considerando o grande número de exe-
cuções no tempo disponível no cluster. A cada execução foram armazenados os dados

Fórum de Iniciação Científica 233



do tempo de execução e throughput, para posteriormente serem analisados e comparados.
Através dos dados obtidos com a execução da aplicação sequencial foi calculado também
o speedup do throughput da aplicação .

As implementações apresentadas neste trabalho foram comparadas com a imple-
mentação em memória compartilhada usando a interface FastFlow (multi-core) demons-
trada em [Griebler et al. 2017]. As duas versões apresentam resultados semelhantes com
até 7 processos, representado na Figura 3, onde a versão multi-core atinge o limite de es-
calabilidade em um único nodo, como visto em [Griebler et al. 2017], onde a versãomulti-
core foi testada em uma máquina com mais cores, e o limite de escalabilidade foi alcan-
çado com 12 réplicas. Entre as versões distribuídas, a distribuição Round-Robin de tarefas
tem a vantagem de necessitar um menor número de mensagens para distribuir as imagens
entre os Trabalhadores. No entanto, os melhores resultados foram obtidos na distribuição
dinâmica de tarefas, pois há uma diferença de tempo entre o processamento das imagens,
beneficiando um modelo dinâmico que possui um melhor balanceamento de carga.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou duas implementações distribuídas do algoritmo Person Recogni-
tion usando a interface MPI. Os resultados foram comparados com a versão implementada
em FastFlow (multi-core). A versão distribuída atingiu um desempenho superior com 8
ou mais processos, devido à possibilidade de executá-la usando mais de uma máquina.
Dentre as implementações com MPI, a versão com distribuição dinâmica de tarefas teve
uma escalabilidade melhor comparado com a versão com distribuição Round-Robin de
tarefas. Em trabalhos futuros se pretende avaliar a média de tempo de comunicação e
comparar com a média de tempo de computação.
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Bruno H. Meyer1, Wagner M. Nunan Zola 1
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Resumo. Algoritmos de clustering como o K-Means são usados em diversos
problemas. Neste trabalho, apresentamos uma implementação do algoritmo
K-Means com todas as suas etapas paralelizadas em GPU. Foi possı́vel obser-
var dentre os experimentos realizados que existem vantagens consideráveis na
implementação proposta, onde a privatização de variáveis em shared memory
diminui a contenção de operações atômicas em memória global, demonstrando
reduzir o tempo de execução consideravelmente.

1. Introdução

O problema de clustering ou agrupamento é um desafio na área de aprendizado de
máquina. Atualmente existem diversos problemas e bases de dados com grandes volumes
de informações, onde se utilizam diversos algoritmos de agrupamento como o K-Means
[Berkhin 2006]. Entretanto, a quantidade de dados que precisam ser processados podem
necessitar da adaptação de tais algoritmos para que o tempo de execução seja reduzido. O
problema de clustering consiste na divisão de diversos pontos (em um número qualquer
de dimensões) em dois ou mais grupos.

O algoritmo K-Means depende do estabelecimento de um parâmetro K, que re-
presenta o número de grupos que serão considerados na solução do problema. O es-
tabelecimento desse parâmetro pode ser automatizado por diversas técnicas que podem
demandar a execução do algoritmo várias vezes, apresentando um maior custo computa-
cional e portanto justificando a motivação para implementações otimizadas do K-Means,
como versões que utilizam GPU [Zechner and Granitzer 2009]. Neste trabalho é apresen-
tada uma implementação totalmente paralelizada com GPU do K-Means, e os resultados
obtidos a partir de sua aplicação em diferentes bases de dados.

2. Fundamentos teóricos

O K-Means tem como entrada vários pontos pertencentes a um espaço multidimensional.
O resultado do algoritmo será a atribuição de um valor (rótulo) para cada ponto, onde tal
valor representará um agrupamento (cluster) de pontos. Além desses rótulos, o algoritmo
busca encontrar o ponto médio dos pontos com mesmo rótulo, que são denominados
centroides.

A Figura 1 ilustra o funcionamento do K-Means para duas dimensões, que consiste
em um algoritmo iterativo onde as iterações possuem duas etapas principais: a rotulação
de todos os pontos e a atualização dos centroides. Na etapa de rotulação, é calculada a
distância desses pontos para cada um dos centroides e após isso, são escolhidos como
rótulos os ı́ndices relacionados aos centroides com menores distâncias aos pontos. A
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etapa de atualização dos centroides busca encontrar o ponto médio dos pontos que foram
rotulados com o mesmo ı́ndice e após isso, atualizar os novos valores dos centroides com
os pontos médios calculados. Ao final de cada iteração, o algoritmo verifica uma condição
que pode ser o número máximo de iterações ou a verificação de convergência que deter-
minará a continuação do algoritmo. O algoritmo é também dependente da inicialização
dos centroides, o que é um dos fatores fundamentais para a convergência do mesmo.

Figura 1. Ilustração do funcionamento do algoritmo K-Means. Fonte: Retirado e adap-
tado de https://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering .

3. Metodologia
Os experimentos foram realizados em um processador Intel Xeon E5620 com clock
2.40Ghz e com GPU GTX 750 Ti que possui 5 multiprocessadores CUDA e um número
máximo de threads por bloco igual a 1024. As implementações paralelas foram com-
piladas com a versão 9.1 de CUDA. Os tempos de execuções das etapas de rotulação e
atualização de centroides foram calculados em cada iteração dos experimentos realiza-
dos. Por não ser objetivo deste trabalho, a convergência do algoritmo não foi levada em
consideração pois a versão paralela e sequencial devem executar o mesmo número de
iterações. Foi estabelecido um máximo de 100 iterações e os menores tempos de cada
etapa do algoritmo foram salvos. Deve-se considerar que o computador utilizado para
a execução dos experimentos realizados é compartilhado entre múltiplos usuários, o que
pode causar pequenas variações nas execuções dos algoritmos.

Parte dos dados utilizados foram produzidos artificialmente devido à fácil
manipulação das caracterı́sticas dos problemas de clusterização como o número de di-
mensões, número de clusters e total de pontos. Também, foi utilizado um conjunto
de dados reais, retirados do repositório público UCI [Asuncion and Newman 2007], que
contém 5819 pontos com 33 dimensões que representam o desempenho de estudantes da
Gazi University in Ankara (Turquia).

3.1. Implementação

O algoritmo K-Means foi implementado em uma versão sequencial na linguagem C++,
e após isso houve a construção de duas versões paralelas onde a etapa de rotulação e de
atualização dos centroides foram paralelizadas. Uma das versões paralelizadas conta com
a execução da etapa de rotulação em GPU e a etapa de atualização de centroides em CPU,
enquanto a outra versão realiza ambas as partes das iterações em GPU.

Para as duas versões mencionadas, foram necessárias operações atômicas nas eta-
pas de rotulação e atualização dos centroides. A estratégia utilizada para computar os
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dados foi o modelo de threads persistentes [Gupta et al. 2012], onde é definido um con-
junto fixo de blocos que são responsáveis por subconjuntos dos dados com tamanhos
equivalentes. Na versão em que as duas etapas da iteração foram paralelizadas não foi
necessário transferir dados entre a CPU e a GPU, o que pôde aumentar a aceleração do
algoritmo ao reduzir o overhead de comunicação.

3.2. Análises

As duas versões paralelizadas foram comparadas utilizando a base de dados real e uma
base artificial composta por 10000 pontos em 21 dimensões e o algoritmo foi executado
utilizando o valor de K como 512.

As experiências mostradas na Figura 2 contaram com a avaliação da execução
das implementações totalmente paralelizadas em GPU para diferentes números de blocos
de threads, onde foi utilizada uma base de dados artificial com 50000 pontos e 21 di-
mensões e K = 512, executando o algoritmo 5 vezes variando-se quantidades de blocos
entre os valores 1 e 5. Também nesse experimento, foi comparado o uso das operações
atômicas em shared memory (GPUs) e memória global (GPUg), que acontecem na etapa
de rotulação e atualização de centroides. Para realizar a privatização dos dados envolvidos
nas operações atômicas em cada bloco de threads, foi necessário realizar a sincronização
dos blocos, que necessita um número menor de operações atômicas globais em relação à
implementação que não realiza a privatização.

Outros experimentos realizados consistem na análise do desempenho das duas
versões paralelizadas implementadas com a versão sequencial. Para isso, os algoritmos
foram executados diversas vezes modificando o parâmetro K, que variou entre os valores
2, 8, 32, 64, 128 e 256. Foram gerados 2048 pontos com 16 dimensões.

4. Resultados e discussão

A Figura 2 ilustra os resultados obtidos em relação ao ganho de desempenho entre a
versão sequencial e a paralelizada utilizando diferentes quantidades de blocos (eixo das
abscissas). Percebe-se uma variação considerável no tempo de execução em relação
à quantidade de blocos utilizados. Na Figura, é possı́vel observar a escalabilidade da
implementação, que tem seu speedup máximo quando a quantidade de blocos é igual ao
número de multiprocessadores da GPU utilizada.

Foi observado que a aceleração máxima obtida na etapa de rotulação foi apro-
ximadamente 113, enquanto a etapa de atualização do centroide teve o speedup máximo
próximo a 3. No total, como indicado na Figura, a versão GPU, comparada à versão CPU,
chega a ser 50 mais rápida como mostra a Figura 2b.

Vemos também nessa figura um resultado considerável, onde a implementação
que utiliza shared memory para efetuar operações atômicas (GPUs) tem uma aceleração
maior do que a implementação onde se utiliza diretamente a memória global (GPUg).

Quando a implementação proposta foi aplicada à base de dados reais, percebeu-
se que assim como no experimento descrito anteriormente, a atualização dos centroides
é um fator limitante para a aceleração do algoritmo como mostrado na Figura 2a, que
apresenta a etapa de atualização como a maior parte do tempo de execução nas iterações
do algoritmo. Considerando que o speedup máximo observado na etapa de rotulação
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(a) Execução de kernels (%) (b) Tempos totais e Aceleração em relação à versão sequencial

Figura 2. Análise da variação dos blocos na execução do algoritmo implementado

foi 70, enquanto o speedup máximo das iterações completas (que incluem a etapa de
rotulação) foi 15. Também é interessante mencionar que a versão onde a atualização
dos centroides é feita em CPU apresentou speedup inferior aos casos onde esta etapa do
algoritmo é realizada em GPU, o que pode ser explicado pelo fato de que quando ambas
etapas são feitas em GPU, não há necessidade de transferência de dados entre CPU e
GPU.

Para a base de dados sintética, em relação à implementação hı́brida (CPU+GPU)
que atualiza os centroides em CPU, foi possı́vel observar que no intervalo entre 8 e 64
do parâmetro K houve um decaimento considerável no speedup. Isso pode ser explicado
pelo fato da implementação hı́brida depender da transferência de dados entre GPU e CPU,
sendo que a quantidade de dados transferida varia com o parâmetro K.

5. Conclusões
Este trabalho apresenta uma implementação do algoritmo K-Means com a variação de
duas versões: uma versão que paraleliza somente a etapa de rotulação e outra versão onde
a etapa de rotulação e atualização dos centroides são paralelizadas. Assim como os dife-
rentes trabalhos relacionados, a etapa de rotulação parece bem escalável, sendo um desa-
fio otimizar a etapa de atualização dos centroides. Foram utilizadas operações atômicas
para parte das implementações utilizando a shared memory da GPU, caracterı́stica que
apresentou resultados melhores em relação ao acesso direto na memória global.
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Resumo. A virtualização de recursos computacionais, sobretudo, através de
Máquinas Virtuais (MVs), possibilitou, entre outros fatores, o surgimento de nu-
vens computacionais. Escalabilidade, flexibilidade e elasticidade são algumas
das principais caracterı́sticas de nuvens. Todavia, o fornecimento de recursos
e qualidade de serviço em nuvens dependem de algoritmos de escalonamento
de Máquina Virtuals (MVs) online. O presente trabalho apresenta o ANJO, al-
goritmo de escalonamento de MVs para nuvem computacional. ANJO apoia-se
em técnicas de aprendizado de máquina e overbooking escalonando MVs em nu-
vens Infrastructure as a Service (IaaS) buscando minimizar o custo energético.

1. Introdução

O fornecimento de recursos computacionais sob demanda, implementado através de pla-
taformas de nuvens computacionais, tem movimentado pesquisas cientı́ficas e novos
negócios na indústria nesta última década. Os modelos de serviços de nuvens (Infras-
tructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS))
diferem no nı́vel de abstração de acesso aos serviços fornecidos. O modelo de serviço
com menor nı́vel de abstração, IaaS, entrega a gerência integral de recursos virtuais (e.g.,
vCPU, switches, armazenamento local ou efêmero) aos seus inquilinos.

Um Cloud Operating System (COS) aloca a Máquina Virtual (MV) solicitada pelo
inquilino em um servidor fı́sico de acordo com a polı́tica de alocação da nuvem, imple-
mentada através de algoritmos de escalonamento de MVs. Inquilinos não têm consciência
da coexistência de MVs em um mesmo servidor fı́sico e, os administradores da nuvem
não controlam aplicações e sistema operacional interno a MV. Aos algoritmos de esca-
lonamento de MVs, associados a COS, cabe a difı́cil tarefa de escolha de alocação do
melhor servidor fı́sico compatı́vel com a solicitação do inquilino. A escolha deve estar de
acordo com a polı́tica de distribuição de recursos da nuvem, porém não tem conhecimento
prévio do uso efetivo de recursos da aplicação que executa dentro da MV.

Inquilinos e administradores estabelecem contratos de fornecimento de serviços,
chamados de Service Level Agreement (SLA). Inquilinos pagam pelo uso dos recursos
por perı́odos (pay-as-you-use) ou pela alocação do recurso (pay-as-you-go), independente
do uso. As polı́ticas de alocação de recursos equalizam métricas como disponibilidade,
consolidação e consumo de energia. As técnicas de consolidação de MVs e de over-
booking são práticas comuns para a redução do consumo de energia. Consolidação de
MV consiste na hospedagem de MVs no menor número de servidores fı́sicos possı́vel,
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porém sem sobreposição de recursos virtuais. Overbooking caracteriza-se pela prática de
alocação de MVs, em servidores fı́sicos, com capacidade de recursos fı́sicos inferior a
soma dos recursos virtuais solicitados pelo conjunto de MVs hospedadas no servidor. Se
por um lado, o uso destas técnicas favorece a redução de energia, por outro, prejudica
a disponibilidade e qualidade dos serviços. Portanto, a intensidade de aplicação destas
técnicas devem considerar o equilı́brio entre os fatores conflitantes citados anteriormente.

O aprendizado de máquina por reforço é uma técnica vinculada a grande área
da Inteligência Artificial e utilizada há décadas na tomada de decisão. O problema de
alocação de recursos em nuvens computacionais pode ser modelado através de várias
métricas. Assim que o número de métricas consideradas aumenta, a modelagem pode
tornar-se NP Hard . Os algoritmos de escalonamento operacionais e incorporados na
maioria dos COS estão baseados em heurı́sticas ou soluções simplistas, tais como First
Come Fisrt Served (FCFS), Shortest Job First (SJF) ou Round Robin (RR). Recentemente,
o aprendizado de máquina passou a ser aplicado na tomada de decisão de alocação de
MV em ambientes de nuvem computacional. Uma abordagem aplicada a esta área foi
o modelo de aprendizado por reforço Deep Q-Network, constituı́do de uma rede neural,
retroalimentada por um valor Q, recalculado a cada interação.

Neste contexto, o presente trabalho propõe o ANJO, algoritmo de escalonamento
para nuvens computacionais apoiado no aprendizado de máquina com foco na redução do
consumo de energia. O texto está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são apresen-
tados alguns algoritmos de alocação de recursos em nuvens computacionais e aprendizado
por reforço; na Seção 3, encontra-se descrito o algoritmo de escalonamento ANJO; Fina-
lizando, com as considerações parciais e trabalhos futuros (Seção 4).

2. Trabalhos Correlatos
Ambientes de nuvem computacional operacionais atualmente, apoiam-se em algoritmos
de escalonamento clássicos, utilizados há décadas nas áreas de escalonamento de proces-
sos em sistemas operacionais ou em ambientes distribuı́dos, tais como grades computa-
cionais. Trabalhos como [Meriam and Tabbane 2016] elaboraram análises detalhadas de
algoritmos como, First Come Fisrt Served (FCFS), Shortest Job First (SJF) e Round Ro-
bin (RR). FCFS caracteriza-se pela aplicação da polı́tica simplista de escalonamento na
ordem de chegada das requisições, evitando inanição e operando de forma justa, se obser-
vado o direito de chegada. O SJF prioriza processos, jobs ou MVs que solicitam o recurso
por menos tempo. O segundo critério é o mesmo do FCFS, ordem de chegada. Este
algoritmo não é imune a inanição. O RR é o primeiro a associar de forma diferenciada
servidores em filas distintas, aplicando uma fila a cada servidor.

Os algoritmos clássicos têm tempo de execução compatı́veis com problemas de
escalonamento online, onde várias solicitações chegam simultaneamente, muitas vezes
em forma de rajadas, e exigem respostas rápidas. Porém, pecam na análise detalhada de
um maior conjunto de métricas, pois seus mecanismos não são escaláveis. A abordagem
de aprendizado de máquina no contexto de escalonamento de recursos foi, primeiramente,
aplicada por Gonhi e Gupta [Gondhi and Gupta 2017]. Os resultados apresentados neste
trabalho são satisfatórios, considerando um maior número de métricas e obtendo tempo
de execução aceitável para escalonamento de recursos online.

Recentemente, Cheng et al (DRL-Cloud) aplicou a técnica de aprendi-
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zado de máquina por reforço diretamente em ambiente de nuvem computacio-
nal [Cheng et al. 2018]. Este trabalho inovou apoiando-se na abordagem de Deep Q-
Learning, partindo do treinamento de uma rede neural, o algoritmo toma uma decisão
considerada ótima. A polı́tica de escalonamento indicado a rede neural do DRL-Cloud
considera o consumo de energia como essencial e visa minimizar o consumo total de ener-
gia do Data Center (DC). O aprendizado do DRL-Cloud está centrado na consolidação
de MVs em ambientes de nuvens computacionais. No entanto, não explora a técnica de
overbooking.

Ainda no contexto de nuvem computacional, porém com foco na caracterização
das requisições de inquilinos, tem-se o trabalho de Caglar [Caglar and Gokhale 2014].
Este trabalho propõe a aplicação da técnica de otimização através do overbooking
apoiando-se na técnica de aprendizado de máquina com redes neurais. Como subsı́dio
a sua proposta, os autores caracterizaram os dados anônimos e públicos de requisições de
MVs na nuvem do Google. Eles constataram que os usuários estudados tendem a supe-
restimar suas requisições de recursos virtuais, por receio de perda de qualidade de serviço
ou desconhecimento de suas necessidades. Portanto, se usuários costumam alocar mais
recursos do que efetivamente utilizam, o cenário de nuvem computacional é propı́cio a
aplicação da técnica de overbooking. Os resultados de simulação deste trabalho mostram
que a técnica de overbooking pode reduzir o número de servidores fı́sicos ativos sem
desrespeitar a SLA.

O levantamento bibliográfico mostrou, através de uma pesquisa não exaustiva, a
importância do estudo de algoritmos de escalonamento de recursos em nuvem compu-
tacional e a recente aplicação das técnicas de aprendizado de máquina e overbooking.
Constatou-se também uma lacuna na pesquisa cientı́fica no que se refere a utilização con-
junta de todas as técnicas estudadas no contexto de nuvem computacional.

3. ANJO: Algoritmo de Escalonamento de MVs em Nuvem Computacional
A concepção de um algoritmo de escalonamento para nuvem computacional é a principal
contribuição deste trabalho. Este algoritmo baseia-se no aprendizado de máquina por
reforço com foco na redução do consumo de energia. O algoritmo é descrito através do
uso dos componentes do OpenAI gym1. O algoritmo é encapsulado em uma rede neural
que se auto alimenta a cada interação através do cálculo de uma recompensa.

O modelo de entrada do algoritmo considera a existência de N servidores fı́sicos
constituı́dos de R recursos (< vCPU,RAM >). Os servidores possuem recursos fı́sicos
com capacidades pré-definidas e fixas. A unidade mı́nima de alocação é a MV, cujo
solicitação descreve somente os recursos R necessários. A rede neural recebe uma fila
de solicitações de alocação de MVs e produz, como saı́da, a determinação MV→ servi-
dor fı́sico. O sucesso do algoritmo depende do cálculo da recompensa e, por sua vez, o
cálculo da recompensa das métricas e pesos atribuı́dos aos componentes do cálculo. Por
convenção, uma recompensa deve retornar um valor entre 0 e 1. Com base nos traba-
lhos correlatos, considerou-se no cálculo da recompensa, a fragmentação dos recursos, o
overbooking e a consolidação de MV (descrita na equação 1).

reward = 1−
(
media

(
taxaoverbookingCPU

limiaroverbooking
,
taxaoverbookingRAM

limiaroverbooking

)
+ frag

)
(1)

1https://github.com/openai/gym
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Os resultados preliminares sobre a acurácia da recompensa foram insatisfatórios,
demonstrando, na fase de treinamento, que a complexidade das métricas da recompensa
afetam o aprendizado da rede neural. A nova estratégica foi a simplificação do cálculo
da recompensa, apoiando-se somente na taxa de overbooking. Os recursos do conjunto R
considerados foram CPU e RAM , delimitados por um limiar e taxa de uso. A fórmula
de cálculo da recompensa simplificada está descrita na Equação 2.

reward = 1−max

(
taxaoverbookingCPU

limiaroverbooking
,
taxaoverbookingRAM

limiaroverbooking

)
(2)

O método de análise dos resultados do algoritmo ANJO escolhido foi a simulação.
O código fonte do Simulador ANJO ainda não disponı́vel publicamente, pois encontra-
se em fase de testes. Ele foi desenvolvido na linguagem de programação Python versão
3.6.5 e bibliotecas de Aprendizado de Máquina Keras (versão 2.2.4) e Tensorflow (versão
1.12.0).

4. Considerações Parciais & Trabalhos Futuros
A preocupação com o consumo de energia de DC em ambiente de nuvens computacionais
é uma realidade. Algoritmos de escalonamento de COS são responsáveis pela alocação
de MVs e suas escolhas têm impactos direto no consumo de energia. O uso de técnicas de
overbooking, consolidação de MV e tomada de decisão com aprendizado de máquina são
alternativas para possibilitar o consumo consciente de energia em nuvens computacionais.
Finalmente, este trabalho apresenta um estudo preliminar do ANJO, um algoritmo de es-
calonamento de MV em nuvem computacionais direcionado por recompensa para redes
neurais. Como trabalhos futuros, a curto prazo, o ANJO carece de maior detalhamento do
modelo e, sobretudo, uma análise comparativa dos resultados das diferentes equações de
recompensa. Além disso, o Simulador ANJO deve ter apurado e disponibilizado publica-
mente para uso da comunidade.
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Resumo. Juntamente à crescente demanda de recursos computacionais, é
notável o crescimento do consumo de energia de data centers. Utilizando a
abordagem de grades, este trabalho busca demonstrar o consumo de energia em
grades com diferentes perfis de carga de trabalho. Via simulação, os resultados
demonstram que as decisões de cada polı́tica possuem um impacto significativo
no consumo de energia. Logo, é possı́vel concluir que o consumo de energia
é um aspecto importante que não deve ser negligenciado durante a adoção de
uma polı́tica de escalonamento em um ambiente em produção.

1. Introdução
Um dos maiores problemas no ramo da computação é a alta demanda de recursos, visto
que problemas computacionais complexos exigem muito das arquiteturas dos sistemas.
Outras áreas, além da informática, também dependem do poder computacional para con-
cluir seus projetos, como as ciências exatas, biológicas, humanas, entre outras. Com
o avanço das tecnologias que integram a arquitetura de computadores, abordagens dis-
tribuı́das e paralelas obtiveram novas concepções de utilização. Sucessivamente, arquite-
turas como clusters, grades computacionais e nuvens começaram a ser relacionadas com
a aplicação de aprendizado de máquina, sistemas escalonadores de tarefas e a análise de
processamento para a economia de energia.

Especificamente, as grades computacionais permitem a divisão de tarefas en-
tre diversos servidores, seja em um sistema local ou distribuı́do. O termo conhecido
como computação em grade demonstra a junção de recursos distribuı́dos de forma ge-
ográfica como servidores de armazenamento, redes de alto desempenho, supercompu-
tadores, banco de dados e aglomerados que buscam solucionar problemas de larga es-
cala. Existem diversos projetos focados na utilização de grades computacionais para a
resolução de problemas como a Grid 5000, IBM World Community, NASA information
Power Grid (IPG) e a NCSA GridTech. Tais projetos são plataformas de grande escala,
possibilitando o experimento de novas tecnologias e teorias cientı́ficas.

Um ambiente de grade é capaz de receber diversas requisições para alocação de
recursos, sendo esses recursos compartilhados, realocados e reutilizados inúmeras vezes
em uma curta janela de tempo, como acontece com a Grid 5000 por exemplo. Em sis-
temas assim, é necessário que exista um sistema escalonador de tarefas coeso, capaz de
compreender as requisições dos usuários e adaptá-las à infraestrutura real da grade.

O alto consumo energético é um dos principais pontos de estudo de data centers,
visto que tal consumo é responsável por maior parte do custo operacional dos mesmos,
fica claro que além de afetar diretamente no custo operacional, também existem questões
ecológicas para incentivar o estudo sobre eficiência energética. Logo, a fim de demonstrar
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o consumo de energia de algoritmos de escalonamento para tarefas em grades computa-
cionais, esse artigo apresenta o estudo de cargas e consumos com diferentes algoritmos,
utilizando o ambiente de simulação Batsim [Dutot et al. 2015].

2. Algoritmos de Escalonamento
Inicialmente, os tipos e classificações de grades são revisados, posteriormente indicando
quais algoritmos para escalonamento de tarefas podem ser aplicados.

2.1. Tipos e Classificações de Grades

Existem diferentes tipos de grades, e cada qual possui uma finalidade e áreas de aplicação:

• Grades computacionais: são compartilhados ciclos de processamento, sendo divi-
didos em três formas distintas de explorar os recursos computacionais da grade.
Por primeiro, é executado uma aplicação em uma máquina disponı́vel da grade,
independentemente do seu respectivo local. No segundo, a aplicação é dividida
em partes menores, para possibilitar o paralelismo pela grade. Por fim, o terceiro
método é baseado na execução de tarefas que necessitam rodar diversas vezes em
máquinas diferentes dessa mesma grade.
• Grades de dados: o espaço de armazenamento de cada máquina é compartilhado

pela grade, o que aumenta a capacidade de armazenamento total, a eficiência e
confiabilidade dos dados. Essa abordagem utiliza todo o espaço do sistema de ar-
quivos como único para toda a grade, abstraindo a localização de arquivos, mesmo
que estejam divididos em partes entre as máquinas.
• Grades de rede: oferecem serviços de comunicação tolerante a falhas e que man-

tenham alto desempenho. É possı́vel utilizar máquinas com conexões ociosas a
fim de transmitir parte de dados ou regular redundância nas transmissões.

2.2. Algoritmos de Escalonamento de Tarefas

Considerando que a abordagem principal deste trabalho possui o foco em grades compu-
tacionais, os algoritmos são fundamentais na escolha de um escalonador de tarefas. Logo,
serão listados algoritmos relevantes para o presente trabalho:

• First Fit: No algoritmo de escalonamento First Fit o processo é alocado na pri-
meira lacuna disponı́vel que possua recursos suficientes para executar o mesmo.
• Easy BackFilling (EASY): é uma otimização do algoritmo First Come First Ser-

ved (FCFS), visto que procura balancear as metas de utilização e persistir o pe-
dido do FCFS. Também é necessário que seja especificado o tempo máximo de
execução de cada tarefa. Dessa maneira, é possı́vel que outras tarefas menores
sejam escalonadas, enquanto a tarefa na cabeça da fila está esperando, principal-
mente se não afetarem o inı́cio da tarefa que está na cabeça da fila. É importante
notar que existem variantes dessa abordagem [Lelong et al. 2017].
• Conservative Backfilling: o algoritmo de escalonamento Conservative Backfilling

(CBF) é uma alternativa menos agressiva do que o EASY com um desempenho
similar. O algoritmo determina a alocação para cada tarefa quando a mesma entra
no sistema. Após isso, outras tarefas podem ser alocadas se, e somente se, for
possı́vel começar sua execução imediatamente sem atrasar as outras tarefas pré-
alocadas [N’takpé and Suter 2017].
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• Packer: algoritmo utilizado no escalonador aglomerado TETRIS, diferente da
maioria dos algoritmos de escalonamento que se atentam apenas ao uso de CPU
e de memória das máquinas, empacota tarefas de acordo com múltiplos recur-
sos. Para determinar o recurso com mais impacto em cada tarefa, o TETRIS
aprende adaptativamente os requisitos de tarefas enquanto monitora os recursos
disponı́veis nas máquinas. Assim, a heurı́stica de empacotamento projeta as duas
informações em um espaço euclidiano, selecionando o par (tarefa, máquina) com
o produto escalar de maior valor. Além disso, o TETRIS utiliza uma versão multi-
recurso do algoritmo Shortest Remaining Job Time para trabalhos que são gra-
fos acı́clicos direcionados (GADs) de tarefas dependentes e combinam ambas as
heurı́sticas, Packer e Shortest Remaining Job Time, para reduzir o tempo médio
da conclusão dos trabalhos [Grandl et al. 2015].

3. Experimentos e Resultados
Como foco deste trabalho, temos a análise do consumo energético de grades computaci-
onais escalonadas de modos divergentes. Logo, para avaliar o consumo de energia com
diferentes polı́ticas de escalonamento, foi realizada uma simulação com o Batsim em
torno de um cenário de testes gerado para tal. Em resumo, o Batsim é um simulador de
código aberto que permite simular comportamentos de plataformas computacionais em
que uma carga de trabalho é balanceada de acordo com um algoritmo de escalonamento
que foi desenvolvido por [Dutot et al. 2015].

3.1. Cenários de Testes

Para analisar o consumo de energia, foram elaborados quatro perfis de carga de trabalho,
com tamanho de trabalhos variados. Cada perfil possui um porcentual de trabalhos pe-
quenos com tempo de execução entre [1, 5] unidades de tempo e de trabalhos grandes
com tempo de execução entre [15, 20]. Esses tempos de execução, são distribuı́dos de
forma uniforme pelos intervalos. Já a quantidade de recursos solicitada por cada trabalho
é definida a partir de uma distribuição uniforme entre os intervalos [1,5] e [5,10]. O in-
tervalo de chegada segue um processo de Bernoulli com 40% de probabilidade de um job
ser submetido em cada unidade de tempo e além disso, o tempo máximo de submissão
dos trabalhos é definido em 1000 segundos, o qual gera uma média de 400 trabalhos por
carga de trabalho. Por fim, para cada perfil são geradas 10 cargas distintas.

3.2. Resultados

Na Figura 1 é demonstrado a média do consumo de energia, em joules, junto ao desvio
padrão para cada uma das polı́ticas avaliadas considerando todas os perfis de carga de
trabalho. Note que o percentual indica a proporção de trabalhos pequenos presentes na
carga de trabalho.

Analisando a Figura 1, constata-se que o Conservative Backfilling (CBF) teve o
menor consumo de energia em todas os perfis de carga de trabalho. Houve uma redução
de, aproximadamente, 16% em relação ao First Fit e de 10% quando comparado ao Pac-
ker, considerando um perfil de carga composta por 20% de jobs pequenos. Vale salientar
que, com exceção do First Fit, esta diferença diminui em conjunto com a redução na
utilização no sistema em virtude da menor presença de jobs longos. Logo, considerando
o perfil de carga com 80% de jobs pequenos, não houve um impacto significativo no
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Figura 1. Consumo energético com diferentes polı́ticas de escalonamento.

consumo de energia entre as polı́ticas. Já o Easy Backfilling (EASY) apresenta um com-
portamento similar ao CBF e não houve uma diferença significativa em relação as duas.

4. Considerações Finais
Um escalonador de tarefas deve ser consistente de modo que seja adaptável a infraestru-
tura da grade. Embora o crescimento do consumo energético seja inevitável à medida
que aumenta a demanda de recursos, é possı́vel utilizar abordagens que diminuam este
consumo para diferentes tipos de cargas de trabalho.
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis – SC – Brasil
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Resumo. O uso de estruturas de dados capazes de garantir exclusão mútua no
acesso a seus elementos é visto como uma necessidade a desenvolvedores de
aplicações paralelas, devido à grande abstração quanto ao controle de con-
corrência. Este trabalho tem por objetivo mensurar o custo destas estruturas
no desempenho de aplicações com diferentes nı́veis de concorrência.

1. Introdução

O desenvolvimento de aplicações paralelas tem por prerrogativa contornar gargalos de
desempenho presentes em uma aplicação sequencial. Ao fragmentar um processo em di-
ferentes linhas de execução, se faz necessário assegurar garantias de exclusão mútua e
consistência dos dados utilizados pela aplicação. Diversos autores enunciam problemas
referentes a possı́veis comportamentos indeterminı́sticos ocasionados pelo não cumpri-
mento de tais garantias [Courtois et al. 1971][Hoare 1978].

Há diferentes técnicas conhecidas na literatura para satisfazer a coordenação em
um ambiente concorrente [Dijkstra 1968][Hoare 1974], onde são implementados meios
para barrar o acesso simultâneo de diferentes processos ou threads a uma mesma área
de endereçamento, garantindo assim a condição de exclusão mútua. Uma alternativa às
técnicas é a implementação de estruturas de dados concorrentes. As mesmas têm por
caracterı́stica principal permitir a execução concorrente de operações próprias da estrutura
(e.x. add, get e remove), de modo totalmente transparente ao programador.

2. Estratégias de Sincronização em Java

Nesta seção são apresentadas duas estruturas de dados contempladas neste estudo, bem
como estruturas de bloqueio que são utilizadas como critério de comparação.

ArrayList: Sendo uma implementação da interface List, a estrutura ArrayList
armazena internamente seus elementos em um vetor dinâmico, o qual é continuamente
incrementado em capacidade na adição de novos elementos. Devido a esta necessidade
eventual de realocação interna, a classe também possui meios de minimizar a frequência
com que essa operação custosa é executada1. É importante ressaltar que esta estrutura
não possui internamente nenhuma implementação de garantia de sincronismo, isto é, não

1https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/ArrayList.html
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é assegurada consistência entre operações concorrentes que venham a ser executadas so-
bre a estrutura, ficando a cargo do programador a utilização de estruturas externas de
sincronismo para garantir a atomicidade nas operações sobre este conjunto de dados.

CopyOnWrite ArrayList: Essa estrutura implementa internamente a técnica de
cópia-na-escrita, que garante que os dados capturados por operações de leitura não sejam
modificados por operações simultâneas de inserção, modificação ou remoção dos dados,
sem a necessidade de coordenação entre estes métodos. A técnica de cópia-na-escrita
consiste na alocação de cópias temporárias de regiões do espaço de endereçamento para
assegurar a leitura consistente de um bloco protegido, mesmo com o acontecimento de
diversas operações simultâneas de modificação destes dados.

Monitor Synchronized: O monitor se caracteriza como uma estrutura de
sincronização de alto nı́vel que armazena internamente uma fila de threads ou processos
que requisitam acesso da região ao qual o mesmo está preservando. Com o uso de mo-
nitores, se torna dispensável ao programador a necessidade de bloqueios e desbloqueios
de acesso a uma região crı́tica, uma vez que o mesmo após inicializado se encarrega de
assegurar a exclusão mútua. A estrutura synchronized implementada em Java permite
ao desenvolvedor definir métodos ou trechos de código (através da simples adição da
keyword na região desejada) que ao serem executados realizam internamente a aquisição
de uma trava de acesso exclusivo à região protegida.

Semaphore: A implementação de um semáforo utiliza variáveis internas para
controlar o acesso a um recurso fı́sico de endereçamento. A verificação quanto ao estados
desta estrutura é realizada por operações atômicas de acquire() e release(), garantindo
a condição de exclusão mútua do recurso protegido. A utilização de um semáforo não
se restringe a um comportamento binário, quando se deseja bloquear ou liberar o acesso
a uma região protegida. É possı́vel utilizá-lo para assegurar que um número finito de
processos acessem a região protegida por vez, ou, então, para delimitar diferentes regiões
de um mesmo espaço de endereçamento.

3. Avaliação Experimental

Para avaliar o desempenho das estruturas discutidas na Seção 2, foi desenvolvido um
simulador, que executa um número pré-definido de worker threads responsáveis por
executar operações get e set sobre estruturas de dados CopyOnWriteArrayList e Array-
List. Parâmetros de configuração como número de threads concorrentes, tamanho do
espaço de endereçamento, porcentagem de incidência de operações get e set e tempo de
experimentação, são configuráveis.

Os experimentos foram realizados em uma máquina com sistema operacional
Ubuntu 18.04LTS 64bits, processador Intel Core i5 quad-core de 2.5GHz e 8GB de
memória DDR4. O simulador executa sobre uma JVM (Java Virtual Machine) versão
1.8.0 162. São populados na estrutura dez milhões de elementos de 256 bytes, totali-
zando um uso de memória heap pelos dados alocados de aproximadamente 2,5GB.

Para avaliar o desempenho dos mecanismos de sincronização citados, foram ana-
lisados o número de operações independentes get e set executadas pelo simulador em
intervalos de um minuto, em cenários com 1 e 8 threads em execução. A Figura 1
apresenta a vazão em comandos/minuto obtida com as estruturas de dados analisadas.
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Operações sobre ArrayList apresentam os melhores resultados nas duas operações, pois
esta estrutura não implementa controle de concorrência. Observa-se que Syncronized tem
um desempenho inferior em cenários com maior concorrência de acesso, em razão da sua
implementação interna de enfileiramento de processos. Semaphore e CopyOnWriteAr-
rayList (CoWAL get) apresentam maior vazão no cenário multithread, não somente por
explorar a arquitetura multi-core utilizada nos experimentos, mas também por apresentar
custo de sincronização mais escalável com o aumento de concorrência.

(a) Cenário 1 thread (b) Cenário 8 threads

Figura 1. Vazão individual de operações get e set.

Os experimentos acessam uma única instância de cada estrutura de dados ana-
lisada. Portanto, é possı́vel que alguns acessos a regiões especı́ficas da estrutura em
avaliação sejam beneficiados pelo gerenciador de memória da JVM e do sistema operaci-
onal. Trabalhos futuros devem levar em consideração o efeito do princı́pio da localidade.

Para avaliar o desempenho das estruturas em cenários com diferentes perfis de
execução, foram definidos comportamentos de utilização que variam a porcentagem de
incidência de operações de leitura e escrita, sendo (I) 50% leitura, 50% escrita e (II) 90%
leitura, 10% escrita. Para estes cenários, foram computadas a vazão máxima de operações
executadas pelas estruturas de dados concorrentes em intervalos de um minuto.

Na Figura 2 é possı́vel observar o impacto na vazão total de operações gerado pela
limitação de memória sobre a estrutura CopyOnWriteArrayList. Em ambos os casos, (I)
e (II), acontece uma redução na vazão ao diminuir a quantidade de memória disponı́vel.
Para estes experimentos, foram utilizados os parâmetros -Xms e -Xmx para definir as
quantidades iniciais e máxima de memória heap utilizada pela JVM.

É possı́vel constatar também que na execução do Perfil I, que possui grande in-
cidência de escritas, resultou em uma menor vazão suportada pela estrutura, atingindo o
máximo de 2.700 operações/min., o que comprova um grande custo computacional do
método set devido ao mesmo realizar um cópia temporária de todo conteúdo da estrutura
antes de efetivamente efetuar a operação de modificação neste conjunto de endereçamento
protegido. Na Figura 2(b), que representa a execução com o Perfil II, é observada uma
maior vazão de comandos executados pela estrutura, chegando a 14.000 operações/min.
A maior vazão deve-se a maior incidência de métodos get, o que indica uma melhor
aplicação do CoWAL em cenários de intensa leitura e raras operações de escrita.

Em [Pinto et al. 2016], os autores também apontam um alto consumo de memória
demandado por CoWAL, o que acarreta em maior consumo energético. Por exemplo,
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(a) Perfil I (b) Perfil II

Figura 2. Impacto da indisponibilidade de memória no desempenho de CoWAL.

comparando com um Vector, o consumo ao usar CoWAL pode ser 46 vezes maior. Em
[Goetz 2003], são comparadas as estruturas ConcurrentHashMap e HashTable, onde a
primeira apresenta melhor escalabilidade devido à sincronização em HashTable ser feita
por uma única trava de acesso a toda estrutura.

4. Considerações Finais
Os experimentos realizados apontam que o uso da estrutura Semaphore para assegurar
exclusão mútua sobre dados operados em uma estrutura ArrayList resulta em uma menor
sobrecarga na vazão de uma aplicação concorrente. Porém, o uso desta estrutura muitas
vezes é descartado devido a mesma não possuir nenhuma abstração quanto ao controle de
concorrência ao programador.

CoWAL demostrou um desempenho superior ao monitor Synchronized com a
invocação de operações de leitura. Ao analisar o comportamento do primeiro em diferen-
tes perfis de utilização em um cenário concorrente, foi observada a diminuição do número
total de operações executadas em um cenário com maior incidência de escritas, o que de-
monstra um alto custo computacional de alocação das cópias temporárias da técnica de
copy-on-write, e sua limitação quanto à disponibilidade de memória.
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Resumo. Este trabalho apresenta análises de tempo e de consumo energético de
aplicações do NAS Parallel Benchmarks. A análise utiliza duas implementações
de cada aplicação, MPI e OpenMP, que são executadas em uma arquitetura de
memória compartilhada. Por fim, as aplicações têm o desempenho avaliado
e comparado através dos dados obtidos. De maneira geral, os benchmarks
desenvolvidos em MPI apresentaram os melhores resultados na comparação.

1. Introdução
Em computação de alto desempenho, a escolha de modelos adequados para comunicação
inter/intra processos é determinante para aproveitar o paralelismo da arquitetura dis-
ponı́vel. Implementações dos padrões MPI e OpenMP possibilitam diferentes modelos de
comunicação: o primeiro através de troca de mensagens e o segundo através de memória
compartilhada entre as threads. Ao longo do tempo, muitos trabalhos já se dedicaram a
investigar comparativamente o desempenho destes modelos, sobre diferentes gerações de
arquiteturas [Krawezik e Cappello 2003, Utrera et al. 2015].

Outro aspecto crı́tico que tem acompanhado investigações de desempenho é o
consumo e a eficiência energética, dado seu impacto sobre custos e sobre o meio ambiente.
Considerando esses fatores, a disponibilidade de benchmarks como o NPB (NAS Parallel
Benchmarks) possibilita a comparação entre MPI e OpenMP através de aplicações que
realizam comunicação de diferentes formas e que disponibilizam métricas de desempenho
ao final da execução. Além disso, com relação à eficiência energética, as arquiteturas
mais recentes possuem contadores de hardware para obtenção de métricas relacionadas
ao consumo energético durante a execução das aplicações.

Dessa forma, dada uma arquitetura com memória compartilhada, o presente tra-
balho tem como objetivo avaliar os tempos de execução de benchmarks que necessitam
de comunicação durante o processamento, considerando duas implementações diferentes:
MPI e OpenMP. Além disso, busca-se avaliar métricas de energia e potência consumidas
durante a execução das aplicações. Com isso, procura-se conhecer os casos em que uma
implementação apresenta melhores resultados que outra, para a arquitetura em questão.

2. Trabalhos Relacionados
Diversos trabalhos na área utilizaram o NPB para análises de desempenho. Um dos traba-
lhos primordiais na análise comparativa de MPI e OpenMP [Krawezik e Cappello 2003]
também utilizou benchmarks do NPB em um ambiente de memória compartilhada para
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tal comparação. O trabalho apresenta variações em torno da implementação OpenMP,
porém em arquiteturas mais antigas.

Ao tratar de eficiência energética em computação de alto desempenho, há um
crescente número de trabalhos desenvolvidos. Além das análises, há um trabalho
[Schöne et al. 2014] que exibe conceitos e introduz, de maneira geral, a análise de de-
sempenho no campo de eficiência energética através de ferramentas e métricas existentes.

Em um trabalho recente [Klôh et al. 2018] há a utilização de aplicações do NPB
para avaliação de desempenho e eficiência energética de um ambiente heterogêneo. O
trabalho utiliza o EDP (Energy Delay Product) para avaliação do consumo energético. O
EDP considera o produto do tempo de execução com o gasto em energia (s * J).

3. Metodologia
Os experimentos foram realizados em um servidor NUMA SGI UV2000 com 48 núcleos
distribuı́dos em 8 processadores Intel R© Xeon R© CPU E5-4617 (2.90GHz de frequência)
de 6 núcleos cada e 512GB de memória RAM.

Os benchmarks do conjunto escolhidos para a análise foram CG (Conjugate Gra-
dient), FT (Fourier Transform) e MG (Multi-Grid). Eles se caracterizam pela necessidade
de comunicação, que ocorre de maneira diferente considerando as duas implementações.
As classes de tamanho B, C e D foram escolhidas para execução. Os parâmetros para
cada uma encontram-se disponı́veis em um repositório no GitHub1.

Para execução das aplicações em MPI utilizou-se a implementação Open MPI,
versão 2.1.5. Já para as execuções em OpenMP, a versão 4.5 foi utilizada pelo compilador
gfortran. As métricas de tempo de execução foram fornecidas pelo próprio bench-
mark. Já para a obtenção das medidas de energia e potência consumidas utilizou-se a
ferramenta Likwid, versão 4.3.0, através do comando likwid-powermeter.

As aplicações foram executadas com 8, 16 e 32 processos (MPI) ou threads
(OpenMP). Para cada conjunto especı́fico de variáveis foram realizadas 20 execuções e
para cada amostra obtida de tempos de execução foi realizada uma avaliação estatı́stica
recomendada em um trabalho anterior [Schmidt et al. 2017].

4. Resultados
As execuções forneceram os tempos de execução e medidas de energia e potência con-
sumidas. Com esses dados, houve a comparação das implementações dos benchmarks e
calculou-se o EDP, através das médias de tempo de execução e de energia consumida.

Em relação aos tempos de execução obtidos, é possı́vel visualizar na comparação
realizada na Figura 1(a) que o tempo de execução das aplicações implementadas em
OpenMP é superior, na comparação, na maioria dos casos. Nessa figura, ficam visı́veis os
grupos de benchmarks e a diferença existente para cada um deles na comparação. O ben-
chmark FT apresenta os tempos de execução mais próximos, onde a diferença de tempo
não chega a dobrar, enquanto o benchmark MG apresenta as maiores diferenças, onde o
tempo de execução para o OpenMP é entre 4 e 8 vezes maior. No caso intermediário, o
benchmark CG apresenta bons resultados para os casos de 8 threads nas classes B e C,

1https://github.com/lucasroges/erad19
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(a) Tempo de Execução. (b) Potência Consumida.

Figura 1. Comparação entre MPI e OpenMP para as métricas identificadas.

enquanto o caso da classe D exibe uma diferença de tempo maior, semelhante ao obser-
vado para o benchmark MG. O único caso em que uma aplicação em OpenMP apresenta
melhor tempo de execução foi para o benchmark FT, classe D, executando com 8 threads,
onde a aplicação executa em 0.96 do tempo da outra implementação.

Na sequência, os dados de potência e de energia consumidas durante a execução
das aplicações, obtidos através da ferramenta Likwid, representam a soma do consumo
de todos os sockets da máquina, para os contadores nos processadores e na memória.

Os dados de potência, na Figura 1(b), mostram um melhor desempenho para os
casos do OpenMP. No gráfico observa-se um único caso que consome mais potência, em
relação ao caso do MPI, que é o caso onde o OpenMP obteve melhor tempo de execução,
executando 1.06 mais rapidamente, enquanto o consumo de potência foi 1.63 maior.

De maneira geral, apesar do menor consumo, as diferenças são pequenas como é
possı́vel observar na própria escala do gráfico. Enquanto para a potência, na Figura 1(b),
as diferenças variam em um intervalo de aproximadamente 0.5 (2 vezes menor), com um
único caso, o do benchmark CG (classe D), apresentando o consumo de potência entre
0.20 e 0.37 para as execuções em OpenMP, na comparação com o MPI, na Figura 1(a), as
diferenças para o tempo de execução variam em um intervalo maior.

(a) Energia Consumida (b) EDP.

Figura 2. Comparação entre MPI e OpenMP para as métricas identificadas.

Para a obtenção da energia consumida, há a utilização das duas métricas abordadas
até o momento: tempo de execução e potência consumida. Como tratado anteriormente, a
pequena diferença de potência existente não compensa as diferenças, maiores, encontra-
das na comparação da métrica de tempo de execução. Dessa forma, o comportamento da
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energia consumida na comparação, apresentado na Figura 2(a), segue, majoritariamente,
o comportamento visto para a métrica de tempo de execução (Figura 1(a)).

5. Considerações Finais
Com relação a comparação de desempenho entre MPI e OpenMP considerando os tem-
pos de execução, o comportamento é semelhante a um já observado anteriormente
[Krawezik e Cappello 2003]. Mesmo sendo um trabalho mais antigo, o único caso
em que os benchmarks em OpenMP obtiveram melhor desempenho geral foi em uma
implementação SPMD (Single Program Multiple Data) própria dos autores. Além dos
resultados semelhantes, foi possı́vel observar o consumo energético para os benchmarks.

De maneira geral, observou-se melhor desempenho em tempo de execução para
a implementação em MPI e o mesmo para o consumo energético. A potência consu-
mida pelas aplicações implementadas em MPI é maior, porém em pequena proporção, o
que, em conjunto com os tempos de execução elevados das aplicações implementadas em
OpenMP, gera um maior consumo de energia por parte dessas aplicações na comparação.

Dessa forma, as métricas de energia e de tempo de execução, elevadas nas
aplicações em OpenMP, ao serem unidas no cálculo de EDP (citado na Seção 2), fa-
vorecem as aplicações em MPI, como é possı́vel observar na Figura 2(b), mostrando que
essas apresentam melhor desempenho considerando, ou não, a questão energética.

Para trabalhos futuros, deseja-se investigar os motivos para os bons resultados
obtidos com a execução do benchmark CG com 8 threads em relação a casos com
mais threads. Os motivos para diferenças maiores ou menores de desempenho entre as
implementações, para cada um dos benchmarks, também poderão ser investigados.
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Resumo. A integração de aplicações apresenta demanda computacional e ne-
cessita de implementação paralela para atender as requisições. Neste traba-
lho apresenta-se uma análise de desempenho de uma implementação para-
lela variande-se a quantidade threads e de mensagens para um ambiente de
integração. Os testes demonstraram que o emprego de 64 threads apresentou o
maior desempenho, e a maior taxa de gargalos foi alcançada com 6400 msg/s.

1. Introdução
A integração de aplicações é utilizada para realizar a comunicação entre
aplicações [Hohpe and Woolf 2004] presentes dentro de um ecossistema de soft-
ware heterogêneo [Messerschmitt et al. 2005]. A integração permite que aplicações
desenvolvidas em épocas, empresas e tecnologias diferentes possam comunicar-se. Para
auxiliar o desenvolvimento de integrações existem diferentes ferramentas de integração,
sendo que todas buscam abstrair os processos complexos de uma integração, utilizando
polı́ticas de envio e recebimento de mensagens entre as aplicações.

As ferramentas de integração permitem que as mensagens possam transitar de
forma concorrente, no entanto, as atuais ferramentas de integração não são capazes de
definir a quantidade de threads ideal para cada ambiente, ficando esta especificação ao
desenvolvedor. Esta funcionalidade é essencial no novo contexto de Big Data, onde uma
grande quantidades de requisições são demandadas. Entretanto, um simples aumento na
quantidade de threads pode acarretar em overhead e gargalos para o sistema como um
todo. Assim sendo, faz-se necessário um fino ajuste deste parâmetro para cada ambiente.

Neste contexto, este trabalho tem o objeto analisar e identificar a quantidade
ideal de threads para algumas soluções de integração. Para tanto, foram realizadas
experimentações utilizando as plataformas de integração Apache Camel utilizando o pro-
blema de integração do Café. O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: a
Seção 2 discute os trabalhos relacionados. A Seção 4 apresenta a metodologia empregada
nos testes, seguida da Seção 5 que apresenta os resultados alcançados. Por fim, A Seção
6 destaca as considerações finais e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
No trabalho de [Frantz et al. 2015] é apresentado uma metodologia para ranquear ferra-
mentas de integração baseadas em suas métricas de manutenibilidade. Nele também é
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apresentado um estudo de caso das plataformas de integração disponı́veis utilizando al-
guns critérios. Neste estudo, o Guaraná ocupa a primeira posição, sem entretanto, uma
análise de desempenho.

No contexto de integração de aplicações a computação em nuvem representa um
novo paradigma no qual recursos como armazenamento e processamento podem ser aces-
sados através da Internet e consumidos sob demanda. Sob este modelo de computação
novos modelos de integração podem ser propostos, reduzindo o custo das empresas em
infraestrutura [Zhang et al. 2010]. Nesse contexto, em [Frantz et al. 2011] é apresentado
um modelo do motor para integração de aplicações em Cloud comparando o ambiente
Apache Camel versão 2.7.2 e Guaraná RT versão 1.3 utilizando a solução de integração
Café.

3. Solução Café

A Solução Café foi proposta por [Hohpe 2005] para o problema de um barista é apresen-
tada na Figura 1 utilizando Guarana DSL. O café é uma solução de benchmark conhecida
na literatura de integração de aplicações, que consiste em simular as atividades de um
barista. Nela os pedidos são inseridos na solução de integração pela porta de entrada
denominada Orders e posteriormente encaminhados a tarefa T1 do tipo Chopper que di-
vidirá o pedido original em dois arquivos distintos, um contendo bebidas quentes e outro
geladas.

Passada a primeira etapa, os arquivos gerados são encaminhados para a tarefa
T2 do tipo Dispacher, que encaminhará os pedidos para os seus respectivos balcões. O
processo a partir desse ponto é espelhado, logo, será abordado somente o fluxo das bebidas
frias. Após passar pela tarefa T2 o arquivo é encaminhado a tarefa T3 do tipo Replicator,
tal tarefa gerará duas cópias do arquivo por ela recebido, uma será encaminhada a tarefa
T5, Translator e a outra à tarefa T7, Correlator.

Tarefas do tipo Translator aplicam modificações no arquivo recebido de maneira a
criar um novo arquivo que possa ser lido pela aplicação destino, que no modelo é chamada
de Barista Cold Drinks, que será responsável pela preparação do pedido do cliente. Tare-
fas Correlator fazem com que a cópia da mensagem só seja encaminhada a tarefa seguinte
no momento que Correlator receber duas ou mais mensagem com o mesmo identificador.
A tarefa seguinte T9 é um Context Based Enricher que juntará os dois arquivos recebidos
em T7 em um único arquivo. Que será posteriormente encaminhado a tarefa T11 que faz
alguma coisa, e encaminha para tarefa T12 do tipo Agregator que junta ambos as partes
de um único pedido, se na tarefa T1 havia sido separado o pedido em bebidas quentes e
frias, em T12 e realizada a junção do pedido novamente e encaminhado ao garçom.

4. Metodologia

Os testes foram realizados em um processador Intel Core i3-7100 3,90 GHz com 2 core,
4 threads e 3 MB de memória cache. Cada teste foi realizados 5 vezes, sendo apresentado
a média destas execuções. Foram definidas taxas de entrada de 100, 400, 1600 e 6400
mensagens por segundos, testadas com 2, 4, 8, 16, 32 e 64 threads.

As execuções tiveram o seguinte fluxo: i) criação as mensagens, ii) inicialização
da integração, iii) envio das mensagens, iv) processamento da integração, v) parada do
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Figura 1. Proposta de solução de Integração do Café

envio das mensagens, vi) parada no processo de integração, vii) cálculo dos tempos, e viii)
limpeza da memória na JVM. O processo de integração foi executado por 60 segundos.

5. Resultados
Na Figura 2 é apresentada a quantidade de mensagens processadas por minuto variando-se
a quantidade de threads e a taxa de entrada de mensagens por segundo. Os demonstram
que os menores desempenhos foram obtidos com 2 threads com a taxa de 6400 msg/s.
Por outro lado, os maiores desempenhos foram alcançados quando empregado 64 threds
e uma taxa de 1600 msg/s.

Figura 2. Quantidade de mensagens processadas por minuto

Percebe-se que a utilização de mais de 2 threads com a taxa de entrada de 100
msg/s apresentam resultados semelhantes. Nestes testes foram processadas todas as 6000
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mensagens enviadas. O mesmo acontece para as mensagens processadas por mais de 16
threads com a taxa de 400 msg/s, processando todas as 24000.

A utilização da taxa de 6400 msg/s causou redução da quantidade de mensagens
processadas. Isso ocorre devido a grande quantidade de mensagens sendo injetadas pela
solução, o que resulta em gargalos de entrada acarretando a não leitura de muitas mensa-
gens.

Foi também verificado essa caracterı́stica em todas as quantidades de threads tes-
tadas. No entanto, uma redução menos significativa da quantidade de mensagens proces-
sadas foi verificada com 4 e 8 threads.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho foram apresentados resultados das experimentações utilizando a solução
de integração do Café na plataforma de integração Apache Camel. Através dos testes
realizados foi verificado a presença de gargalos quando é aumentado a quantidade de
mensagens enviadas. Também, foi identificado um aumento da quantidade de mensagens
processadas quando um maior número de threads é empregado.

Os resultados apontam que um aumento da taxa de mensagens enviadas por se-
gundo, causa gargalos a partir de 1600 msg/s. Entretanto, este problema é sanada com um
aumento da quantidade de threads. Por outro lado, quando testado o ambiente com 6400
msg/s verificou-se gargalos para todas as quantidades de threads testadas.

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar comparações entre o Apache Ca-
mel e outras ferramentas de integração, como Spring Integration, Mule ESB, e Guaraná.
Também estruturar novas experimentações com diferentes taxas de entrada, quantidades
de threads, e sistemas operacionais. Estuda-se também a implementar um novo ambiente,
onde seja possı́vel enviar as mensagens de diferentes computadores.
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Resumo. O acesso a dados é um gargalo no desempenho de diversas aplicações
de alto desempenho. Portanto, identificar padrões de acesso comuns pode auxi-
liar na aplicação de otimizações no sistema de armazenamento. Utilizando da-
dos da atividade de E/S de um ano inteiro em um supercomputador, analisamos
o comportamento de E/S das aplicações e identificamos padrões ineficientes.

1. Introdução
O desempenho das operações de E/S em sistemas de computação de alto desempenho
(High Performance Computing – HPC) é diretamente dependente da forma como as
aplicações que executam nesses sistemas realizam essas operações de leitura e escrita
[Frings et al. 2009, Boito et al. 2018]. Grandes quantidades de dados são acessadas de
forma concorrente, podendo resultar em um gargalo no desempenho de um número cres-
cente de aplicações de HPC. Ocasionalmente, as requisições de leitura e escrita enviadas
ao sistema de aramazenamento são muito pequenas, o que dificilmente compensa o custo
de acessar os dispositivos de armazenamento [Carns et al. 2009, Boito et al. 2018]. Uma
solução para este problema é agregar essas requisições, uma das possı́veis otimizações
que podem ser aplicadas ao sistema de E/S [Thakur et al. 1999].

Portanto, uma vez que as aplicações de HPC podem apresentar diferentes padrões
de acesso, para aplicar otimizações precisa-se antes compreender a forma como essas
aplicações realizam operações de E/S. Com o objetivo de compreender o padrão de acesso
a dados em um supercomputador, este estudo analisou rastros coletados no supercompu-
tador Intrepid Blue Gene/P, do Argonne National Laboratory (ALCF). Considerando o
impacto que o tamanho das requisições pode ter sobre o desempenho das operações de
E/S, conduzimos uma análise sobre os tamanhos observados em operações de leitura e
escrita com as interfaces POSIX e MPI-IO.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Informações a respeito
dos dados coletados e da metodologia aplicada estão detalhados na seção 2. A análise e
os resultados são apresentados na seção 3. A seção 4 discute trabalhos relacionados. Por
fim, a seção 5 conclui este artigo e discute trabalhos futuros.

2. Metodologia
Durante o ano de 2012, dados da execução de uma variedade de aplicações foram co-
letados pelo Darshan1, uma ferramenta de caracterização de E/S, no supercomputador

1https://www.mcs.anl.gov/research/projects/darshan/
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Intrepid Blue Gene/P, em ALCF. O Darshan intercepta chamadas a funções de E/S e gera
logs com um conjunto de estatı́sticas para cada arquivo aberto pela aplicação. Os logs
utilizados foram gerados pelas versões 1.23, 1.24 e 2.0 do Darshan, resultando em 36,
359 e 91.603 execuções, respectivamente. A taxa de aplicações caracterizadas varia entre
20% e 80% de semana para semana, devido a limitações das versões utilizadas. Algu-
mas das informações coletadas foram anonimizadas antes de serem publicadas, como o
identificador do job, o identificador do usuário e o nome da aplicação [Carns 2013].

Para extrair e analisar as informações importantes para nosso trabalho, foi utili-
zada a ferramenta darshan-parser, que gera um arquivo texto com informações a respeito
da aplicação executada. Além disso, são descritas informações de cada contador captu-
rado pelo Darshan, em um formato tabular. Alguns contadores são separados por tipo
de operação (leitura ou escrita) e por interface (MPI-IO ou POSIX). Os tamanhos das
operações de leitura e escrita com cada interface são divididos em intervalos.

3. Análise e Resultados
Analisando o número de operações de E/S realizadas com cada interface, observamos que
97, 3% das operações de leitura e 99, 2% das operações de escrita foram realizadas com
POSIX. Trabalhos relacionados mostram que POSIX ainda é mais amplamente utilizada
se comparado a MPI-IO [Smirni and Reed 1998, Luu et al. 2015], mas os dados coleta-
dos em 2012 realçam ainda mais a diferença entre a utilização de POSIX e de MPI-IO.

A Figura 1a mostra que 64, 3% das operações de leitura foram entre 10KB e
100KB. Para operações de escrita, o tamanho mais comum foi de até 100 bytes, como
mostra a Figura 2a, um tamanho consideravelmente pequeno e representado por 98, 7%
das requisições de escrita. Trabalhos relacionados apontaram requisições de leitura e es-
crita de 16KB, 512KB e 1MB [Kim et al. 2010]. Em [Carns et al. 2011], observou-se
requisições de leitura de tamanho entre 100KiB e 1MiB e requisições de escrita de 100
bytes a 1KiB. Pode-se observar, portanto, que as aplicações aqui caracterizadas realiza-
ram operações de tamanho ainda menor do que o observado em trabalhos relacionados.
Acessos pequenos podem prejudicar o desempenho das aplicações [Carns et al. 2009,
Boito et al. 2018], uma vez que eles determinam o tamanho das transferências de dados
entre os nós de processamento e os dispositivos de armazenamento.

Portanto, buscamos analisar se esse comportamento ineficiente representatava o
comportamento geral observado no supercomputador Intrepid, ou se ele era resultado das
operações de E/S de apenas um grupo de aplicações. Analisando a influência das 10
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aplicações que mais realizaram operações de E/S, observamos pouco impacto na quanti-
dade de operações realizadas com MPI-IO. No entanto, a Figura 1b mostra que essas 10
aplicações foram responsáveis por 99, 5% das requisições de leitura de tamanho 10KB a
100KB realizadas com POSIX. Dentre as operações de escrita realizadas com POSIX, as
10 aplicações mais intensivas em E/S foram responsáveis por 99, 1% das requisições de
até 100 bytes, como mostra a Figura 2b.

Se desconsiderarmos as 10 aplicações mais intensivas em E/S, observamos que o
tamanho de acesso mais comum para operações de leitura passa a ser de 1KB a 10KB,
representado por 35, 1% das requisições, como mostra a Figura 1c. Para operações de
escrita, o tamanho mais utilizado continua sendo de até 100 bytes, porém a Figura 2c
mostra uma distribuição mais ampla das requisições.

4. Trabalhos Relacionados

Em um trabalho de caracterização da carga de E/S do supercomputador Spider, em Oak
Ridge National Laboratory (ORNL) [Kim et al. 2010], foram observados três principais
tamanhos de acesso: até 16KB, 512KB e 1MB. Esses três tamanhos de acesso represen-
taram mais de 95% to total de requisições. Cerca de 50% das operações de escrita e 20%
das operações de leitura eram requisições de até 16KB. Foi possı́vel observar que a maior
largura de banda era atingida com requisições de 1MB.

Analisou-se o comportamento de 66 aplicações de engenharia e ciências exe-
cutando no supercomputador Intrepid, em Argonne, durante dois meses de 2010
[Carns et al. 2011]. Demonstrou-se que o tamanho de requisições de leitura mais co-
mum era entre 100KiB (kibibytes) e 1MiB (mebibytes), enquanto que o mais comum
para operações de escrita era entre 100 bytes e 1KiB. Constatou-se que algumas poucas
aplicações influenciavam os tamanhos de acesso observados. Se essas aplicações fossem
desconsideradas na análise, o tamanho de acesso mais frequente para ambas as operações
de leitura e escrita passava a ser entre 100KiB e 1MiB. Demonstrou-se também que algu-
mas aplicações aumentavam seu desempenho quando realizavam requisições maiores.

Apesar de o trabalho anterior também ter utilizado dados a respeito da carga de
E/S do supercomputador Intrepid, o estudo utilizou um conjunto de dados menor. Além
disso, este é o primeiro estudo a investigar o comportamento de E/S do ano inteiro de
2012 neste supercomputador. Nós analisamos os dados de tamanhos de acesso também
levando em consideração diferentes interfaces.
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Figura 2. Análise das requisições de escrita. O eixo y possui diferentes escalas.
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5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este estudo utilizou dados coletados durante um ano inteiro de caracterização de E/S no
supercomputador Intrepid utilizando a ferramenta Darshan. Com uma quantidade con-
siderável de dados, observamos que POSIX ainda é surpreendentemente utilizada pelas
aplicações que executam no supercomputador. De modo geral, as aplicações realizam
operações de escrita utilizando um tamanho consideravelmente pequeno, que não excede
os 100 bytes. Isso demonstra que as operações de E/S estão sendo realizadas de ma-
neira ineficiente, provavelmente acessando poucas variáveis por vez. Dessa forma, as
aplicações não estão tirando proveito da agregação de requisições realizada pela interface
MPI-IO ou por outra interface de alto-nı́vel.

Portanto, pode-se buscar identificar outros comportamentos e padrões de E/S além
dos observados que precisam de atenção especial. Desta forma, é possı́vel direcionar
esforços no desenvolvimento de otimizações em diferentes nı́veis do sistema de E/S como,
por exemplo, na agregação de requisições pequenas como as observadas neste trabalho.
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Resumo. Este artigo apresenta uma análise dos ganhos de desempenho alcançado
com a aplicação do balanceador de carga GROUPLB na execução das aplicações
LASSEN e LULESH. Buscando a redução do tempo de execução de aplicações itera-
tivas executadas em ambientes paralelos de memória compartilhada. Os resultados
iniciais da aplicação sobre as aplicações LULESH e LASSEN apresentaram ganhos
de até 64.958% comparado aos testes sem uso de balanceador de carga.

1. Introdução

Dado o crescimento de aplicações paralelas que demandam de uma grande quantidade de pro-
cessamento, se torna necessário a implementação de simulações que buscam soluções cada vez
mais otimizadas. Sabendo que a demanda das aplicações paralelas apresentam comportamentos
dinâmicos através de cálculos baseados em fórmulas complexas, desta forma, acabam exigindo
continuamente mais poder de processamento dos sistemas de computação de alto desempenho
(High Performance Computing - HPC) [Arruda et al. 2015].

Deste modo, algumas aplicações, quando paralelizadas, apresentam excessiva
comunicação entre suas tarefas e desbalanceamento de carga. Com o desbalanceamento de
carga presente, surgem diversos problemas, como a impossibilidade do uso eficiente de todos os
recursos dos sistemas paralelos. Em vista disso, alguns núcleos tem a possibilidade de receber
tarefas com menores cargas, ou permanecer inativos, enquanto outros executam as aplicações,
causando uma ineficiência no uso dos sistemas [Padoin et al. 2014]. Diante deste problema,
balanceadores de carga são desenvolvidos almejando uma melhor distribuição de cargas das
tarefas entre as unidades de processamento.

Nesse sentido, este artigo apresenta os resultados da aplicação de um novo balanceador
de carga denominado GROUPLB na execução das aplicações reais LASSEN e LULESH. Nossa
proposta almeja a redução do tempo total de execução da aplicação por meio da migração de ta-
refas (alocação de tarefas de um core sobrecarregado para outro com menor carga) considerando
uma divisão das cargas em três grupos, de acordo com o tamanho e peso das cargas.

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 discute os traba-
lhos relacionados. A Seção 3 apresenta a proposta do balanceador de carga GROUPLB. A
Seção 4 descreve a metodologia utilizada na implementação e o ambiente de execução utili-
zado na realização dos testes. Resultados são discutidos na Seção 5, seguidos das conclusões e
trabalhos futuros.

∗Trabalho desenvolvido com recursos do edital MCTIC/CNPq - Universal 28/2018 sob número 436339/2018-8
e do edital da VRPGPE bolsa PIBIC/UNIJUI.
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2. Trabalhos Relacionados

A grande maioria das estratégias propostas utilizam uma forma centralizada de balancea-
mento de carga. Elas consideram um processador especı́fico para a tomada de decisões de
balanceamento de carga, tomando como base dados de carga, comunicação e tempo total de
execução [Zheng et al. 2010]. Outras estratégias, por sua vez, recorrem a esquemas de balan-
ceamento de carga com estratégias distribuı́das ou ainda constroem um modelo de carga de
trabalho para orientar a atribuição de tarefas aos nodos de processamento.

Algumas propostas de Balanceadores de carga tem sido implementadas e tes-
tadas utilizando o ambiente de programação CHARM++. Nesse sentido, para
o desenvolvimento deste trabalho considerou-se os balanceadores de carga GRE-
EDYLB e AVERAGELB [Bang-Jensen et al. 2004], REFINELB [Freytag et al. 2015], AVE-
RAGELB [Freytag et al. 2015], e SMARTLB [dos Santos et al. 2018] já implementados no
CHARM++ para construção e desta proposta.

3. GROUPLB

A estratégia utilizada para implementação do balanceamento de carga GROUPLB di-
vide dos processos em três grupos de acordo com as suas cargas computacio-
nais [da Rosa Lizot et al. 2018]. Quando o balanceador é executado, primeiramente ele verifica
as cargas dos núcleos de processamento determinando a diferença de cargas entre os núcleos,
ou seja o desbalanceamento presente.

Numa segunda etapa, as tarefas são divididas em Small (S), Medium (M) e Bigger (B) de
acordo com as suas cargas computacionais. Nesta etapa é realizado um somatório das cargas de
todos dos processos do grupo S (”smaller”), e um somatório das cargas de todos dos processos
do grupo matriz B (”bigger”). Isto permite a determinação de um ”delta”, ou seja a diferença
entre as cargas dos processos Bigger e Smaller.

Tendo calculado o desbalanceamento atual entre nodos de processamento e um ”delta”,
o algoritmo passa migrar as tarefas alocadas no grupo M para o grupo S. Assim, o grupo M é
considerado como um vetor pivô, que de acordo com as tomada de decisões pode receber tarefas
dos grupos S e B para reduzir o desbalanceamento

A solução proposta, busca equilibrar as cargas entre os nodos de processamento redu-
zindo as migrações e diminuindo o tempo total de execução da aplicação.

4. Metodologia

O equipamento utilizado nos testes possui um processador Intel Core i7-4790 de 4 co-
res. Foi instalado sistema operacional Linux Ubuntu 18.04 com kernel versão 4.4.33. Para
implementação foi utilizado CHARM++ versão 6.5.1 com compilador g++ de versão 5.4.1.

Para validação e análise de desempenho foram utilizadas duas aplicações reais. A
primeira aplicação é LULESH que foi originalmente desenvolvida como um dos cinco
problemas de desafio na DARPA Ubiquitous High Performance Computing (UHPC) pro-
gram [Dosanjh et al. 2014]. Ela pode ser utilizado para testar recursos de hardware, salien-
tando a vetorização do compilador. Simula uma variedade de problemas na área da ciência e de
engenharia que requerem a modelagem hidrodinâmica descrevendo o movimento de materiais
quando aplicados a uma determinada força.
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A segunda é LASSEN, uma aplicação que explora os dados com equilı́brio de carga
variável. Ela modela e simula a propagação através de uma onda que propagada em
torno de uma malha não estruturada. A carga computacional da malha é subdividida em
domı́nios, que são atribuı́dos aos processadores. Portanto, isso se torna um problema desafi-
ador para efetivamente paralelizar uma vez que a carga de trabalho é submetida a constantes
mudanças [McCandless 2015].

Nos testes, o balanceador GROUPLB, foi configurado com carga computacional calcu-
lada pela aplicação de forma que os pesos das cargas eram alocados aleatoriamente. Foi levando
em consideração o tempo de execução e a quantidade de migrações de tarefas. A sincronização
do balanceador foi definida a cada 10 iterações. Os resultados foram calculados realizando a
média dos tempos de 15 execuções.

5. Resultados
Na Figura 1 são apresentados os tempos de execução mensurados nas execuções das aplicações
LULESH e LASSEN com diferentes balanceador de carga. Para ambos os testes, o balanceador
GROUPLB apresentou ganhos reduzindo o tempo de execução.

Figura 1. Resultados das execuções com as aplicações LASSEN e LULESH

Na execução da aplicação LULESH, GROUPLB conseguiu reduzir o tempo de execução
de 221, 5 para 77, 5 segundos, um speed-up de 2, 85. Quando executada a aplicação LASSEN, o
speed-up foi de 2, 19. O GROUPLB também obteve os menores tempos de execução, reduzindo
o tempo de execução de 762, 9, 5 para 347, 86 segundos.

6. Conclusões e trabalhos futuros
Este trabalho apresentou uma análise da aplicação do balanceador de carga GROUPLB na
execução das aplicações reais Lulesh e Lassen. Os resultados mostraram-se consistentes quanto
as métricas analisadas, conseguindo o algoritmo proposto reduzir o tempo de execução das duas
aplicações com ganhos superiores a outros balanceadores do esta da arte. Além da redução do
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desbalanceamento de carga, percebeu-se também uma redução da quantidade de migração de
tarefas o que resultou na redução do tempo de execução das duas aplicações reais testadas.

Como futuros trabalhos, pretende-se realizar melhorias no algoritmo do GROUPLB de
modo a implementar o aprendizado de máquina na solução. Também pretende-se analisar os
ganhos alcançados no consumo energético quando utilizada a estratégia proposta considerando
outros sistemas paralelos com uma maior quantidade de processadores e outras aplicações reais
de computação cientı́fica.
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Resumo. O Turbo Core é uma técnica que objetiva melhorar o desempenho das
aplicações através do aumento da frequência de operação em processadores
AMD. Porém, em aplicações paralelas, a área carece de estudos sobre a sua
influência. Desta maneira, este trabalho mostra que o Turbo Core pode acelerar
a aplicação paralela em até 13%, porém, consumindo até 37% mais energia.

1. Introdução
Com a popularização das arquiteturas multicore, diversas técnicas têm sido desenvolvidas
para controlar individualmente os atrı́butos de cada núcleo. Uma delas, o dynamic vol-
tage and frequency scaling (DVFS), tem como objetivo principal possibilitar a redução de
potência dissipada e consequentemente, o consumo de energia sem impactar de maneira
agressiva no desempenho de aplicações através da redução de voltagem e frequência de
operação do núcleo [Etinski et al. 2012]. Adicionalmente, DVFS também pode ser uti-
lizado por técnicas de boosting para aumentar a frequência de operação em prol de um
melhor desempenho quando há espaço de potência remanescente, como é o caso do AMD
Turbo Core [Branover et al. 2012].

O AMD Turbo Core é uma técnica que visa melhorar o desempenho dos núcleos
do processador através do aumento da frequência de operação enquanto há espaço para
aumentar a potência dentro do Thermal Design Power (TDP) de sua arquitetura. Con-
tudo, ao atingir um determinado limite de TDP, o processador dinamicamente diminui
a frequência e voltagem de forma a controlar o consumo energético e a temperatura do
sistema [Branover et al. 2012].

Diferentes trabalhos têm avaliado o uso de técnicas de boosting. J. Charles et al.
[Charles et al. 2009] avaliam o desempenho e consumo de energia do Intel Turbo-Boost.
B. Acun et al. [Acun et al. 2016] analisam o comportamento relacionado a temperatura,
potência e frequência dos processadores contidos em supercomputadores durante o uso
do Intel Turbo-Boost. H. Khdr et al. [Khdr et al. 2018], avalia o processo de degradação
do processador durante o uso do Intel Turbo-Boost entre curto e longo prazo.

Diferentemente dos trabalhos já realizados, este artigo apresenta uma avaliação
preliminar do AMD Turbo Core em aplicações sequenciais e paralelas considerando o
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desempenho, consumo de energia e do trade-off entre estes dois através do energy-delay
product (EDP). O restante do artigo está organizado como segue: A Seção 2 descreve
o funcionamento do AMD Turbo Core enquanto que a Seção 3 apresenta a metodologia
utilizada neste trabalho. Os resultados são discutidos na Seção 4 enquanto que a Seção 5
apresenta as considerações finais deste trabalho.

2. AMD Turbo Core
O AMD Turbo Core é uma técnica de boosting que opera diretamente modificando os
P-States de um processador, com intuito de alterar o seu desempenho ou consumo de
energia. Os P-States são pontos de operação de frequência e voltagem, divididos em P0
até P(n)-states. Cada P-State representa uma frequência com voltagem especı́fica, sendo
P0 a maior frequência que a CPU consegue suportar. Desta maneira, o processador se
encontra em turbo máximo quando está em P0, permanecendo assim enquanto a potência
estiver dentro da margem de TDP.

O Turbo Core age individualmente em cada núcleo do processador. Entretanto,
conforme o número de cores em operação no processador aumenta, também aumenta
a temperatura, consumo energético e potência dissipada. Neste caso, quanto maior o
número de cores ativos, menor será a frequência máxima suportada por cada núcleo
[Branover et al. 2012]. Por exemplo, considerando o processador AMD Ryzen 7 17001

(utilizado neste estudo), quando até dois núcleos estão sendo utilizados, a frequência
máxima de operação de cada um destes dois núcleos é de 3.7Ghz enquanto que os demais
núcleos operam na frequência base (3.0 GHz). Por outro lado, quando até quatro núcleos
estão ativos, a frequência máxima de cada um se mantém em 3.4 GHz. Por fim, quando
mais de quatro núcleos estão ativos, todos os núcleos operam na frequência base.

3. Metodologia
Os experimentos foram realizados no processador AMD Ryzen 7 1700 de 8 núcleos com
o Sistema Operacional Ubuntu, kernel v. 4.4.0. Este processador utiliza-se da técnica
Simultaneous Multi-Threading(SMT), portanto, podendo executar um total de até 16 th-
reads simultaneamente [Oi 2018]. Além disso, a frequência mais alta sem utilizar-se do
modo Turbo Core é de 3.0Ghz. Por outro lado, quando o modo Turbo Core está ativo, o
chip pode operar em frequências de até 3.7Ghz com dois núcleos. Entretanto, como dito
anteriormente, as frequências diminuem conforme a utilização de mais núcleos.

Três kernels da suı́te do NAS Parallel Benchmarks foram escolhidos: lower-upper
gauss-seidel solver (LU), multi-grid on a sequence of meshes (MG), e unstructured adap-
tive mesh (UA). Estes kernels foram escolhidos pois são amplamente utilizados para
avaliação arquitetural de sistemas computacionais. Eles foram executados com o conjunto
de entradas da classe C e compilados com o GCC v8.1.0 usando a flag de otimização -O3.
Cada aplicação foi executada com diferentes números de threads: 1 até 16, que representa
o total de threads que o processador pode executar. Em todos os testes, o governor do
DVFS estava configurado para modo ondemand, que é o padrão do sistema operacional
em uso. A energia consumida foi medida pela suı́te de ferramentas AMD uProf. Os re-
sultados apresentados na próxima seção são a média de dez execuções com um desvio
padrão inferior que 0.5%.

1https://www.amd.com/pt/products/cpu/amd-ryzen-7-1700
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4. Resultados Experimentais

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam os resultados de tempo de execução, consumo de energia
e EDP de cada aplicação para cada número de threads. Considerando inicialmente o
desempenho das aplicações paralelas, podemos notar que a execução sequencial (apenas
uma thread) com o Turbo Core ativo possibilitou melhores resultados. No melhor caso,
obtido com o kernel UA, a aplicação executou 13% mais rápida. No entanto, conforme o
número de threads aumenta, a melhoria no desempenho causada pela ativação do Turbo
Core é reduzida até a obtenção de resultados similares à execução com o Turbo Core
desativado. Este comportamento ocorre porque quando apenas um núcleo está sendo
utilizado, a frequência de operação com o Turbo Core ativo é de até 3.7GHz enquanto
que a frequência é de 3.0GHz quando está inativo. Porém, quando o número de threads
aumenta, a frequência máxima de operação dos núcleos é reduzida (conforme discutido
na Seção 2), diminuindo os ganhos de desempenho.

Embora o uso do Turbo Core permita atingir melhor desempenho na execução de
até 4 threads, o aumento da frequência de operação (e consequentemente na voltagem -
Vdd), tem papel fundamental no consumo de energia. Podemos acompanhar na Figura 2
que para todos os casos, a execução com o Turbo Core ativo consumiu mais energia. Este
comportamento ocorre porque a frequencia e voltagem possuem impacto quadrático na
energia do processador, e portanto, qualquer aumento nelas resultará num maior consumo
de energia [Lorenzon et al. 2018, Lorenzon et al. 2015, Lorenzon et al. 2016]. No caso
mais significativo, a execução com o Turbo Core ativo resultou num consumo de energia
37% maior para a aplicação LU (2 threads). Por fim, considerando o trade-off entre
consumo de energia e desempenho através da métrica EDP (Figura 3, para todos os casos,
a execução com o Turbo Core desativado possibilitou melhores resultados.
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Figura 3. Energy-Delay Product

5. Conclusão
Este trabalho realizou uma análise preliminar do uso do AMD Turbo Core em aplicações
paralelas. A partir da execução de um conjunto de benchmarks paralelos, mostrou-se
que a ativação do AMD Turbo Core apresenta melhor desempenho na execução de até
quatro threads, e que a partir deste momento, os resultados são similares à execução com
o Turbo Core desativado. Por outro lado, quando as aplicações paralelas são executadas
com o Turbo Core ativo, existe um elevado consumo de energia devido ao aumento da
voltagem e frequência de operação do processador. Como trabalhos futuros, pretende-se
expandir o ambiente de execução para compreender outras aplicações, DVFS governors e
métricas.
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Resumo. Visando estender os estudos de avaliação da SPar, efetuamos uma
análise comparativa entre SPar, Pthreads e OpenMP em aplicações de
stream. Os resultados revelam que o desempenho do código paralelo gerado
pela SPar se equipara com as implementações robustas nas consolidadas bibli-
otecas Pthreads e OpenMP. Não obstante, também encontramos pontos de
possíveis melhorias na SPar.

1. Introdução
Aplicações de streaming são caracterizadas por um fluxo contínuo de dados, comumente
encontrado em aplicações de streaming de vídeo, imagem e áudio. Devido à necessi-
dade da obtenção de resultados com qualidade, o poder computacional exigido tem au-
mentado. Isto faz com que a intrusão do paralelismo seja necessária para aumentar o
desempenho das aplicações. Além disso, o paralelismo nativo pode ser uma atividade
complexa. Para tanto, existem ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de progra-
mas paralelos. Dentre essas ferramentas, podemos destacar a seguir. Pthreads, uma
biblioteca na linguagem C que oferece suporte para programação com threads. OpenMP,
uma biblioteca para memória compartilhada com foco no paralelismo de dados. SPar
[Griebler et al. 2017a], uma DSL (Linguagem Específica de Domínio) que oferece abs-
trações de alto nível para expressar o paralelismo de stream através de anotações na lin-
guagem C++.

Este trabalho visa expandir a pesquisa [Griebler et al. 2017b], cujo comparou a
SPar com o Thread Building Blocks e FastFlow. Pretende-se agora verifi-
car se a SPar apresenta desempenho similar a implementações manuais e robustas com
Pthreads e OpenMP, as quais são bibliotecas consolidadas e amplamente utilizadas
pela indústria e academia. Para tal, são paralelizadas duas aplicações reais do domínio
de streaming e os resultados são comparados. A primeira aplicação, Detecção de Pis-
tas (DP ) é utilizada para processar os limites de uma rodovia, através das imagens de
uma câmera instalada na parte frontal do veículo, e assim controlar carros autônomos. A
segunda aplicação, Reconhecimento Facial (RF ) pode ser utilizada na detecção de indi-
víduos de interesse (criminosos, desaparecidos e crianças) em multidões. Os trabalhos
relacionados que envolvem estas aplicações são poucos. [Mahmood et al. 2015] desen-
volveu uma aplicação para detecção de veículos e reconhecimento da face do motorista
bem como a paralelizou através da vetorização de instruções e reaproveitamento de cache
em arquiteturas many-core. Em [Xu et al. 2017], os autores propõem um algoritmo de
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detecção de pistas com execução paralela também em arquiteturas many-core. O presente
trabalho inova através do foco no paralelismo de stream e arquitetura alvo, e também
contribui com a análise das aplicações DP e RF com Pthreads e OpenMP, além da
avaliação comparativa destas bibliotecas com a SPar. Este artigo está organizado da se-
guinte forma. Seção 2 discorre sobre as implementações. Seção 3 discute os resultados.
Seção 4 apresenta as conclusões.

2. Implementação do Paralelismo de Stream
As aplicações DP e RF possuem padrão de fluxo de dados similar conforme destacado
em [Griebler et al. 2017b] e podem ser desmembradas em três estágios. No primeiro, é
feita a leitura de um quadro do vídeo de entrada. No segundo, uma sequência de filtros
é aplicada sobre o quadro de forma a extrair as informações desejadas. No terceiro, o
quadro é escrito em um vídeo de saída. Uma vez que as aplicações apresentam o mesmo
comportamento, foi adotada a mesma estratégia de paralelismo em ambas, onde a única
diferença reside na função que aplica filtros nos quadros do vídeo. A implementação
modela um pipeline com três estágios, cuja comunicação entre os estágios é realizada
através de filas encadeadas bloqueantes (apenas uma thread pode acessar cada fila por
vez). A Figura 1 ilustra a estratégia de paralelismo adotada. O estágio A é executado por

Figura 1. Estratégia de paralelização.

uma única thread. A thread lê um quadro da entrada. Coloca o quadro no final da fila 1,
acessando diretamente o ponteiro da cauda. Envia um sinal para as threads do estágio B,
indicando que existe um novo quadro a ser processado. Estes passos são repetidos até o
término da stream. O estágio B é executado por t threads. Cada thread dorme até receber
um sinal do estágio A. Ao receber um sinal, indicando um novo quadro na fila, a thread
remove o quadro da cabeça da fila e o processa. Após, insere o quadro de forma ordenada
na fila encadeada 2 e envia um sinal para a thread do estágio C, indicando que o quadro foi
processado. Se ainda houver quadros na fila 1, repete o processo, caso contrário, dorme.
O estágio C também é executado por uma única thread. A thread dorme até receber um
sinal de uma das threads do estágio B, indicando que um novo quadro foi processado.
Ao acordar, a thread verifica se o identificador do quadro que está inserido na cabeça da
fila 2 é o correto. Se sim, remove o quadro da fila, escreve-o na saída e volta a dormir. Se
não, apenas volta a dormir. A atribuição dos identificadores é feita de forma incremental
no estágio A, portanto, incrementalmente a thread C sabe qual é o próximo quadro que
deve ser escrito na saída.
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Adentrando em detalhes específicos de programação. Em Pthreads foram
usadas as funções pthread_mutex_lock e pthread_mutex_unlock para exclusão mú-
tua e as funções cond_wait e cond_signal para a espera condicional dos estágios B
e C. Em OpenMP foi mantida estrutura de código similar a Pthreads. No en-
tanto, buscou-se usar ao máximo todas as rotinas da biblioteca OpenMP. Utilizou-se
a diretiva #pragma omp parallel para a criação das threads. Através da função
omp_get_thread_num as threads são identificadas e após distribuídas entre os estágios.
A exclusão mútua foi implementada com omp_set_lock e omp_set_unlock, e para pro-
gramar a espera condicional, utilizando essas duas funções básicas, foram implementadas
funções equivalentes a cond_wait e cond_signal da biblioteca Pthreads. Além disso,
foi atribuído o valor PASSIV E na variável de ambiente OMP_WAIT_POLICY ,
cujo faz as threads dormirem ao serem bloqueadas. Isso é relevante pelo motivo de que
dependendo do ambiente ou compilador o comportamento padrão é esperada ocupada, o
que pode degradar o desempenho. Em relação a detalhes da implementação com SPar,
estes podem ser conferidos em [Griebler et al. 2017b].

3. Resultados
Esta seção apresenta e descreve os resultados e experimentos realizados. A máquina uti-
lizada possui dois processadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 2.40GHz e 24GB de
memória RAM. Os vídeos de entrada são no formato MPEG4 com 5,5 e 14 MB de ta-
manho respectivamente para DP e RF. Os valores dos gráficos foram gerados a partir da
média aritmética de 10 execuções e os desvios padrões também plotados através de error-
bars, os quais foram insignificantes. Na Figura 2 são apresentados os tempos de execução
das implementações. Pode-se notar que em ambas aplicações todas as interfaces de pro-
gramação paralela atingiram até em torno de onze de aceleração (speed-up) em relação ao
código sequencial (na Figura 2, grau de paralelismo zero). Isso é um resultado satisfatório
levando em conta que a arquitetura dispõe de 12 núcleos físicos de processamento. No en-
tanto, nota-se que as implementações Pthreads e OpenMP se comportam de maneira
mais estável do que SPar. Ao utilizar hyper-threading, enquanto as implementações
Pthreads e OpenMP mantém a mesma margem de desempenho, SPar apresenta uma
queda significativa. Isso é um fator decorrente dos mecanismos, estruturas e escalona-
mento do código gerado pela SPar e pode ser alvo de futura melhoria. Em termos de
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Figura 2. Tempos de execução.

programação, foi necessário um período de duas semanas para estudo e pesquisa sobre
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programação e estratégias adequadas ao domínio de stream (modelos de programação
produtor/consumidor), uma semana programando e estudando com Pthreads, uma se-
mana estudando e programando com OpenMP, além dos testes, ajustes e correções. Em
contraste, as implementações SPar levaram não mais que um dia. Além disso, através da
ferramenta sloccount verificamos que a quantidade de linhas de código da SPar ficou
apenas 4% maior do que as implementações sequencias, enquanto Pthreads 211% e
OpenMP 215%. Embora essas bibliotecas de baixo nível de programação possuam equi-
librio no quesito desempenho, o mesmo não aconteceu em termos de programabilidade.
Embora existam abstrações do OpenMP para o paralelismo de dados, essas não refletem
a mesma simplicidade no contexto do paralelismo de stream. O programador precisa
conhecer técnicas de Sistemas Operacionais como espera condicional e implementá-las
manualmente utilizando funções básicas do OpenMP. Além disso, o OpenMP não oferece
descritores para acessos das threads e nem funções como envio de sinal broadcast a
um grupo de threads. Em OpenMP calcula-se a soma do total de threads em cada
estágio e então cria-se a quantidade específica de threads. Manualmente, o progra-
mador define um intervalo de threads para cada estágio (as threads são identificadas
por um número inteiro), e também é necessário implementar broadcast manualmente
utilizando laços e o intervalo específico de threads para cada estágio. Na medida que
o número de estágios cresce, esses controles são cada vez mais complexos.

4. Conclusões
Esse trabalho demonstrou que a SPar consegue atingir desempenho similar a implemen-
tações robustas com bibliotecas consolidadas e de baixo nível de programação. Ainda,
destacou-se um ponto de possível melhoria na SPar e foi acentuada a diferença do
esforço necessário ao paralelizar aplicações de stream utilizando SPar, Pthreads
e OpenMP. SPar é um destaque na programabilidade mesmo quando comparada a
OpenMP, que embora ofereça recursos que facilitam a programação. Porém, demonstrou-
se que esta premissa não é a mesma para algoritmos que adentram o domínio de
stream. A implementação de estratégias eficientes acaba exigindo ainda mais esforço que
Pthreads. Futuramente, pretende-se efetuar estudos comparativos com outras inter-
faces de programação paralela e otimizar a geração de código paralelo no compilador da
SPar, buscando melhorias na estabilidade do desempenho com o uso de hyper-threading.
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Resumo. O termo Organização Virtual trata-se de uma forma de colaboração
entre organizações que querem captar e atender oportunidades de negócio junto
ao mercado. Contudo, essas colaborações podem gerar riscos caso não forem
identificados, analisados e mitigados. Este trabalho apresenta um método quan-
titativo para minimização dos riscos na formação de Organizações Virtuais que
utilizam provedores de nuvem para disponibilização de seus serviços.

1. Introdução
Dentro das variantes de redes colaborativas, as Organizações Virtuais (OVs) são descritas
como sendo uma aliança de curto prazo e dinâmica entre Provedores de Serviços (PSs).
As OVs caracterizam-se principalmente por serem independentes e diversas, comparti-
lhar recursos e habilidades para atender ou exceder a qualidade, tempo e quadros de custo
esperados pelo cliente, e que se dissolvem uma vez que seu objetivo foi cumprido. A
formação desse tipo de aliança entre organizações geralmente acontece em ambientes vir-
tuais denominados de Virtual Breeding Environment (VBE), que se concentram na criação
de um ambiente adequado para o estabelecimento de acordos de cooperação, princı́pios de
funcionamento comuns, infraestruturas comuns, confiança mútua entre outros, com o ob-
jetivo de preparar as organizações que irão prover os serviços quando uma Oportunidade
de Colaboração (OC) surgir [Camarinha-Matos 2013].

Os riscos associados na formação de uma OV se caracterizam principalmente pela
probabilidade de impactos negativos sobre o desempenho que uma ou mais organizações,
doravante denominadas Provedores de Serviço (PS), produzirão ao longo de sua operação
dentro da OV. Caso algum desses PSs não executem corretamente as tarefas atribuı́das
a eles com relação aos requisitos exigidos pela OV, elas acabam por expor a OV a fa-
lhas, impondo desta forma inconveniências sobre suas operações. Diante de alguns
fatores de risco que podem dificultar os PSs desempenharem sua função, uma infra-
estrutura computacional padronizada que atenda suas necessidades se torna essencial
[Das 2001, Vieira 2014]. Desta forma, compreende-se que uma proposta interessante para
a redução dos riscos de infraestrutura, é o uso da Computação em Nuvem. A computação
em nuvem vem acompanhando a revolução da Internet, criando a possibilidade de mo-
ver recursos de infraestrutura diretamente para ela e provendo serviços computacionais
sob demanda através da virtualização. Ela é caracterizada principalmente por ser um
modelo que permite o acesso por rede de forma ubı́qua, conveniente e sob demanda, a
recursos de computação compartilhados que são fornecidos e liberados rapidamente, com
o mı́nimo de esforço de gerenciamento ou interação com o Provedor de Nuvem (PN).
[Hu 2011, Mell 2011]
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Diante da motivação apresentada, a proposta do presente trabalho é modelar um
método para análise de risco na integração entre computação em nuvem e organizações
virtuais utilizando métodos multicritério de tomada de decisão. Para que o objetivo pro-
posto neste trabalho seja alcançado, o trabalho utiliza métodos de tomada de decisão
juntamente com o uso de históricos de Key Performance Indicators (KPIs) tanto dos PSs
quanto dos PNs. Neste contexto, os métodos de tomada de decisão são utilizados quanti-
ficar os riscos associados, em que as melhores alternativas de PSs e PNs, são escolhidas
com base na avaliação dos valores históricos dos KPIs. Assim, o método proposto seleci-
onará os provedores de nuvem e de serviço que possuem o menor risco para a formação
da OV através de dois métodos multicritério existentes: o Analytic Hierarchy Proccess
(AHP) para análise do risco associado aos PSs e o Analytic Network Proccess (ANP) para
a análise de risco coletiva, que determinará quais PNs estão aptos a terem seus serviços
alocados para a realização das tarefas pelos PSs da OV.

2. Método proposto
O método de análise de risco proposto, especifica uma análise multicritério para a tomada
de decisão baseada em históricos de indicadores de desempenho estratégicos, chamados
de KPIs, com a proposta de medir o risco na escolha de PSs membros da OV que utilizam
recursos da computação em nuvem.

Os históricos dos KPIs dos provedores são tratados antes da aplicação do método
de seleção do menor risco. Para este método, optou-se por utilizar os valores de 10
históricos dos KPIs dos PSs, em participações passadas de OVs já concluidas, e dos va-
lores históricos dos KPIs de PNs coletados a partir do próprio provedor e que possuem
valores referentes a 10 (dez) meses. Esse tratamento dos valores históricos é realizado a
partir do surgimento de uma oportunidade de colaboração1 (OC) e é calculado utilizando-
se a média exponencial ponderada sobre os os mesmos, conforme Equação 1.

X(KPIj) =

∑n
i=1 xi ∗ (w ∗ i)∑n

i=1(w ∗ i)
(1)

Onde: j = 1, ..., 4 (quantidade de KPIs), i = 1, 2, ..., 10 (quantidade de valores
de KPIs no histórico), X representa a média exponencialmente ponderada do KPIj do
provedor Pp para os P provedores, que podem ser PSs ou PNs. O xi representa o valor
histórico i do KPI e w representa a constante de decaimento exponencial do KPI, valor
representado por 0,25 devido a quantidade de KPIs associados aos PSs e PNs.

Deste modo, tem-se a tendência do KPI para o histórico de 10 perı́odos. Por
exemplo, se o resultado X(KPI1) estiver mais próximo de 1, isto significa que o KPI1
daquele provedor é mais confiável para participações em OVs futuras do que o KPI1 de
outros provedores, cujo valor de X(KPI1) seja menor.

Para que aconteça a seleção dos PSs e PNs de menor risco que formarão a OV, é
necessário realizar três etapas que podem ser visualizadas na Figura 1.

A primeira etapa representa a seleção dos PSs de menor risco através do método
AHP. Ele consiste em realizar, na VBE, a seleção dos PSs que formarão a OV. A en-
trada de dados para o AHP, são os valores resultantes do tratamento aplicado aos valores

1Equivalente a uma oportunidade de negócio que exige colaboração entre diversas organizações
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Figura 1. Visão geral do método proposto. (O autor)

históricos dos KPIs, pela Equação 1, dos conjuntos de PSs que possuam a mesma habili-
dade. Essas habilidades são referentes ao tipo de atividade/serviço que o PS pode oferecer
para colaborar com o objetivo da OV. Assim, o que o método AHP realiza nesta etapa é a
seleção do PS de menor risco, de cada uma das habilidades necessárias à formação da OV.
A entrada de dados é do tipo XPSid,h(kpik). Onde id é a identificação do provedor, h re-
presenta a habilidade com a qual o provedor está associado e o kpik representa o k-ésimo
KPI do provedor PSid,h, e X é o valor resultante do tratamento dos dados históricos do
k-ésimo KPI do provedor PSid,h.

A segunda etapa tem como principal objetivo, criar uma convergência central entre
os valores dos KPIs de cada PSs selecionado pela etapa anterior e dos PNs disponı́veis
para formar a OV. A convergência central irá compatibilizar os valores dos KPIs desses
provedores. Através do valor da convergência central, o PSx,y pode escolher o PN de
menor risco de acordo com os valores de seus KPIs. Os dados de entrada são o conjunto
OV SPN = {PSidx,h1, PSidy,h2, PSidz,h3...PSidn,hm}, que é formado pelos provedores
de serviço com diferentes habilidades e menor risco, resultante da etapa 1, e os dados
resultantes do tratamento dos históricos de cada PN.

A terceira etapa conclui o método proposto. Esta etapa selecionará os Provedores
de Nuvem que melhor atendam aos requisitos para o sucesso da OV, ou seja, quais são
os PNs de menor risco que serão selecionados pelos PSs do conjunto OV SPN . Nesse
caso, o método ANP é utilizado pois modela relações entre as alternativas de solução
do problema, ao invés de hierarquia como o AHP. Sendo assim, a modelagem elaborada
relativa a essas relações entre conjuntos de PSs e os PNs disponı́veis. O ANP possui três
clusters, dois deles sendo clusters de critérios para a seleção dos PSs e PNs em conjunto e
o outro de alternativas de solução. A partir dos valores obtidos da análise da convergência
central global para os PSs e da tendência dos KPIs dos PNs, é possı́vel determinar quais
são as alternativas de Provedores de Nuvem que terão menor risco para cada Provedor de
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Serviço, gerando um conjunto da forma OVCPN que conterá os elementos do conjunto
OV SPN associados aos PNs de menor risco e que formará a OV.

3. Considerações finais
Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre uma metodologia de análise
de riscos que utiliza provedores de nuvem como forma de fornecer a infraestrutura ne-
cessária para atingir os objetivos de uma OV. Neste contexto, foi proposto um método que
consiste em três etapas, com as quais se analisa o menor risco para a formação de uma
OV de acordo com valores históricos de KPIs disponı́veis dos Provedores de Serviços e de
Nuvem. As etapas incluem: realização da seleção de PSs através do método AHP, trata-
mento dos dados da saı́da da primeira etapa para aplicação no terceiro nı́vel e a utilização
do método ANP como forma de analisar o risco coletivo no conjunto de PSs e PNs que
formarão a OV.

A capacidade de análise através dos métodos AHP e ANP vem a ser um meca-
nismo muito poderoso para avaliar os riscos e aumentar a confiança dos participantes
da OV. Este tipo de análise e sı́ntese fornece ao gestor da OV uma estrutura poderosa,
transparente, completa, prática e com modelos próximos da realidade, que lhe permite
enfrentar a complexa decisão de avaliar os riscos associados na formação de uma OV. O
método AHP e sua extensão ANP ajudaram a realizar a análise de risco, conforme pro-
posto na pesquisa. Para trabalhos futuros, tem-se o interesse em melhorar a forma como
é realizada a segunda etapa, de modo a otimizar o cálculo que influenciará na escolha do
melhor PN para cada PS.
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Resumo. As nuvens privadas IaaS podem fornecer um ambiente atrativo para
aplicações científicas. No entanto, como existem diversos modelos de implan-
tação e configuração, avaliar o desempenho dessas aplicações é um desafio.
Este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho de contêineres LXD ge-
renciados pelo OpenNebula, utilizando os benchmarks da suite NPB-MPI. Os
resultados mostram que o LXD não induz a grandes overheads no desempenho.

1. Introdução
A computação em nuvem tem se transformado em um modelo de serviços que são dispo-
nibilizados sob demanda, similar a serviços de utilidade básica, como água, eletricidade,
gás e telefonia. Para os usuários de uma nuvem que fazem uso dos seus serviços, as ques-
tões de hardware, configurações, hospedagem, entre outras, são abstraídos. Desse modo,
a nuvem é capaz de fornecer esses, onde as empresas e os usuários podem acessar sob
demanda em qualquer local do planeta [Buyya et al. 2009].

Aplicações que resolvem problemas de alta complexidade normalmente neces-
sitam de um alto poder computacional para serem processadas. Esse poder compu-
tacional envolve processadores, memória, armazenamento, rede, energia, entre outros,
que podem ser encontrados em infraestruturas de nuvem (pública, privada, comunitá-
ria, híbrida), onde clássicos modelos de serviços costumam ser ofertados (IaaS, PaaS,
SaaS) [Mell et al. 2011]. As tecnologias de virtualização tem um importante papel nas
infraestruturas de nuvem. Uma vez que elas atuam na abstração do hardware, o desempe-
nho das aplicações executadas em nuvem se torna uma variável, principalmente quando
provedores de nuvem devem cumprir com QoS (Quality of Service) para com os usuários.

Portanto, o objetivo desse trabalho é estender as avaliações de desempenho de
estudos anteriores que vêm sendo realizadas [Maliszewski et al. 2018a, Vogel et al. 2016,
Maron et al. 2015], contribuindo especificamente na avaliação de contêineres LXD, com
aplicações científicas (NPB) usando o modelo de programação MPI (Message Passing
Interface), em ambiente de alto poder computacional, com condições de nuvem privada
(OpenNebula). O artigo está subdividido em 4 seções. A Seção 2 descreve trabalhos
relacionados. Na Seção 3, são apresentados os resultados obtidos com os experimentos.
Por fim, na Seção 4, é apresentado a conclusão e os trabalhos futuros.
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2. Trabalho Relacionados
Na literatura é possível encontrar vários estudos centrados em computação de alto de-
sempenho. Estes, em sua maioria, comparam e avaliam o desempenho de aplicações
paralelas com diversos tipos de implantação, ambiente e configuração. O trabalho re-
alizado por [Vogel et al. 2016] avaliou diferentes ferramentas IaaS com a virtualização
KVM para identificar possíveis impactos de desempenho. Os testes foram feitos usando
os benchmarks da suite NPB com OpenMP e MPI no OpenStack, OpenNebula e CloudS-
tack. Os experimentos revelaram que não há diferença de desempenho significativa entre
as ferramentas da nuvem. Por outro lado, neste trabalho o foco principal é a avaliação de
contêineres LXD usando os benchmarks da suite NPB-MPI.

O estudo de [Maliszewski et al. 2018b] avaliou e comparou o desempenho entre
as tecnologias de virtualização em KVM e LXC, gerenciados pelo CloudStack, usando
aplicações científicas da suite NPB-OMP. Os testes foram divididos em duas metodolo-
gias, a primeira com uma instância por máquina, utilizando 100% dos recursos disponí-
veis, e a segunda, com duas instâncias por máquina física competindo por recursos. Os
experimentos mostraram que o desempenho das aplicações executadas em nuvens base-
adas em LXC superam as baseadas em KVM em 93.75% dos resultados usando apenas
uma instância. Com duas instâncias (multi-tenancy), o LXC supera o KVM em 45% dos
resultados. Entretanto um grande número de resultados não apresentou diferenças sig-
nificativas. Em contraste, neste artigo, o foco está baseado na execução de aplicações
paralelas usando MPI em contêineres LXD gerenciados pelo OpenNebula.

3. Resultados

Este trabalho foi executado na infraestrutura do LARCC1 em um ambiente composto por
4 nós computacionais com a mesma configuração. O nó front-end foi responsável por
gerenciar a nuvem assim como executar os experimentos em conjuntos com os demais 3
nós escravos. Tanto o ambiente Nativo quando os contêineres LXD utilizaram o Sistema
Operacional Ubuntu 18.04.01 LTS (Bionic Beaver) (Kernel 4.15.0-43). Cada nó possuí
dois processadores Intel Xeon X5560, 8 núcleos, 16 threads com o Intel Hyper-Threading
Technology habilitado, 24GB de RAM (1333MHz), discos de armazenamento Sata II e a
rede Gigabit. A ferramenta OpenNebula v5.6.1 foi utilizada como plataforma de nuvem.
Além disso, foi usado o GCC v7.3.0.

Para realizar a avaliação de desempenho foram escolhidas as aplicações científicas
da suite NPB-MPI versão 3.3.1 que foram compiladas com a Classe B, além de adicionar
a flag -O2 no arquivo “make.def” da referida suite. Foram instanciados 1 contêiner LXD
v3.0.3 por nó, cada qual com oferta computacional total, ou seja, acesso a todos os recur-
sos disponíveis no hardware. Posteriormente, foram montadas através do NFS (Network
File System) v4 uma pasta em cada contêiner, na qual as aplicações LU, EP, FT, IS, CG e
MG com 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 processos e BT e SP com 1, 4, 16 e 64 processos em fun-
ção da divisão do trabalho, respectivamente, foram executados entre os 4 nós, utilizando
o modelo de programação MPI.

Cada experimento foi repetido 40 vezes, para que se pudesse verificar a consistên-
cia e desvio padrão dos resultados. Além disso, o ambiente Nativo também fora testado,
para que assim pudesse ser criado um baseline de resultados, verificando se os contêineres
LXD fornecem um ambiente com desempenho que pode beneficiar o uso de aplicações

1Laboratório de Pesquisas Avançadas para Computação em Nuvem: http://larcc.setrem.com.br/
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científicas em relação ao ambiente Nativo. Além disso, para uma melhor compreensão
dos resultados, todos os testes foram efetivamente monitorados pela ferramenta Zabbix
v4.0.3. Nos gráficos da Figura 1 são mostrados os tempos de execução do ambiente Na-
tivo (em vermelho) e LXD (em verde), assim como o desvio padrão, representado pela
letra grega σ. À primeira vista dos resultados é perceptível o grau de equiparação dos
tempos de execução do ambiente LXD com o ambiente Nativo, indicando que esse tipo
de implantação não impõe um overhead significativo.
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Figura 1. Resultados das aplicações da suíte NPB-MPI.

Nas aplicações BT (Figura 1(a)), LU (Figura 1(b)), FT (Figura 1(e)) e MG (Fi-
gura 1(h)) não é perceptível qualquer diferença no tempo de execução entre os ambientes
distintos. Por sua vez, as aplicações SP (Figura 1(c)) com 1 e 4 processos, EP (Figura
1(d)) com 1, 2, 4 e 8 processos, IS (Figura 1(f)) com 1, 2, 4 , 8, 16, 32 e 64 processos,
CG (Figura 1(g)) com 16, 32 e 64 processos sofrem overhead perceptível no ambiente
LXD. No quesito desempenho, também percebe-se que as aplicações FT (Figura 1(e)),
IS (Figura 1(f)) e CG (Figura 1(g)) com mais de 8 processos obtém tempos de execução
superiores se comparados com um número de processos menor, como por exemplo com
4 processos. Esse comportamento se deve principalmente à utilização da rede, uma vez
que foi utilizado o modelo de programação MPI.

Nas execuções com até 8 processos a rede não foi utilizada, sendo os testes execu-
tados em apenas um nó. A partir de 8 processos, a rede servia como meio de comunicação
para que as aplicações fizessem uso dos recursos dos demais nós computacionais e assim
incrementassem o número de processos. Por conseguinte, as aplicações IS e CG já são co-
nhecidas por apresentarem perdas de desempenho e consequentemente overheads em am-
bientes como KVM [Maliszewski et al. 2018a], e agora, confirmaram também o mesmo
comportamento no ambiente LXD desta avaliação com MPI. Além disso, verificou-se
que o desvio padrão das execuções é mínimo, sendo perceptível apenas na aplicação IS
(Figura 1(f)) com 16, 32 e 64 processos.

4. Conclusão
Este artigo apresentou uma avaliação de desempenho em contêineres LXD gerenciados
pela ferramenta OpenNebula, no qual foram executados os benchmarks da suite NPB
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usando MPI. Concluiu-se que o LXD fornece um ambiente na qual aplicações científicas
podem ser executadas sem que ocorram grandes overheads, uma vez que os contêineres
são conhecidos por compartilharem do mesmo Kernel Linux do SO, ao contrário do que
ocorre com outros tipos de virtualização como o KVM, por exemplo.

Além disso, descobriu-se que fazendo uso do MPI e consequentemente do NFS e
rede, algumas aplicações que fazem uso intensivo de memória como o IS e CG apresentam
degradações de desempenho. Por fim, através do teste estatístico, verificou-se que em
apenas 6,1%, os resultados apresentam diferenças significativas, enfatizando que o LXD
apresenta resultados muito próximos do ambiente Nativo.

Como estudo futuro, planeja-se realizar testes com mais de uma instância no
mesmo nó computacional e fazer uso de outras tecnologias de virtualização e de gerenci-
amento de nuvem.
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Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de desenvol-
vimento de um script, para realizar a avaliação de desempenho automatizada,
com o auxílio da suíte de bechmarks NPB-MPI, entre duas tecnologias de virtu-
alização (VMware ESXi e KVM), em ambientes de computação de alto desem-
penho. Com base nos resultados obtidos, o hypervisor que teve melhor desem-
penho pode ser considerado mais adequado para aplicações de HPC.

1. Introdução

O uso da virtualização para Computação de Alto Desempenho - High Performance Com-
puting (HPC) - traz vantagens, como por exemplo, o seu uso em nuvens computacionais
[Vogel et al. 2016]. Além disso, essa tecnologia também permite que usuários executem
diferentes tipos de sistemas operacionais de forma concomitante em um mesmo servidor
físico [Buyya et al. 2013].

Apesar das vantagens obtidas com a virtualização, há um custo. O hypervisor, pri-
meira camada mais perto do hardware, que é responsável pela virtualização, acrescenta
uma sobrecarga pelo fato de adicionar uma camada de abstração entre o ambiente virtu-
alizado e os recursos físicos do servidor que ela utiliza [Maliszewski et al. 2018]. Vários
aspectos do software e sistema operacional podem afetar o desempenho dos virtualiza-
dores e máquinas virtuais como, por exemplo, a maneira que o hypervisor escalona os
recursos como CPU, memória, disco e rede. Contudo, os hypervisors apresentam diferen-
tes tipos de desempenho [Hwang et al. 2013].

Neste trabalho, é proposta uma análise comparativa entre dois hypervisors: o
KVM [KVM 2016] e o VMware ESXi [VMware 2018]. Os testes serão realizados
em diferentes cenários, focando no paralelismo das aplicações. O desenvolvimento de
um script para a automatização das etapas de avaliação terá as seguintes funções: auto-
matização do processo das execuções dos benchmarks da suíte The NAS Parallel Bench-
marks (NPB) - Message Passing Interface (MPI), coleta dos resultados das execuções dos
benchmarks e geração dos gráficos a partir dos resultados obtidos. Por fim, é realizada a
comparação dos resultados e a verificação do virtualizador que teve melhor desempenho
de acordo com os experimentos.
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2. Trabalhos relacionados
A comparação de desempenho entre virtualizadores vem sendo amplamente pesquisada,
como no trabalho de [Hwang et al. 2013], onde foi realizada a análise de 4 hypervisors
diferentes: Hyper-V, KVM, vSphere e Xen. Os virtualizadores foram avaliados com o
auxílio de benchmarks: Bytemark para a CPU, Ramspeed, ferramenta que avalia o desem-
penho da cache e da largura de banda da memória, Bonnie++ e FileBench. O primeiro
é um benchmark de vazão de disco, enquanto o segundo é um gerador de workload, que
simula um servidor de emails, de arquivos e de Web. O Netperf é utilizado para avaliar o
desempenho dos recursos de rede.

Nos resultados obtidos, vSphere foi o hypervisor que teve melhor desempenho.
Porém, de acordo com o autor, é difícil afirmar que um hypervisor será a melhor escolha
para qualquer tipo de aplicação. O autor defende que diferentes tipos de aplicações podem
necessitar de diferentes tipos de hypervisors. O autor não utiliza o NPB-MPI e também
não comenta sobre uma forma automatizada de avaliação.

Em [Vogel et al. 2016] foi avaliado apenas o desempenho do hypervisor KVM em
ambientes de nuvens computacionais (Openstack, CloudStack e OpenNebula). Foram uti-
lizadas aplicações científicas para identicar possíveis impactos de desempenho causados
por essas ferramentas de gerenciamento de nuvem. Os testes foram realizados utilizando
os benchmarks da suite NPB com OpenMP e MPI. Os experimentos revelaram que não
há diferença de desempenho significativa entre as ferramentas da nuvem. Nesse trabalho,
o autor também não comenta detalhes sobre uma possível automatização dos testes.

No trabalho de [Maliszewski et al. 2018] foi realizada uma avaliação comparativa
de aplicações científicas, com uma instância e múltiplas instâncias em nuvens computa-
cionais, utilizando as tecnologias de virtualização KVM e LXC em uma nuvem privada
na plataforma Cloudstack. Para a avaliação realizada nesse trabalho, foi utilizado o NPB-
OMP para simular diferentes tipos de workloads. Nesse experimento, foram utilizados
três servidores executando o sistema operacional Ubuntu. A estrutura da nuvem compu-
tacional consistiu em um nó front-end para administração e outros dois nós para executar
os workloads e as aplicações. Os autores concluíram que em 93,75% dos resultados LXC
obteve melhor desempenho do que KVM.

De acordo com os trabalhos [Hwang et al. 2013] e [Maliszewski et al. 2018], o
desempenho dos hypervisors pode variar de acordo com o tipo de aplicação que se de-
seja executar. Porém, não é trivial a maneira com que os experimentos foram conduzidos
para chegar a tal conclusão, ou seja, são difíceis de serem reproduzidos. Duas das con-
tribuições deste trabalho são (i) realizar experimentos que sejam reprodutíveis por meio
de um script de automatização; (ii) verificar à viabilidade de utilização do hypervisor
VMware ESXi para HPC, devido a sua considerável taxa de utilização na indústria.

3. Metodologia
A fim de avaliar o desempenho dos dois virtualizadores, ao executar aplicações cientí-
ficas, será desenvolvido um script que automatizará as etapas de: criação dos cenários,
execução dos benchmarks, parsing dos dados e criação de gráficos. Para um baseline, os
mesmos experimentos serão realizados no ambiente nativo. Todos os experimentos serão
executados em um servidor físico, para que cada hypervisor possa ser avaliado de forma
isolada em diferentes cenários.

284 Avaliação dos Hipervisores VMware ESXi e GNU/Linux KVM para Computação de Alto Desempenho(HPC)



Os cenários serão configurados desta maneira: 1 Guest (1 máquina virtual)
e nGuests (n máquinas virtuais). Para cada cenário, é definido para as VMs o mesmo
SO (Ubuntu Server) e as mesmas configurações de hardware: o número de vCPUs, a
quantidade de memória RAM e o tamanho do HD virtualizado. Com o cenário configu-
rado, o script executará os benchmarks e ocorrerá o parsing dos dados. A última etapa do
experimento consiste em obter as informações da etapa anterior para criar os gráficos. A
Figura 1 ilustra as etapas automatizadas pelo script.

Criação dos
cenários para 

os experimentos
Execução de 
Benchmarks

Coleta de
dados

Criação dos
gráficos

Automatização 
dos experimentos

Configuração do 
ambiente nativoInício FimInício

Avaliar outro 
cenário?

Não

Sim

Figura 1. Etapas do script.

Serão consideradas às seguintes métricas para medir o desempenho das tecnolo-
gias: a média do tempo de execução - o tempo total de execução que será obtido através
da média de 40 execuções; o desvio padrão - para avaliar a qualidade das soluções será
considerado o desvio padrão obtido para os tempos de execução; speed-Up - métrica que
será utilizada para expressar quantas vezes a execução do benchmark paralelo ficou mais
rápido do que a versão sequencial. O cálculo do speed-up consiste na razão entre o tempo
de execução da aplicação na versão sequencial e a versão paralela; eficiência - medida que
mostra como foi a taxa de utilização média das unidades de processamento. O cálculo da
eficiência consiste na razão entre o speed-up e as unidades de processamento utilizadas.

4. Avaliação de desempenho
O script será desenvolvido através das linguagens de programação Bash e Python. A ava-
liação dos sistemas de virtualização será realizada com o auxílio da suíte de benchmarks
NPB-MPI. Para a criação dos cenários, onde os experimentos serão realizados, será utili-
zada a ferramenta Vagrant. O código será open source e disponibilizado na plataforma de
hospedagem de código fonte GitHub.

A Figura 2 ilustra a arquitetura do trabalho proposto. A primeira camada repre-
senta os componentes de hardware, que incluem, CPU, RAM e HD, do servidor físico
onde serão realizados os experimentos. Na camada acima é localizado o kernel, que
será responsável pelo escalonamento dos recursos físicos para os componentes de vir-
tualização. A próxima camada, acima do kernel, é onde serão alocados os sistemas de
virtualização para a realização dos experimentos. Os resultados obtidos da avaliação do
desempenho serão utilizados para gerar os gráficos.

O script receberá como entrada um arquivo de configuração. A partir da leitura
desse arquivo, será realizada a alocação dos cenários, execução dos benchmarks e par-
sing dos resultados. A saída do script será o desempenho dos hypervisors. Os gráficos
esperados para este trabalho são gráficos de desempenho do mesmo hypervisor em cená-
rios diferentes, de diferentes hypervisors em cenários iguais e de hypervisors diferentes
em cenários diferentes. Com isso, espera-se identificar discrepâncias entre essas duas
tecnologias no ambiente de HPC.
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Automatização 
dos testes

Gráficos

Figura 2. Arquitetura do trabalho proposto.

5. Considerações finais
Este trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta de avaliação de desempenho
automatizada dos virtualizadores VMware ESXi e Linux KVM. Para isso, foi proposto o
desenvolvimento de um script que será responsável pela automatização dos experimen-
tos. O script contribuirá para a reprodutibilidade das etapas de criação e execução de
ambientes, cenários, experimentos, coleta de dados e geração de gráficos. E finalmente,
identificar qual tecnologia é mais adequada para aplicações científicas.

Outro desafio que considera-se, é a adaptação do script desenvolvido para auxiliar
trabalhos em outras áreas da computação. A ideia consiste em modularizar o programa,
para que estudantes e pesquisadores utilizem o script de maneira que contribua para o
desenvolvimento de trabalhos. Em síntese, poderia ser considerada a utilização desta
ferramenta como um método para auxiliar e facilitar algumas etapas durante o processo
de realização de experimentos para trabalhos acadêmicos.
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Resumo. Com a popularização do serviço de streaming de vı́deo nos últimos
anos, novas tecnologias de distribuição de vı́deo foram criadas. Uma das mais
promissoras atualmente é a chamada de Moving Picture Expert Group Dynamic
Adaptive Streaming over HTTP, ou MPEG-DASH. Contudo, com a limitação da
estrutura de rede TCP/IP, a qualidade de experiência do usuário final pode ser
afetada. Isso ocorre por diversos fatores incluindo a sobrecarga dos servidores.
A proposta deste trabalho é justamente tratar deste último problema utilizando
Redes Definidas por Software (SDN) de modo a balancear a carga entre servi-
dores de conteúdo visando maximizar a taxa de transferência de cada servidor.

1. Introdução
A utilização da Internet na transmissão de vı́deo possui papel relevante nos modelos de
negócio dos provedores de conteúdo atuais. Uma pesquisa realizada pela empresa The
Nielsen Company revelou que dentre um total de 30000 participantes de 61 paı́ses, 65%
afirmam consumir algum tipo de programação de Vı́deo Sob Demanda [Nielsen 2016].

Um dos padrões utilizados para transmissão de vı́deo é o MPEG-DASH
[ISO 2014]. Ele foi projetado de maneira a priorizar a qualidade de experiência do usuário
(QoE) através de uma experiência fluı́da e com a melhor qualidade de vı́deo possı́vel.

Uma abordagem utilizada para a distribuição do conteúdo de vı́deo, incluindo
vı́deo MPEG-DASH é através de Content Distribution Networks. Uma CDN é res-
ponsável pelo conteúdo buscado pelos clientes e especialmente pelo roteamento dessa
requisição para um servidor, daquele conteúdo, mais próximo possı́vel daquele cliente.
Assim, uma CDN permite o atendimento da demanda crescente dos usuários por conteúdo
assumindo as responsabilidades pela manutenção da qualidade do serviço de distribuição
dos conteúdos e sua escalabilidade. Entre essas responsabilidades encontra-se o balance-
amento de carga.

Uma abordagem atual para o balanceamento de carga em CDNs para distribuição
de conteúdo de vı́deo é baseada no atendimento das requisições dos diversos clientes por
vários servidores distribuı́dos na CDN. Para tal, a atribuição de qual servidor atenderá qual
cliente é feita através da implantação personalizada de servidores de DNS por provedor
de CDN. As entradas de DNS então, são adaptadas a todo momento de modo a fornecer
o balanceamento de carga entre os servidores. Contudo, fluxos de grande volume e de
longa duração, como por exemplo o tráfego de vı́deo sob demanda (VoD), dificilmente
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são gerenciáveis através dessa abordagem DNS. A introdução de Redes Definidas por
Software (SDN1) é promissora para resolver este problema, pois instanciações de SDN
como o OpenFlow permitem o redirecionamento transparente de fluxos na rede.

O presente trabalho, propõem uma abordagem de balanceamento de carga em uma
rede de distribuição de vı́deo com o auxı́lio de SDN para poder realizar a manipulação dos
fluxos necessários por meio do protocolo Openflow e do controlador Ryu. O balancea-
mento tem como objetivo o alı́vio da carga de trabalho dos servidores origem do conteúdo
e utiliza a vazão de dados (throughput) dos servidores como métrica de balanceamento.

O restante do trabalho é organizado da seguinte maneira: A Seção 2 descreve a
abordagem proposta, incluindo o funcionamento do balanceador proposto bem como do
ambiente de testes vislumbrado para validação. Finalmente, a Seção 3 apresenta as con-
clusões bem como é apresentada uma possı́vel abordagem para continuação do presente
trabalho.

2. Abordagem Proposta
A abordagem proposta para balanceamento de carga baseado na taxa de transferência dos
servidores de conteúdo, pressupõe que o conteúdo original está replicado em todos os
servidores da rede de distribuição de conteúdo. Ainda, que o controlador SDN conheça
os endereços IP de todos os servidores de conteúdo da rede, bem como as portas lógicas
em que cada um deles serve via http o conteúdo MPEG-DASH.

2.1. Funcionamento da abordagem proposta
A elaboração do algoritmo balanceador de carga proposto foi realizada com base na
aplicação de switch camada 2 da biblioteca disponı́vel pelo controlador Ryu. A par-
tir dessa aplicação, foram feitas algumas modificações de tal modo que quando uma
requisição é recebida no switch, todos os pacotes TCP enviados para o IP do servidor de
conteúdo destinatário que pretendem iniciar uma conexão TCP, não vão ser de fato entre-
gues diretamente ao servidor, mas redirecionados para o controlador para processamento.
O controlador então requisita os dados de taxa de transferência dos servidores através de
requisições HTTP GET. Após receber a resposta com as métricas, a partir delas, poderá
decidir qual servidor real é o mais adequado para entregar o serviço. Em seguida, modi-
fica o plano de dados instalando regras de fluxo cuja ação deve reescrever o endereço IP,
MAC e a porta de destino de todos os pacotes futuros do cliente para o endereço IP, MAC
e porta do servidor escolhido. O mesmo deve ser realizado no sentido contrário, isto é, do
servidor para o cliente. Isso deve ocorrer para que o cliente não perceba que o endereço
IP do servidor foi redirecionado. Portanto, é esperado que o usuário não perceba qual-
quer tipo de mudança na reprodução do conteúdo. Caso o cliente (player) MPEG-DASH
executando no navegador Google Chrome utilize, por exemplo, o endereço 10.0.0.1 para
acessar o servidor de conteúdo, mas o controlador decidir que o servidor 10.0.0.2 é mais
adequado, o redirecionamento será executado automaticamente e o usuário/cliente não
saberá que essa troca foi feita.

2.2. Ambiente de Teste
Todos os testes foram realizados em máquinas virtuais com o auxı́lio da ferramenta Virtu-
alBox. O primeiro dispositivo utilizado para executar a máquina virtual é um computador

1do inglês Software-Defined Networking
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de mesa. Esse tem como papel hospedar a rede Mininet, contendo os hosts, o switch
OpenFlow (OpenVSwitch), o controlador e o servidor de conteúdo. O sistema operacio-
nal utilizado foi o Ubuntu com 3 GB de RAM, processador de 4 núcleos a 3.5 GHz. O
segundo dispositivo utilizado, é um notebook. As especificações da máquina virtual são
semelhantes às anteriores. Porém, por dispor de um processador inferior executando a
apenas 3.2 GHz, foi elencado somente como servidor de conteúdo.

O player MPEG-DASH utilizado é o dash.js pois este é de código aberto, logo, é
possı́vel realizar modificações conforme necessário.

Para criar a rede no Mininet criam-se inicialmente os hosts que executarão os na-
vegadores e por conseguinte o cliente MPEG-DASH. Cria-se em seguida o switch virtual
com o open vswitch e conectam-se cada um desses hosts às portas do switch. Após as
devidas configurações, o cliente (navegador executando no host do Mininet) está pronto
para acessar o conteúdo disponibilizado na página do servidor Apache.

2.3. Testes

Todos os testes idealizados tem como principal objetivo observar o comportamento da
reprodução do vı́deo no computador do usuário final para certificação de que não houve
percepção do redirecionamento. Desse modo, todas as métricas para as quais os testes fo-
ram elaborados, tem relação direta ou indireta com a qualidade de experiência do usuário
final.

O dash.js foi modificado de tal forma que é impresso no console do navegador
o tempo para aparição do primeiro quadro de vı́deo no reprodutor que envolve o tempo
de carregamento da página. Além disso, uma função para monitoramento do bitrate a
cada segundo de reprodução do vı́deo foi elaborada. Para comparação, outras abordagens
foram desenvolvidas. Entre elas, a abordagem sem SDN, a abordagem Round Robin (ou
de DNS, como citado na introdução) e a abordagem aleatória.

Para os resultados a seguir apresentados, foram realizadas 10 execuções para cada
abordagem utilizada. Além disso, a cada nova execução o cache do navegador era lim-
pado.

Conforme a Tabela 1, a abordagem proposta apresenta o segundo melhor resul-
tado quanto ao tempo de espera para aparição do primeiro quadro do vı́deo. Uma possı́vel
explicação para tal se deve ao fato de que na abordagem sem SDN, não existe a instalação
de regras no switch e portanto, tende a ser mais ágil. Porém, é válido ressaltar que o redi-
recionamento nesse caso, não causou nenhum tipo de atraso à reprodução do conteúdo.

Tabela 1. Tempo para primeiro frame

A Figura 1 ilustra a média de bitrate do vı́deo recebido pelo cliente em cada se-
gundo da visualização. Conforme é ilustrado, a abordagem proposta se mostrou adequada,
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e é inclusive, a que a apresentou o melhor resultado pois possui menos quedas na média
e se estabilizou na maior qualidade do conteúdo pouco após o inı́cio da reprodução.

Figura 1. Média bitrate conforme as abordagens

3. Conclusão
Com a popularização da Internet e avanços tecnológicos referentes a arquitetura e estru-
tura de rede, o consumo de vı́deo se tornou uma prática diária no cotidiano de muitas
pessoas. Contudo, apesar desses avanços e constantes melhorias, ainda há diversos de-
safios a serem superados. Um deles é o balanceamento de carga de modo que a rede de
distribuição de conteúdo consiga suportar uma alta demanda de requisições e não preju-
dique a qualidade de experiência do usuário final. Uma possı́vel solução ou pelo menos
atenuação do problema é proposta no presente trabalho. Para tal, foi idealizado um sis-
tema que utiliza de Redes Definidas por Software para interceptar os pacotes durante a
reprodução do conteúdo em vı́deo, e através da análise da métrica taxa de transferência
dos servidores de conteúdo disponı́veis, efetuar a mais adequada escolha de servidor.
Esse método é promissor pois apresentou resultados preliminares satisfatórios quanto a
qualidade de experiência do usuário.

Para trabalhos futuros, são necessários testes referente a escalabilidade horizontal
da abordagem proposta para a constatação de que ele é de fato relevante.
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Resumo. Neste artigo é proposto e implementado um modelo de gateway para
a Internet das Coisas (Internet of Things - IoT), considerando os modelos de
transporte e comunicacão CoAP (Constrained Application Protocol) e OSGP
(Open Smart Grid Protocol). Por se tratarem de protocolos que buscam cobrir
as principais deficiências em sistemas para Cidades Inteligentes (Smart Cities -
SC), inferiu-se necessária uma integracão rápida e eficiente entre ambos.

1. Introdução
A IoT está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, e sua popularização possibi-
litou o surgimento de redes inteligentes. Um dos principais pilares das redes inteligentes
é a utilização de sensores e atuadores inteligentes para o gerenciamento de contexto e a
descoberta de serviços [Perera et al. 2014]. Com isso, mais dispositivos são conectados à
rede, ocasionando a necessidade de estudos na área de intercompatibilidade. As SCs são
exemplos de sistmas inteligentes em ascensão e que dependem da utilização de diversos
sensores.

As SCs são constituı́das por sistemas inteligentes que trabalham em conjunto,
com o propósito de fornecer soluções eficientes para a distribuição de recursos de uma
cidade. Um exemplo desses sistemas inteligentes são as SGs, que possibilitam a coleta de
uma grande quantidade de dados referentes ao uso de energia elétrica, fornecendo maior
controle do consumo de energia aos consumidores e prestadores de serviço [ETSI 2012].
Em ambientes diversos, os dados podem ser obtidos através de sensores dispostos dentro
do contexto de inúmeras aplicações, gerando um grande fluxo de informações de origens
distintas. Sendo assim, a transmissão dos dados pode ser realizada atráves de modelos
como o CoAP e o OSGP.

O objetivo do OSGP é permitir a coleta de dados em ambientes diversos,
possibilitando o uso eficiente de energia elétrica dos consumidores e prestadores de
serviço, provendo um serviço automatizado, sem a necessidade de mão de obra humana
[Alliance 2015]. Assim, então surge o desafio da interoperabilidade entre equipamentos,
fornecendo suporte a dispositivos (e.g. sensores) com recursos limitados, como memória,
processamento, armazenamento e energia. Para tanto, o modelo CoAP tem este propósito.
O CoAP é um protocolo leve, de transporte e comunicação M2M (machine-to-machine),
que opera nos moldes de requisição/resposta do HTTP [Iglesias-Urkia et al. 2017]. Com
base no contexto apresentado, surge a necessidade da integração dos protocolos OSGP e
CoAP.

Uma rede que retrate a IoT é formada por dispositivos heterogêneos, deman-
dando uma aplicação que consiga relacionar todos eles, visando suas limitações es-
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pecı́ficas e modelos de comunicação como os que vigoram no atual estado-da-arte. Dessa
forma, o modelo proposto consiste em mapear os pacotes enviados por ambos os la-
dos da comunicação entre os protocolos CoAP e OSGP. As estruturas definidas pelas
especificações dos protocolos foram mantidas, tornando esta implementação escalável ao
desenvolvimento e futuras implementações em diversos ambientes. Sendo assim, o tra-
balho realizado tem como seu escopo a integração por atribuição de requisições/respostas
análogas entre os modelos escolhidos, desenvolvendo as lógicas de tradução dos dados
contidos nos cabeçalhos, opções e payloads dos pacotes.

2. Gateway

Com base no trabalho realizado em [Shin et al. 2017], o gateway COSGP-IoT-SG foi
desenvolvido utilizando os métodos e recursos fornecidos pela biblioteca libcoap2, dis-
ponı́vel na linguagem C. Neste trabalho, o servidor é o responsável por atribuir as de-
vidas lógicas de funcionamento dos métodos GET, PUT, POST e DELETE definidos
pela própria especificação do protocolo CoAP, que segue a arquitetura CoRE (Cons-
trained Restful Environment). São levadas em consideração as definições Write/Read
e Full/Partial do modelo OSGP, além do suporte aos Pending Events Descriptors (PEDs),
que agem como os ativadores das Pending Tables, essenciais para manutenções e escala-
bilidade de forma geral.

Assim, o gateway funciona de modo que, na chamada individual de cada
requisição e resposta, um método correspondente de tradução, similar ao apresentado
na Figura 1, é invocado, mapeando os dados ao extrair certos atributos, como: identi-
ficador da mensagem, tipo de requisição/resposta, tamanho do pacote e token. O repo-
sitório de dados do servidor CoAP são recursos que podem ser adicionados no contexto
da aplicação, por onde os métodos são chamados.

Os testes realizados visaram comparar o tempo de processamento de cada etapa de
tradução dos métodos. Dois microcontroladores de capacidades computacionais distintas
foram escolhidos propositalmente para simular os efeitos que limitações no hardware de
um dispositivo podem ter em uma aplicação, e a maneira como isso afeta o desempe-
nho geral do processo, assim possibilitando a comparação e comprovando a eficácia da
implementação. Este trabalho não contou com a utilização de um cliente OSGP, que leva-
ria à necessidade de simular a comunicação realizada através de uma rede elétrica, por não
ser o objetivo da atual fase do projeto. Por conta disso, o cliente OSGP foi substituı́do por
estruturas cujos componentes foram definidos de forma a também seguir as especificações
do protocolo. Para as requisições CoAP, realizamos a implementação de um cliente em
Python, devido à facilidade no uso das bibliotecas disponı́veis para a plataforma.

O ambiente de testes consistiu na implementação, em hardware, do código desen-
volvido. As plataformas de desenvolvimento escolhidas, com foco nas implementações
de integração elaboradas no trabalho, se dividiram entre clientes e servidor. Para os cli-
entes CoAP optou-se por utilizar o hardware Raspberry PI 3 Model B v1.2, possuindo
1GB de RAM e uma CPU ARM Cortex A53 com quatro núcleos operando a 1,2GHz, e
o BeagleBone Black, que possui 512MB de RAM, uma CPU ARM Cortex A8 AM3358
com um núcleo operando a 1GHz e rodando o sistema Debian 9.4. O servidor, contendo
a implementação COSGP-IoT-SG, contou com o sistema operacional Ubuntu 16.04 LTS
64 bits, processador AMD-FX 6300 com seis núcleos de 3,5 GHz e 8 GB de memória.
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Figura 1. Diagrama demonstrando o funcionamento do método GET Full em caso
de comunicação bem sucedida.

3. Resultados Preliminares

As medições, que se encontram dispostas em milissegundos na Tabela 1 e Tabela 2, foram
realizadas com base no tempo de resposta da requisição dos clientes e com os recursos
provenientes das bibliotecas padrões da linguagem Python. A média da latência existente
entre a comunicação dos dispositivos foi de 10,761 ms no Raspberry e 0,356 ms no Be-
agleBone Black para cada pacote enviado ou recebido. Apenas os métodos PUT e GET
Fulls foram testados, considerando a complexidade da descrição dos resultados. Os pay-
loads dos pacotes CoAP contaram com arquivos JSON de tamanhos variando entre 1024,
2048, 4096 e 8192 bytes, que foram divididos em pacotes de 1024 bytes por conta da
especificação do protocolo CoAP. Cada tamanho de pacote foi testado quatro vezes em
cada método, totalizando uma amostra de 120 pacotes enviados ou recebidos.

A Tabela 1 representa o tempo de resposta de um PUT Full para cada tamanho
de pacote. A tendência do crescimento linear é exposta pelo aumento no número de
requisições feitas, considerando que a especificação CoAP conta com, no máximo, 1024
bytes para cada envio ou resposta. É importante ressaltar as diferenças de latência entre
os dispositivos, onde cada tempo de requisição feita pelo Raspberry conta com cerca de
60% de interferência pela latência de fluxo da rede, enquanto o BeagleBone Black contou
apenas com 1% de interferência.

Tabela 1. PUT Full
Hardware 1024 2048 4096 8192

Raspberry 17,749 33,850 70,206 133,329
BeagleBone 38,336 55,705 97,612 177,95

A relação para o método GET Full é ilustrada na Tabela 2. A diferença no tempo
entre os dois métodos testados é causada pelas funções de tradução, onde o processamento
é maior no caso da necessidade de se adicionar o conteúdo do payload em um dos recursos
do servidor para o monitoramento da chegada dos pacotes.

A eficácia dos testes julgou-se comprovada em razão à quantidade e tamanho dos
dados utilizados na amostragem, que denotam excelente comportamento no caso de um
grande tráfego de dados.

Fórum de Iniciação Científica 293



Tabela 2. GET Full
Hardware 1024 2048 4096 8192

Raspberry 32,224 55,581 113,245 233,298
BeagleBone 54,639 113,388 227,196 449,753

4. Conclusão
Este trabalho visou suprir a demanda por interoperabilidade entre dispositivos de capaci-
dade limitada no âmbito da IoT. Os resultados se mostraram satisfatórios dentro do con-
texto aplicado e da amostragem utilizada. Apesar da aplicação ter sido bem explorada,
a falta de simulações realizadas através de uma rede elétrica real pode limitar o escopo
deste trabalho.

Sendo assim, em trabalhos futuros destacam-se as seguintes necessidades: simular
comunicações e traduções feitas por meio de uma rede elétrica, com a finalidade de avaliar
a solução proposta; testar em dispositivos com capacidades computacionais ainda mais
baixas; comparar o desempenho com outros protocolos, implementados em diferentes
linguagens e ambientes; e aferir resultados obtidos.
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Resumo. O uso da tecnologia  Blockchain  no contexto  da IoT (Internet  of
Things) está sendo cada vez mais explorado pela comunidade acadêmica e a
indústria. No entanto, essa implantação pode ser custosa ou inviável pois a
Blockchain  pode  exigir  recursos  computacionais  que  não  são  obtidos
facilmente com o uso de dispositivos IoT. Assim, esse trabalho apresenta o
framework  Demochain  cuja  função  é  auxiliar  no  desenvolvimento  de
plataformas blockchains híbridas no contexto de Io

1. Introdução

Uma importante  área de pesquisa na Computação que está  apresentando um rápido
crescimento é a Internet das Coisas (IoT).  Segundo Gartner (2017),  o gasto total em
dispositivos e serviços de IoT atingiu quase US $ 2 trilhões em 2017, e haverá mais de
20 bilhões de “coisas” conectadas em todo o mundo até 2020.

Entretanto, apesar de possuir a natureza distribuída, a maioria das soluções IoT
ainda dependem de arquiteturas que seguem o modelo cliente servidor.  Embora esse
modelo  arquitetural  possa  funcionar  hoje,  o  crescimento  da  IoT  sugere  que  novas
arquiteturas deverão ser propostas no futuro [Caramés e Lamas 2017]. Uma alternativa
que vêm sendo explorada pela comunidade acadêmica e a indústria é o emprego de
blockchains  devido  a sua,  capacidade  de  manter  os  registros  imutáveis  sem perder
segurança, com algoritmos que tratam nodos maliciosos.

Com esse cenário e a falta de padronização dos dispositivos IoT devido a seus
diferentes objetivos existe uma dificuldade na implementação e modelagem de uma
rede blockchain personalizada para dispositivos IoT [Conoscenti et al, 2016]. Assim, o
presente trabalho apresenta o Demochain,  um framework voltado para a criação de
redes blockchain híbridas para dispositivos IoT. Um dos diferenciais do Demochain é a
sua  capacidade  de  oferecer  opções  para  mesclar  e  combinar  diferentes  níveis  na
arquitetura e também funcionalidades da blockchain pura (totalmente descentralizada),
variando seus protocolos e criptografias,  construindo assim, uma blockchain híbrida.
Além disso, pode-se ressaltar que a maior contribuição do Demochain é a possibilidade
de facilitar  a modelagem e a prototipação de novas redes blockchain em ambientes
variados.

2. Framework Proposto

O framework construído foi  chamado de Demochain e foi  pensado para diminuir  a
complexidade  na  conexão dos dispositivos.  Portanto,  vários  conceitos  utilizados em
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blockchains tradicionais foram simplificados.  Ele foi desenvolvido com a linguagem
Go [Google 2009] e foi utilizada uma abordagem de orientação a objetos com o padrão
Decorator  em  sua  implementação  [Schmager,  Frank  2010].  A  arquitetura  que  foi
implementada  é  multicamadas,  baseada  no  trabalho  de  Li  e  Zhang  (2017).  Nessa
arquitetura,  cada nodo na rede pode assumir  dois papéis: ser um nodo centralizador
(Edge Node), que serve para controlar o acesso dos nodos abaixo na camada, ou ser um
nodo  de  alto  nível  (High-Level  Node),  também  chamado  de  nodo  filho,  onde  são
adicionado blocos e executado o protocolo de consenso. 

Com isso tem-se um modelo descentralizado com alguns níveis de centralização, porém
não totalmente distribuído. A Figura 1 apresenta a arquitetura do Demochain.

Figura 1. Arquitetura implementada.

Ao  escolher  o  esquema  de  criptografia  para  o  framework,  foi  levado  em
consideração não apenas a segurança fornecida de acordo com a carga computacional,
mas também o consumo de energia, fazendo um trade-off entre segurança e consumo.
Foram implementados quatro algoritmos de criptografia  assimétrica: RSA,  Ed25519,
Secp256k1 e ECDSA. A identificação dos nodos ocorre utilizando a pilha TCP em sua
forma tradicional. Portanto, um mesmo dispositivo pode estar rodando várias instâncias
do Demochain, desde que em portas distintas.

No  Demochain  a  blockchain  é  replicada  para  todos  os  nós.  Entretanto  o
diferencial  deste  framework  é  que  a  execução do consenso é  por  nível.   Protocolo
consenso consiste em um mecanismo que determina as condições a serem alcançadas
para concluir que um acordo foi alcançado em relação às validações dos blocos para ser
adicionado ao blockchain [Zheng et al. 2017]. Foram implementados três protocolos de
consenso: PoW (Proof of Work), PoS (Proof of Stake) e PBFT (Practical Byzantine
Fault Tolerance). 

A seguir serão apresentados os resultados de simulações de uso do framework
com o objetivo de demonstrar a performance de cada protocolo de consenso sobre um
mesmo desenho de arquitetura. 

3. Resultados

Todos os códigos bem como testes realizados estão disponíveis em Freitas (2018). Os
resultados foram obtidos com o uso de equipamentos para simular um ambiente IoT. A
Tabela 1 demonstra a configuração do hardware utilizado para os testes do Demochain.
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Tabela 1. Tabela de hardware para experimentação.

Código Descrição Processador Memória RAM Sistema Operacional
H01 Notebook Intel Core i5 2x 2.20 

GHz
4 Gigabytes Windows 10 Pro

H02 Raspberry Pi BCM2835 512 Megabytes Raspbian Stretch Lite

Para os cenários que tem por objetivo testar o desempenho do framework foi
utilizado as métricas descritas por S. Angelis (2017), que são comumente usadas para
medir  aplicações  descentralizadas,  sendo  elas  Taxa  de  validação,  Latência,
Escalabilidade e Tempo Total de Execução. A fim de simular dados reais de ambientes
IoT foi utilizado um dataset público [Ortiz, J. e Gottschlich, N. 2016]. 

Foi realizado teste com até 15 Nodos utilizando a criptografia RSA, dispersos
entre os Hardwares H01 e H02, sendo que todos estavam rodando sobre um mesmo
nível  de  rede,  ou  seja,  todos  respondiam  para  o  mesmo  Edge  Node.  A  Figura  2
apresenta o tempo total de execução em minutos sobre os três protocolos de consenso,
considerando a variação do número de nodos na rede, sendo que o PoW estava com
dificuldade 3.

Figura 2. Tempo total de execução sobre o Dataset

Do ponto de vista de desempenho pode-se notar que o protocolo PoW é o menos
performático,  pois necessita de poder computacional para achar uma Hash específica
com força bruta, porém é o mais escalável de todos já que a performance isolada de
cada nodo não é influenciada pelos demais, apenas pelo seu próprio processamento, já
para os protocolos PoS e PBFT a performance vai variar de acordo com a arquitetura
modelada, já que a validação dos blocos é coletiva, depende da conexão com outros
nodos, entretanto vale ressaltar que dependendo da disposição dos nodos, o nível de
segurança varia,  pois em um nível com apenas 2 nodos, por exemplo,  caso um dos
nodos se torne malicioso 50% do nível da rede está infectada, e como os outros níveis
apenas “aceitam” os blocos deste nível infectado toda a rede pode ficar comprometida.
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4. Conclusão

Esse artigo teve por objetivo apresentar o Demochain, um framework para a criação de
redes blockchain híbridas para dispositivos IoT.  O trabalho realizado até o momento
demonstra que o framework proposto é capaz de auxiliar no desenvolvimento de redes
blockchain  híbridas  para  ambientes  IoT.  O  estudo  realizado  e  o  framework
desenvolvido propiciaram a abstração de diversos conhecimentos, possibilitando assim
que trabalhos  relacionados  possam ser  desenvolvidos  utilizando  este  como base em
diversos aspectos.

Assim, pode-se concluir que não existe uma solução única se tratando de redes
blockchain para dispositivos IoT. No entanto, a adoção de um framework para auxílio
no desenvolvimento abre uma ampla possibilidade de novas soluções cada vez mais
performáticas em diferentes contextos.

Como trabalhos futuros pode ser apontado a implementação de novos protocolos
de  consenso  nesta  arquitetura  híbrida,  com  a  possibilidade  de  cada  camada  estar
rodando o seu próprio consenso, além de novos controles de armazenamento e envio da
blockchain, e também utilizar outras métricas de desempenho e segurança para testes
com este framework, em diferentes ambientes IoT.
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Resumo. A fim de reduzir a distância de acesso a informação, provedores de
nuvem e Edge Computing (EC) trabalham para carregar dados em cache e for-
necê-los aos seus clientes. Contudo, a mobilidade dos usuários diminui a con-
fiabilidade das conexões e, por este motivo, um nó de EC utilizará o enlace
para carregar a cache que pode ser inutilizada pelo usuário, causando não
apenas o mau uso dos enlaces, mas também má administração de memória. O
presente trabalho apresenta uma abordagem para atenuar o problema exposto,
discutindo um escalonamento eficiente de cache com auxı́lio do Transmission
Control Protocol (TCP).

1. Introdução
O escalonamento de serviços entre provedores de nuvem e hospedeiros nas bordas da
Internet é uma etapa essencial para os usuários de dados móveis. Para esses, um es-
calonamento proporciona um acesso rápido e de baixo custo energético se realizado da
maneira correta. Isso se deve ao fato de ser possı́vel reduzir a distância entre o usuário e o
serviço que ele busca na rede. Embora o poder de processamento dos aparelhos celulares
mais recentes tenha evoluı́do drasticamente, pode não ser suficiente para algumas ativi-
dades que demandam alto processamento em um curto perı́odo de tempo. Sendo assim, o
processamento de algumas tarefas na nuvem é necessário [Mach and Becvar 2017].

Por se tratar de aparelhos móveis, é necessário levar em consideração a mobi-
lidade do usuário, que pode estar se afastando do fornecedor do serviço. No modelo
atual de escalonamento de serviços de cache, não há uma garantia de que o usuário re-
almente queira ou seja capaz de utilizar o serviço armazenado. Desta forma, pode haver
a movimentação de recursos desnecessários entre os provedores de nuvem e de borda.
Quanto a comunicação de dados, os principais desafios no escalonamento são: criação
de interconexões entre provedores; e manutenção da conectividade com o usuário. Numa
sessão de dados, existem no mı́nimo dois pares de conexão TCP, do usuário à Edge e da
Edge com a nuvem. Através do TCP é possı́vel utilizar o Número de Sequência (SEQ) e de
Acknowledgement (ACK) para verificar se a conexão do usuário está instável. Assim, um
gatilho pode ser acionado informando ao escalonador a necessidade de uma adaptação,
possivelmente alterando as conexões para outras Edges e movimentando os dados. Diante
do exposto, o presente trabalho define o problema de escalonamento entre provedores de
nuvem e de EC apresentando uma proposta para escalonamento baseada nas informações
do TCP.

2. Trabalhos Relacionados
Mach e Becvar (2017) definem que a busca por Quality of Service (QoS) para os usuários
é essencial e, para garantir a qualidade, é importante notar que ela depende de diversos as-
pectos. Os autores realizaram um estudo comparativo que relacionou diversos trabalhos,
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focando, dentre outros aspectos, na alocação de recursos computacionais e objetivando
reduzir o atraso no descarregamento da aplicação. Em outras palavras, garantindo QoS
aos usuários conectados aos provedores de borda [Mach and Becvar 2017].

Dois aspectos essenciais foram discutidas por Li e seus colegas: O primeiro é
controle de energia, é importante que a bateria do usuário seja preservada, mas também
é preciso controlar o gasto energético dos provedores. Além disso, com foco em mo-
bilidade sugerem uma alocação de recursos dinâmica de camadas. O modelo busca
diminuir o consumo de energia dos dispositivos Internet of Things (IoT) e dos nós
de borda [Li et al. 2018]. Por sua vez, o controle de congestionamento e a busca por
otimização de rotas foi abordado pelo Facebook, através de um sistema baseado em Soft-
ware Defined Networking (SDN) que busca e atualiza informações para realizar a tomada
de decisões [Schlinker et al. 2017].

Na arquitetura de armazenamento e organização de repositórios (Cloud4NetOrg),
um componente essencial é a Cache [Andriani et al. 2018]. No trabalho citado, os auto-
res apresentam duas camadas de cache que aceleram o acesso aos arquivos, a primeira
camada local e a segunda no repositório na rede. Por fim, o real desafio deste trabalho é,
além de descobrir padrões de mobilidade, garantir a eficiência no escalonamento, isto é,
ser capaz de mover a cache e redirecionar as conexões com o usuário sem ter gastos desne-
cessários de recursos computacionais (processamento, comunicação e armazenamento).

3. Definição do Problema

Manter estabilidade nas conexões é essencial, porém, é possı́vel avançar um passo e, a
partir da instabilidade, permitir a continuidade da conexão? No estado atual dos provedo-
res de EC isso não é possı́vel, ao se deslocar pela cidade, por exemplo, um usuário pode
ter sua conexão interrompida e perder todos os dados escalonados pelo provedor. Esse
modelo não apenas dificulta a conexão para o usuário, mas também reserva recursos nos
provedores, limitando a conexão de novos clientes. O objetivo é garantir a continuidade
da conexão, isto é, permitir a troca de provedores de EC sem a percepção do usuário, isto
pode ser alcançado se for possı́vel manter os dados previamente coletados na nuvem.

A Figura 1 apresenta a simplificação do cenário de execução em estudo. Apenas
um usuário está conectado ao provedor de EC A, utilizando sua cache com uma conexão
estável. O usuário move-se de maneira a se afastar do provedor A e ir em direção ao
provedor D. Ou seja, sua conexão com o provedor A torna-se instável ao longo do tempo,
fato analisado pela conexão TCP através do aumento de ACK duplicados e do Round-
Trip Time (RTT), ativando um evento no sistema, que realiza a movimentação da cache e
reconexão com os provedores vizinhos, até atingir o provedor D, onde a conexão é a mais
estável. Esses eventos (aumento da latência e detecção de ACKs duplicados) são gatilhos
para acionar o escalonamento do sistema. É importante notar as interconexões entre os
provedores de nuvem e de EC vizinhos, representadas através de arestas na Figura 1.
Ao detectar que o usuário possivelmente está se afastando do ponto de acesso atual, é
enviada uma solicitação aos provedores vizinhos para realizar os testes de conexão, vazão
e capacidade, antecipando a conectividade futura. Os resultados dos testes definem o
destino da conexão do usuário. No exemplo da Figura 1, o usuário move-se em direção ao
provedor D e, ao se afastar de seu provedor atual, o gatilho será acionado pelo aumento da
latência de acesso ao provedor A, bem como a direção futura será indicada pela constante
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Figura 1. Exemplo do cenário em estudo: usuário conectado ao provedor de
Edge A, em movimento constante afastando-se do ponto de conexão.

diminuição dos valores no vetor de direção do provedor D.

Considerando a mobilidade da Figura 1, armazenar cache no provedor de EC A
torna-se ineficiente ao sistema, pois, além de consumir um espaço que não será acessado
pelo usuário, utilizará parte da vazão do enlace de acesso até o provedor de nuvem para
carregar a cache. Contudo, através da interconexão entre os provedores de EC, é possı́vel
mover a cache entre provedores de EC sem acessar o repositório na nuvem. Desta forma,
garante-se um melhor aproveitamento do espaço e um acesso menor à nuvem.

Outro problema é o congestionamento do enlace entre os servidores de EC e os
provedores de nuvem. Um nó de EC pode ter seu enlace sobrecarregado por um usuário.
Para amenizar o problema, é possı́vel transferir dados ao nó de destino aproveitando a
interconexão com outros provedores de EC adjacentes. Ou seja, utilizando a interconexão
entre os vizinhos como um caminho temporário para diminuição do gargalo.

3.1. Parâmetros dos Provedores

Alguns parâmetros foram identificados como essenciais para formalização do escalona-
mento. As matrizes de latência e de largura de banda entre provedores de Edge e
nuvem são necessárias para representar a capacidade do sistema, obtida através de sis-
temas de monitoração. Por fim, a capacidade de cache, demonstra o estado atual do
recurso de armazenamento disponı́vel para usuários.

3.2. Variáveis e Função Objetivo

Para formalização do problema na perspectiva dos provedores de Nuvem e de EC, é apre-
sentado um modelo baseado na análise do ambiente, que neste caso é inferido pela co-
nexão TCP entre dois pares: provedores de nuvem e de EC; e repositórios e usuários.

Fórum de Iniciação Científica 301



O cabeçalho do protocolo TCP fornece informações de SEQ e ACK e, a partir delas,
é possı́vel identificar a variável e = estabilidade da conexão. Além disso, essas mes-
mas informações acompanhadas do RTT fornecem a variável p = ping (latência da
comunicação). Na perspectiva dos usuários, uma matriz de vazão (D) define a vazão
necessária (demanda) para alimentar os usuários. É importante notar que a vazão do
provedor de Edge deve suportar os downloads do usuário. Nesse cenário, as variáveis
definidas anteriormente serão associadas ao usuário u para representar o objetivo do es-
calonador. Desta forma, eu, pu e du representam os valores buscados. Sendo t o tempo e
t0 < t1, a estabilidade da conexão tende a diminuir (eu(t1) < eu(t0)), devido à ocorrência
de ACKs duplicados, a latência na comunicação tende a aumentar (pu(t1) > pu(t0)), fato
que pode ser detectado através do aumento constante do RTT. Assim, o objetivo do es-
calonamento é selecionar o melhor provedor para receber os dados da cache do provedor
atual e redirecionar a conexão do usuário e do provedor de nuvem.

4. Considerações e Propostas
No cenário atual podemos observar o sistema de EC como um conjunto de conexões
independentes. Porém, a necessidade de reduzir o gasto de recursos computacionais e a
alta mobilidade fornecida por aparelhos móveis requer que o serviço de escalonamento de
cache seja rápido e móvel, isto é, as conexões devem ser ampliadas criando uma sub-rede
entre os provedores de EC.

Conforme apresentado na seção 3, a proposta é realizar a composição de grafos e
utilizar as informações concedidas pelo TCP para atualizar as tabelas necessárias e, desta
maneira, garantir o funcionamento do sistema. Na próxima etapa, o problema será forma-
lizado como Mixed Integer Linear Programming (MILP) uma vez que as informações
podem ser representadas, em sua maioria, como valores inteiros. Posteriormente, a
formulação será estudada com o IBM ILOG CPLEX Optimization Studio (CPLEX).
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Resumo. As bombas de infusão são eletromédicos utilizados em larga escala e
possuem alto índice de alarmes falsos positivos. Esse trabalho explora o método
Naive Bayes na classificação de um dataset gerado a partir de ensaios que
simulam a operação de uma bomba de infusão. O objetivo dos testes foi validar
o modelo proposto na qualificação da geração de alertas. Os testes apontaram
uma acurácia elevada para as situações normais sem oclusão.

1. Introdução
Os equipamentos eletromédicos intravenosos têm a função de administrar o escoamento
de substâncias diretamente na corrente sanguínea do paciente. A medicação intrave-
nosa é essencial para o tratamento de pacientes no âmbito hospitalar. Contudo, prover
esse tratamento é algo complexo e erros de administração do medicamento são comuns
[Blandford et al. 2016]. Esses fatores são preocupantes pois terapias intravenosas inapro-
priadas são uma causa importante de mortalidade [Bhavasaar et al. 2016].

As bombas de infusão, por sua vez, estão entre os equipamentos eletromédicos
mais utilizados em hospitais. Esse tipo de equipamento tem a função de regular a vazão
dos fluidos entregues pela via intravenosa. Uma bomba de infusão é capaz de monito-
rar e controlar o escoamento em pressões geradas pelo próprio equipamento e superiores
à pressão sanguínea humana [Canelas et al. 2003]. Dessa forma, o dispositivo consegue
realizar o escoamento desejado do volume da medicação, ao longo de um tempo determi-
nado, ou seja, garantir que a taxa de infusão seja atingida.

Os equipamentos eletromédicos possuem alarmes que indicam uma situação po-
tencialmente anormal. Quando uma bomba de infusão se encontra em uma situação que
comprometa sua capacidade de manutenção da vazão, um alerta deve ser gerado. Porém,
se o gerenciamento autônomo de alertas falhar ou possuir pouca precisão, muitos alar-
mes falsos positivos podem ser emitidos. Esses alarmes desnecessários podem estressar a
equipe profissional, que pode, inclusive, acabar silenciando o equipamento.

A aprendizagem Bayesiana é um tipo de aprendizagem de máquina supervisio-
nada. Esse tipo de abordagem utiliza-se do sub-problema de criar hipóteses baseadas nos
dados, para que assim, resolva o principal problema: realizar predições. Esse método
é comumente utilizado para classificações que consideram incertezas, visto que utilizam
modelos baseados em probabilidades condicionais.
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Tendo a motivação de que as bombas de infusão estão entre os equipamentos
eletromédicos que possuem maior índice de falsos alertas [ECRI 2017], esse trabalho
tem o objetivo central de explorar alternativas para qualificação da emissão destes alertas.
Dessa forma, objetiva também revisar os principais erros nas bombas de infusão e explorar
a Aprendizagem Bayesiana para qualificação nos alertas desse tipo de equipamento.

2. Trabalhos Relacionados
Ao ser feita uma revisão de literatura foram identificados trabalhos que, semelhantemente,
se preocupam com a confiabilidade operacional de equipamentos eletromédicos. O prin-
cipal trabalho relacionado é denominado Intravenous Electromedical Equipment: A Pro-
posal to Improve Accuracy in Generating Alerts [Ferreira et al. 2018], onde é apresentada
uma proposta que explora Redes Bayesianas para minimizar a ocorrência de falsos alertas
de oclusão nas bombas de infusão.

Nesse trabalho foram realizados ensaios para simular a operação de uma bomba
de infusão em diferentes situações. Com os dados obtidos por um sensor não invasivo
nesses ensaios, foi gerado um conjunto de dados para treinamento e testes. Os testes
foram realizados para encontrar o intervalo de tempo de cálculo da taxa de pressão no
equipo e o conjunto de probabilidades que obtivessem melhor acurácia em um modelo
de Rede Bayesiana. Os resultados dos testes demonstraram que as Redes Bayesianas são
uma abordagem com potencial para redução da incidência de falsos alertas positivos e
negativos em bombas de infusão.

Este trabalho possui a utilização de uma biblioteca Python conhecida e um classi-
ficador Gaussiano como as principais diferenças em relação ao trabalho relacionado.

3. Trabalho Desenvolvido
O desenvolvimento deste trabalho foi baseado nos resultados obtidos em
[Ferreira et al. 2018], extraindo desse trabalho: o melhor intervalo de tempo para
cálculo da taxa de acréscimo da pressão, o conjunto de probabilidades definidos para
cada evento, e também o conjunto de dados dos ensaios com a bomba de infusão.

Os testes tiveram por finalidade classificar a situação de uma bomba de infusão
baseada nos dados dos sensores. Sendo as classes possíveis:

1. Sem Oclusão: a linha de infusão não está sob pressão que influencie no escoa-
mento do líquido;

2. Oclusão Parcial: existe uma pressão constante sobre o tubo do equipo, a qual
deve ser vencida pelo escoamento de líquido da bomba de infusão, sem compro-
meter a taxa de infusão desejada;

3. Oclusão Total: ao iniciar a infusão, já é detectada uma obstrução total da via,
comprometendo a taxa de infusão;

O conjunto de dados extraídos dos ensaios contam com a medição da pressão por
um sensor não-invasivo no equipo. A Taxa de Acréscimo da Pressão (TAP ) foi calculada
utilizando o valor inicial (Vo) e valor final (Vi) do sensor de pressão para cada intervalo
de 3,5min (210s). Sendo:

TAP =
Vi − Vo

210
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Tabela 1. Distribuição das probabilidades

Conjunto de Probabilidades
Hipótese 1 2 3 4 5 6

Probabilidade 30% 50% 60% 80% 90% 99%

Tabela 2. Tempo dos ensaios e divisão dos conjuntos de dados.

Ensaio Sem oclusão Oclusão Parcial Oclusão Total
Tempo Total 30h 30h 19h
Tempo para Treino 18h 18h 13h30min
Tempo para Teste 12h 12h 5h30min

Além da TAP foi utilizado um conjunto de distribuição de probabilidades para
as análises das hipóteses, abrangendo no total seis. Como mostrado na Tabela 1. Esse
conjunto representa a distribuição da probabilidade de oclusão ao longo do tempo. Já a
TAP determina um valor que representa a mudança da pressão nos intervalos de tempo.

A divisão do conjunto de dados para treinamento e testes foi feita de acordo com
o tempo de cada ensaio, como mostrado na Tabela 2. Dessa forma o modelo foi trei-
nado utilizando a TAP calculada em todo o tempo de treino dos três ensaios, juntamente
com o conjunto de probabilidades estabelecido e, posteriormente, foi testado utilizando
a TAP de todo tempo de teste concatenada com as probabilidades. Dessa forma o con-
junto de dados tanto de treino quanto de teste resultou no formato: "TAP; Probabilidade;
Classificação". Sendo a classificação dada pelo próprio tipo do ensaio.

O classificador Naive Bayes utilizado foi o classificador Gaussian Naive Bayes,
disponível na biblioteca de Machine Learning ScikitLearn [Pedregosa et al. 2011] na lin-
guagem Python.

4. Resultados Obtidos

Os resultados obtidos nos testes realizados apontaram uma acurácia de 99,09% para a
classificação da situação da bomba de infusão como Sem Oclusão, Oclusão Parcial e
Oclusão Total. Contudo, a classificação da situação de Oclusão Total, em específico,
obteve uma acurácia menor, de 76,04%. Porém apenas uma situação de oclusão total foi
classificada como Sem Oclusão, e outras 22 situações foram erroneamente classificadas
como Oclusão Parcial (resultado mais próximo da Oclusão Total), como apresentado na
matriz de confusão da Tabela 3.

Tabela 3. Matriz de confusão das predições realizadas

Oclusão Parcial Sem Oclusão Oclusão Total
Oclusão Parcial 2248 0 0
Sem Oclusão 2 202 0
Oclusão Total 22 1 73
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5. Considerações Finais
A principal contribuição desse trabalho foi analisar o emprego classificador Gaussian
Naive Bayes de uma biblioteca conhecida para a classificação da situação de uma bomba
de infusão. Portanto, servindo como proposta para qualificação da geração de alertas no
equipamento eletromédico.

A utilização do método proposto no contexto analisado apresentou acurácias ele-
vadas para as situações consideradas normais no equipamento - oclusão parcial e sem
oclusão. Contudo a acurácia na classificação da situação anormal de oclusão total foi
menor que a do trabalho relacionado apresentado.

Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar um dataset com mais dados de situa-
ção de oclusão total, com a perspectiva de uma melhora da acurácia. Além disso também
se pretende explorar outros classificadores Bayesianos na qualificação do perfil operacio-
nal de equipamentos eletromédicos.
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Resumo. A utilização de contêineres em ambientes compartilhados requer me-
canismos para prover segurança aos dados e operações. Neste contexto, este
trabalho descreve um escalonador de contêineres com requisitos de segurança
utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Além de detalhes sobre a
implementação, uma análise experimental destaca a eficiência do escalonador.

1. Introdução e Motivação
O uso de contêineres para implementar sistemas distribuı́dos está em evidência de-
vido a maleabilidade gerencial oferecida. Um diferencial de contêineres perante ou-
tras tecnologias é a variação em suas demandas de carga, ou seja, o requisitante in-
forma valores mı́nimo e máximo para cada atributo (e.g. CPU, RAM). O compartilha-
mento de ambientes por múltiplos usuários remete, aos envolvidos, a preocupações na
segurança da execução de suas aplicações. A criptografia dos dados tem sido aplicada a
segurança de aplicações há décadas, porém, recentemente, processadores passaram a per-
mitir o confinamento de dados e instruções em registradores (Software Guard Extensions
(SGX)) [Costan and Devadas 2016]. Suportado pela criptografia em registradores, um de
framework de gerenciamento de contêineres, com escalonador baseado no princı́pio bin
packing, foi proposto por pesquisadores suı́ços [Vaucher et al. 2018].

O problema em questão é NP-Difı́cil e a solução com bin packing não é escalável.
A escalabilidade em problemas de escalonamento já foi tratada em outros trabalhos com
técnicas de Aprendizado por Reforço. Vengerov et al. propuseram um framework para a
alocação dinâmica de recursos [Vengerov 2005] e Cheng et al. definiram um escalonador
de tarefas para nuvens computacionais através do uso de Deep Reinforcement Learning
(DRL) com foco em economia de energia [Cheng et al. 2018]. Neste contexto, o presente
trabalho busca tornar a solução deste problema escalável através do uso de Aprendizado
de Máquina (AM) e Redes Neurais (RN), acrescentando-se aos requisitos usuais o En-
clave Page Cache (EPC) que é um componente do SGX.

2. Escalonador Proposto

2.1. Escalonamento por Deep Reinforcement Learning

O princı́pio de funcionamento do Escalonador DRL proposto é centrado em dois com-
ponentes: o agente e o ambiente. O agente é modelado como uma rede neural Deep Q
Network (DQN) cujo objetivo é predizer um valor de desempenho conhecido como Q.
Agente e ambiente interagem adequando, através do principio da ação-e-reação, os pesos
da rede neural recalculado, a cada iteração, com base em uma recompensa fornecida pelo
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ambiente. O ambiente, por sua vez, faz o gerenciamento dos contêineres de acordo com
a fila de requisições, alocando ou desalocando-os de seus hospedeiros.

A cada iteração, a rede neural (agente) processa uma entrada constituı́da do estado
atual dos N servidores (e.g. capacidade fı́sica do servidor) e a nova solicitação (duração
estimada, capacidade mı́nima/máxima de recursos virtuais demandados - CPUmin,
CPUmax, RAMmin, RAMmax, EPCmin, EPCmax). A saı́da deste agente é definição
do servidor fı́sico (baseado em uma função softmax) que a nova operação (alocação ou
desalocação) deve ser aplicada. Todavia, a DQN não retorna a capacidade reservada ou
residual do servidor, dificultando o processamento da próxima solicitação. Para resol-
ver este problema, o escalonador proposto decompôs os servidores em faixas de recursos
(subclasses). Solicitações são adequadas as faixas de recursos disponı́veis, não mais a
quantidade de recursos residuais. Portanto, o agente retorna ao ambiente a subclasse
atribuı́da a solicitação e uma recompensa é atribuı́da a esta ação. A subclasse escolhida
deve garantir a disponibilidade de recursos mı́nimos solicitados pela requisição.

2.2. Cálculo da Recompensa

A recompensa de requisição (rfinal) é composta por três termos principais: a utilidade da
alocação (rreq), a consolidação do DC (rcons) e o eventual atraso no tempo de execução
(rtempo). Inicialmente, rreq = 1

4
·
(
CPUalloc

CPUmax

)
+ 1

4
·
(
RAMalloc

RAMmax

)
+ 1

2
·
(

EPCalloc

EPCmax+ε

)
repre-

senta a função de utilidade indicando quanto a ação escolhida atendeu aos requisitos do
usuário. CPUalloc, RAMalloc e EPCalloc indicam os valores alocados, sendo que ε > 0
é necessário para evitar a divisão por zero em contêineres sem requisitos de segurança
(EPC). Ainda, há pesos de importância para os recursos, dando maior impacto ao requi-
sito de segurança. A recompensa quanto a consolidação do DC (rcons), é calculada em
função da desativação de servidores ociosos, ou seja, é atribuı́da com base na quantidade
de servidores já em trabalho que poderiam comportar esse contêiner. Por sua vez, rtempo

é calculada em função do tempo de atraso, que analisa qual o impacto da alocação na fila
de contêineres que possuem seu tempo de submissão igual ao momento atual. Por fim,
rfinal é definido como a média das recompensas individuais (rfinal =

rreq+rcons+rtempo

3
).

3. Análise Experimental
Para o desenvolvimento tanto do ambiente quanto do agente foi utilizada a linguagem de
programação Python (versão 3.7.2). Na implementação e no treinamento da rede neural
foram utilizadas as bibliotecas Keras (versão 2.2.4) e TensorFlow (versão 1.12.0).

3.1. Métricas e Cenários Experimentais

A análise compara os resultados do escalonador proposto com o algoritmo Round Ro-
bin (RR), tradicionalmente utilizado pelos gerenciadores de contêineres Kubernetes e
Swarm. Ainda, para definir a linha ótima, o cenário foi modelado como Programação
Linear Inteira Mista (MILP), e solucionado usando a ferramenta IBM CPLEX. Para as
comparações, foram selecionadas as métricas de atraso para um contêiner ser escalonado,
a fragmentação do DC, e a utilidade (perspectiva do cliente).

Os dados de entrada provém do registro do Google Borg, previamente utilizado
pela literatura [Vaucher et al. 2018]. Devido a abstração originalmente realizada, uma
normalização ajustou as configurações ao hardware disponı́vel. Os valores mı́nimos e
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máximos foram inferidos dos valores inicialmente solicitados e a média utilizada. Os
requisitos de segurança (EPC) não foram descritos nos dados originais e, para fins de
validação, foram injetados de acordo com a quantidade de RAM. O percentual de EPC
das solicitações variou entre 0% e 75%, possibilitando a análise do comportamento em 4
cenários (0%, 25%, 50% e 75%). Para todos os casos, foram considerados, 15 servidores
divididos em duas classes. Na primeira, 9 servidores foram configurados com 8 cores, 64
GB RAM e 0 capacidade de EPC. Na segunda, 6 servidores possuem 8 cores, 8 GB RAM
e 93, 5 MB de EPC.

3.2. Treinamento da Rede Neural
A RN foi treinada utilizando uma parte dos dados exclusiva para treinamento, assim evi-
tando o overfitting (fenômeno memorização das respostas). Durante o treinamento, a
RN armazena em memória: o valor da recompensa, o estado anterior do DC, a decisão
do agente, o servidor e a subclasse escolhidos e, para finalizar, o novo estado do DC
(aquele imediatamente após o provisionamento da última solicitação). O treinamento da
RN acontece após o processamento de uma amostra de contêineres, utilizando os dados
memorizados e a equação de Bellman com o intuito de encontrar os pesos adequados.

3.3. Discussão dos Resultados
Finalmente, os resultados são apresentados na Figura 1 e ordenados por percentual de
EPC. Uma tendência geral é observada: o escalonador com DQN está mais próximo
do ótimo quando comparado ao RR. Especificamente, no cenário sem requisições com
EPC (Figura 1(a)) não ocorrem atrasados quando o algoritmo ótimo é usado. Porém, ao
comparar com a métrica de utilidade é possı́vel observar que tanto o RR quanto a DQN
possuem maior desempenho. O algoritmo ótimo sempre seleciona os valores mı́nimos
solicitados, enquanto DQN e o RR buscam atender o pedido máximo. Ainda, há conside-
ravelmente menos atrasos nas alocações realizadas pela DQN quando comparado ao RR.
A fragmentação mostra maior tendência da DQN em espalhar os contêineres ao longo dos
servidores. Analisando o cenário com 25% de requisições EPC (Figura 1(b)), o mesmo
padrão é observado em relação ao cenário anterior. Com 50% de requisições EPC (Fi-
gura 1(c)), uma variação é identificada. A fragmentação do algoritmo ótimo é similar ao
do algoritmo RR enquanto a DQN distribui os contêineres aumentando a utilidade com
menor atraso possı́vel, visto que o número de servidores que possuem EPC é reduzido.
Por fim, com 75% de requisições EPC (Figura 1(d)) o atraso da DQN é semelhante ao do
RR devido ao grande número de contêineres solicitantes de um recurso escasso.

4. Conclusões
Um escalonador tem como tarefa alocar recursos para diferentes requisições, otimizando
o DC. Sobretudo, em um cenário com múltiplos usuários compartilhando os recursos,
o escalonador deve considerar requisitos de segurança nas requisições. O escalonador
apresentado obteve resultados superiores aos algoritmos clássicos de escalonamento e se
aproximou, em alguns casos, da solução ótima.
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(a) Cenário com 0% EPC.

(b) Cenário com 25% EPC.

(c) Cenário com 50% EPC.

(d) Cenário com 75% EPC.

Figura 1. Resultados da análise experimental.
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Resumo. O processamento de grandes volumes de dados (Big Data) e seu ar-
mazenamento distribuı́do vem aumentando gradualmente o uso da rede. Nesse
contexto, diferentes empresas e instituições passaram a estudar formas de como
armazenar e processar estes grandes volume de dados, obtendo valor e conheci-
mento a partir deles. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo introdutório
sobre as tecnologias e ferramentas que auxiliam desenvolvedores na solução de
problemas e uso de Big Data.

1. Introdução
A quantidade de dados que os sistemas e usuários geram vem crescendo de forma expo-
nencial. Em 2012 foram gerados cerca de 2, 5 Exabytes de dados por dia. Este volume
de dados é tão elevado, fazendo com que a quantidade de dados que trafegam na internet
atualmente é maior do que se tinha armazenado no mundo inteiro cerca de 20 anos atrás
[McAfee et al. 2012]. Nesse sentido, um desafio dos atuais sistemas de informações é
como armazenar e processar estes volumes de dados.

Este grande conjunto de dados é atualmente denominado de BIGDATA, podendo
armazendar e processar dados gerados a partir de diversas fontes, como computado-
res, celulares, câmeras, sensores e diversos outros dispositivos que acessam a internet
[Deighton 2019]. Partindo desta premissa, este artigo pretende promover um embasa-
mento teórico acerca de BIGDATA, bem como comparar as ferramentas e soluções utiliza-
dos atualmente. Assim, inicialmente apresentamos uma conceituação e um comparativo
das tecnologias disponı́veis para BIGDATA. Na sequência, na Sessão 2 são apresenta-
dos os conceitos e desafios envolvidos neste contexto, bem como o framework Hadoop.
Na Sessão 3 são destacadas algumas tecnologias e ferramentas de BIGDATA. A Sessão 4
destacam-se os trabalhos relacionados. O trabalho é finalizando na Sessão 5 com algumas
propostas de trabalhos futuros.

2. Big Data
BIGDATA pode ser definido como uma nova geração de tecnologias e arquiteturas pen-
sadas a partir do conceito 5V . Foram projetadas para extrair valor de grandes volumes
de dados, que possuem uma variedade de fontes, uma alta velocidade de geração além
da sua veracidade [Gandomi and Haider 2015]. Atualmente, existem amplas discussões
sobre quando uma quantidade de dados começa a ser considerada BIGDATA. No entanto,
ainda não existe um amplo consenso sobre estas medidas. Por outro lado, para processar
estes grandes volumes de dados necessita-se de abordagens diferentes para processamento
e armazenamento, uma vez que os sistemas de bancos de dados tradicionais, denomina-
dos de relacionais, não apresentam boa eficiência quando utilizados neste novo ambiente.
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Por conta disto, diferentes frameworks começam ganhar mercado almejando auxiliar nas
tarefa de processamento e armazenamento de BIGDATA, dentre os quais destaca-se o
Apache Hadoop.

O Hadoop é um framework desenvolvido na linguagem Java para processamento e
armazenamento de dados de forma distribuı́da. Sua principal premissa é a escalabilidade
horizontal, que, em caso de aumento da demanda, prevê um aumento da quantidade de
servidores ou nodos conectados no cluster, diferentemente das metodologias tradicionais
que preveem um escalabilidade vertical, onde o poder de processamento dos servidores
em questão é incrementado [Lam 2010].

O framework Hadoop foi conceitualmente planejado para utilizar o sistema de
arquivos distribuı́dos Hadoop Distributed File System (HDFS) para o armazenamento de
dados e o framework MapReduce para o processamento de dados.

O HDFS é um sistema de arquivos tolerante a falhas projetado para executar em
hardware de baixo custo. Sua estrutura é organizada em forma de clusters, sendo estes
divididos em dois grupos de nós. Os nós NameNodes que possuem a função de gerenciar
o sistema de arquivos e nós DataNodes que possuem a função de armazenar os dados
salvos [White 2012]. Assim, almejando garantir a integridade e disponibilidade dos da-
dos, o HDFS implementa um nı́vel de replicação que define a quantidade de vezes que os
mesmos são replicados entre os nós do cluster. Deste modo, caso um nó apresente falhas,
o HDFS consegue acessar os dados de outro nodo ativo e continua o seu funcionamento.

Por outro lado, para o processamento dos dados em BIGDATA, o Hadoop utiliza
a tecnologia de MapReduce. Este framework tem como função fornecer um modelo de
programação para tratamento dos dados. As tarefas são executadas baseadas nas funções
de sumarizar e reduzir os dados afim de obter um resultado sobre os dados processa-
dos [Chu et al. 2007].

Assim, todo o processo do MapReduce é dividido em duas fases. Na primeira
fase - Map - os dados são mapeados, tratados e agrupados por uma chave que permita
a indexação das informações. Nesta fase, formam-se tuplas contendo uma chave e um
conjunto de valores. Na segunda fase - Reduce - é realizado o processamento nos dados
agrupados a fim de torná-los úteis, como por exemplo, realizar uma soma dos valores das
chaves mapeadas [Venner 2009].

3. Tecnologias de BIGDATA

Diferentes ferramentas e frameworks tem sido desenvolvido para processamento e arma-
zenamento de dados no contexto de BIGDATA. Dentre as quais destacam-se:

3.1. Tecnologias para Processamento

• Hadoop Yarn - Foi implementado a partir da versão 2.0 do Hadoop. Esta ferra-
menta tem como função separar as funcionalidades de gerenciamento de recursos
e agendamento de tarefas dentro do framework [Kulkarni and Khandewal 2014];
• Hadoop Pig - É uma linguagem de alto nı́vel para análise de grandes quantidades

de dados [Lam 2010]. É uma ferramenta empregada para auxiliar desenvolvedores
na solução de problemas envolvendo BIGDATA; e
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• Hadoop Spark - É uma interface de programação para tratamento e processa-
mento de dados. A ferramenta Spark tem sido bastante utilizada dado o seu desem-
penho na execução de aplicações, alcançando eficiências de até 40 vezes maiores
que o Hadoop, isto devido a sua caracterı́stica de manter os dados armazenados
em memória [Zaharia et al. 2010].

3.2. Tecnologias para Armazenamento

• HBase - É um framework para Hadoop que disponibiliza diversas ferramentas
para auxiliar no armazenamento dos dados. Dentre elas destaca-se a função de
proporcionar um data warehouse para que as aplicações possam armazenar seus
dados de forma não estruturada (NoSql) [Lam 2010].
• Hive - É uma ferramenta Hadoop que permite um armazenamento de dados

no formato estruturado. Com ela é possı́vel a criação de tabelas relacionais
através da linguagem Hive Query, esta que se assemelha bastante a linguagem
SQL [Lam 2010].
• MongoDB - É um banco de dados não relacional (NoSQL) orientado a do-

cumentos. Sua principal diferença com os bancos de dados relacionais é que
nele não existe o conceito de linhas e tabelas, assim os dados são inseridos no
banco em forma de documentos. assim como não existe relacionamentos pois as
informações referentes a um objeto são salvas em apenas um documento.

4. Trabalhos Relacionados
No artigo de [Qureshi and Koubaa 2019] é apresentado um estudo sobre a eficiência
energética no uso do Hadoop em computadores de placa única (SBC), onde foi veri-
ficado que as arquiteturas de computadores SBC’s baseadas em ARM apresentam um
baixo custo no gasto de energia, tornando-os assim altamente eficientes na utilização de
recursos computacionais.

Em [Dadheech et al. 2018] os autores desenvolveram uma aplicação de
otimização de consultas para reduzir o tempo na busca de dados no ambiente de BIG-
DATA. Após o desenvolvimento os autores realizaram testes de desempenho da nova
metodologia com as técnicas de agendamento FIFO, HFS e HCS para verificar se a nova
tecnologia apresenta um melhor desempenho.

Com a premissa de melhorar a performance no gerenciamento de recursos do
Hadoop Yarn os autores do artigo [Yao et al. 2019] desenvolveram dois novos algoritmos
de agendamento para o Hadoop Yarn, sendo eles o HaSTE e HaSTE-A, onde ambos os
algoritmos tiveram uma melhora no tempo total de execução de processos MapReduce.

No estudo de [Óskarsdóttir et al. 2019] os autores demonstram como incluir a
grande quantidade de dados provenientes de chamadas telefônicas e dados de redes soci-
ais no ranqueamento de crédito. Ao fim do estudo é apontado que o uso destes recursos
pode amplificar o mercado de empréstimos, pois a falta de conhecimento sobre o perfil de
consumo das pessoas gera um alto custo para iniciantes no mercado de crédito.

5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros
Tendo analisado os frameworks e as ferramentas disponı́veis, percebe-se que a larga
utilização do framework Apache Hadoop sendo que o emprego ela é fundamental para
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geração de valor a partir de BIGDATA. Os sistemas em execução precisam atuar em uma
enorme quantidade de dados fazendo com que novas metodologias de armazenamento e
processamento sejam necessárias.

Um tecnologia que tem apresentado aumento em sua utilização é o Hadoop. Isto
também, devido ao número de ferramentas que facilitam a resolução de problemas envol-
vendo neste novo contexto de dados. Tais ferramentas diferem das ferramentas tradicio-
nais tanto em armazenamento quanto em processamento.

Como futuros trabalhos, pretende-se realizar a instalação destas ferramentas e re-
alizar uma comparação de desempenho e eficiência tanto no armazenamento quanto no
processamento de dados não estruturados. Nesse contexto, pretende-se verificar qual das
tecnologias apresenta melhor desempenho em diferentes configurações de BIGDATA.
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Resumo. Neste artigo é realizada uma análise de desempenho dos algoritmos
criptográficos de chave simétrica, Advanced Encryption Standard (AES) e Ri-
vest Cipher 6 (RC6), implementados na placa Beaglebone Black com diferentes
tamanhos de pacote e chave. Com a realização dos testes, foi possı́vel perceber
que o algoritmo RC6 obteve melhor desempenho em relação ao AES.

Palavras-Chave: Criptografia, Algoritmos, Segurança, Privacidade de
Dados;

1. Introdução

Segundo [Naru et al. 2017], a Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) está cada vez
mais presente no cotidiano das pessoas, como na medicina, em redes elétricas inteligentes
(Smart Grids), automação residencial, agricultura e mobilidade urbana. Com isto surge
a necessidade de proteger os dados processados pelos dispositivos IoT contra hackers e
invasores. Um modo de resolver este problema é através de algoritmos criptográficos,
em contrapartida criptografias demandam muito poder computacional. Sistemas embar-
cados possuem poder computacional limitado, assim, o desempenho de algoritmos crip-
tográficos é bem menor, gerando tempo de execução maior.

O AES, originalmente chamado Rijndael, foi desenvolvido na década de 1990
por Vincent Rijmen e Joan Daemen para participar do concurso que substituiria o algo-
ritmo criptográfico padrão do governo dos Estados Unidos, o DES, que já estava inseguro
[William 2006]. O algoritmo Rijndael acabou sendo escolhido como o melhor algoritmo
do concurso e a partir de então passou a chamar-se AES [Daemen and Rijmen 2013].

Desde sua criação, já foram realizadas várias modificações no algoritmo
original e ataques especı́ficos quebraram apenas algumas rodadas da criptografia
[Biham et al. 2005]. O AES possui quatro etapas de transformação, sendo elas: SubBy-
tes, ShiftRows, AddRoundKey e MixColumns, cada uma indispensável para a segurança
do algoritmo.

O RC6 é um algoritmo derivado do RC5, e desenvolvido por Ron Rivest, Matt
Robshaw, Ray Sidney e Yiqun Lisa Yin. Foi concorrente do Rijndael no concurso para o
Advanced Encryption Standard, onde foi derrotado pois além de necessitar de uma quan-
tidade grande de memória, seu desempenho em FPGA (Field Programmable Gate Array)
não foi satisfatório [Daemen and Rijmen 2013]. Assim, possui desempenho superior em
software do que em hardware se comparado a outros algoritmos criptográficos, em Lin-
guagem C foi o algoritmo mais rápido entre os concorrentes [Soewito et al. 2016]. O
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algoritmo é baseado na cifra de Feistel, com entrada de texto pleno de 128 bits dividido
em 4 entradas de 32 bits e tamanho de chave de até 256 bits.

O RC6 é um algoritmo simples de compreender e menos complexo que o AES,
que possui várias etapas baseadas em princı́pios algébricos sofisticados. Como tem base
na cifra de Feistel, o RC6 conta com muitas operações de rotação de bits, XOR e rotação
de posições das entradas. Outros exemplos de criptografias baseadas em cifra de Feistel
são: Blowfish, CAST, DES e 3DES.

Portanto, o principal objetivo deste trabalho é analisar, considerando tamanhos de
pacotes e chaves variados, os algoritmos de chave simétrica AES e RC6 na placa Bea-
glebone Black em continuação aos trabalhos desenvolvidos em [da Silva et al. 2018]. No
trabalho de [Ochôa et al. 2018], foram realizados testes com os algoritmos RC6, AES
(128, 192 e 256) e 3DES no microcontrolador MSP430F6749. As criptografias que ob-
tiveram melhor resultado foram o AES e o RC6, por este motivo foram escolhidos estes
algoritmos inicialmente.

2. Testes Realizados

Todos os testes foram realizados na placa BeagleBone Black, que possui 512MB de RAM
DDR3 e uma CPU ARM Cortex A8 AM3358 com um núcleo operando a 1GHz. Além
disso, foi utilizado o sistema operacional Debian 9.4 em um cartão SD de 16GB.

Foram medidos os tempos de encriptação e decriptação de pacotes de dados
com tamanhos de 128KB, 256KB, 512KB e 1024KB baseando-se no trabalho de
[Silva et al. 2018], juntamente com chaves de 128, 192 e 256 bits nos algoritmos RC6
e AES, ambos utilizando a cifra de bloco ECB (Electronic Codebook) e implementados
em Linguagem C.

Na Tabela 1 são demonstrados os tempos de encriptação em todas as três chaves
para tamanhos de pacotes testados. Todos os tempos foram obtidos realizando a média
aritmética de dez testes consecutivos em milissegundos para maior precisão nos resultados
atingidos. Pode-se perceber que o tamanho de chave afetou aproximadamente 1% do
tempo total e, em média, o tempo dobrou conforme eram dobrados os tamanhos dos
pacotes, tanto para o AES quanto para o RC6, demonstrando um crescimento linear.

Tamanho
Pacote/Chave

128bits 192bits 256bits
AES RC6 AES RC6 AES RC6

128KB 509 71 509 71 512 71
256KB 1019 138 1017 140 1042 142
512KB 2049 275 2033 277 2043 277

1024KB 4110 551 4105 553 4138 552

Tabela 1. Tempos (ms) de encriptação considerando tamanhos de pacote e chave

A Tabela 2 demonstra os tempos de execução obtidos na decriptação dos quatro
pacotes testados com as três chaves, também medidos em milissegundos. Neste caso o
AES obteve tempos de decriptação maiores do que encriptação e o RC6 obteve tempos
melhores do que sua etapa de encriptação. O impacto das chaves em ambos os algorit-
mos afetou menos de 1% do desempenho total. Em dispositivos ainda mais limitados,
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como utilizado por [Ochôa et al. 2018], a diferença de tempo entre as chaves são mais
expressivas, contribuindo também com resultados para uso em IoT.

Tamanho
Pacote/Chave

128bits 192bits 256bits
AES RC6 AES RC6 AES RC6

128KB 602 67 601 68 607 68
256KB 1208 133 1203 137 1213 138
512KB 2418 269 2411 273 2423 269

1024KB 4840 533 4814 547 4866 533

Tabela 2. Tempos (ms) de decriptação considerando tamanhos de pacote e chave

Na Figura 1 evidencia a diferença entre o algoritmo RC6 em relação ao AES. Du-
rante os testes realizados foi possı́vel perceber que o RC6 possui menos etapas e operações
mais simples que o AES, isto pode explicar seu desempenho superior nas condições tes-
tadas.

Figura 1. Gráfico comparativo entre os tempos de encriptação.

A Figura 2 demonstra que, em todos os casos abordados, o RC6 obteve tempos
menores para decriptar os pacotes do que para encriptar, enquanto o AES demorou mais
tempo para decriptação do que encriptação. Entretanto, não foi possı́vel concluir o porquê.

Figura 2. Gráfico comparativo entre os tempos de decriptação.
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3. Conclusões e Trabalhos Futuros
Nos testes e análise dos resultados preliminares obtidos, foi possı́vel observar que o RC6
demonstra desempenho superior ao AES nos casos testados, obtendo desempenho de oito
a dez vezes superior. Sendo relevante para uso em casos em que o tempo de processa-
mento precisa ser o mais baixo possı́vel, como em comunicações. Com isso, foi possı́vel
concluir que o RC6 possui maior viabilidade de uso devido aos seus tempos melhores em
relação ao AES, sendo importante ressaltar que não foi utilizado o acelerador criptográfico
presente no Beaglebone Black, pois o objetivo do trabalho é avaliar os desempenhos dos
algoritmos sob o mesmo ambiente, sem nenhum tipo de otimização ou aceleração externa
ao CPU principal do ARM.

Em trabalhos futuros pretende-se desenvolver otimizações para ambos os algo-
ritmos para melhor desempenho, análise de uso de memória, testes com outros algorit-
mos criptográficos, testes em diferentes microcontroladores e aplicações em contextos e
cenários especı́ficos.
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Resumo. Este trabalho identificou bibliotecas de programação que implemen-
tam algoritmos de enxame. Esses simulam o comportamento de populações e
usam cálculos para melhorar a qualidade da solução. Buscamos os algoritmos
implementados para cada biblioteca e se são paralelos. Como resultados, apre-
sentamos as bibliotecas encontradas, as linguagem de programação, as técnicas
de paralelismo e alguns algoritmos.

1. Introdução

A inteligência de enxames ou inteligência de colônias ou ainda inteligência coletiva, é um
conjunto de técnicas baseadas no comportamento coletivo de sistemas auto-organizados,
distribuı́dos, autônomos, flexı́veis e dinâmicos [Serapiao 2009]. Os algoritmos que simu-
lam esse comportamento são chamados de Algoritmos Bioinspirados ou de Computação
Natural. Eles são empregados em problemas complexos onde é difı́cil encontrar a melhor
solução, devido ao elevado tempo de computação.

Um enxame é uma população de elementos que interagem e são capazes de oti-
mizar um objetivo global através da busca colaborativa de um espaço. Há uma tendência
em um enxame para os indivı́duos se moverem em direção a um centro de massa na
população, resultando em convergência, estado ótimo [Kennedy and Eberhart 2001]. Nos
métodos de otimização natural, a função objetivo é avaliada várias vezes, o que eleva o
custo computacional. Entretanto, esses métodos tem uma probabilidade maior para evitar
mı́nimos locais [do Prado and Saramago 2005].

O princı́pio desses algoritmos utiliza um método construtivo para a obtenção da
população inicial e uma técnica de busca local para melhorar a solução da população.
Os indivı́duos (soluções) dessa população são evoluı́dos de acordo com regras especı́ficas
[Serapiao 2009]. O algoritmo itera sobre uma tarefa que é realizada por um colônia, clas-
sifica e direciona os indivı́duos para uma solução factı́vel, mas não garante a otimalidade.

Existem algoritmos inspirados em Colônias de Formigas (ACO – Ant Colony Op-
timization), Cultura de Bactérias (BFO – Bacterial Foraging Optimization), Enxame de
Partı́culas (PSO – Particle Swarm Optimization), Colônia Artificial de Abelhas (ABC –
Artificial Bee Colony) entre outros.

A inteligência é a capacidade de resolver grandes problemas eficientemente. Um
problema pode ter diversas soluções, a maioria não são muito boas, algumas são tran-
sitáveis e poucas são ótimas. Existe uma série de métodos para classificar as possibili-
dades e os atalhos, chamados de heurı́stica, que aceleram o processo de busca. Como os
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princı́pios são semelhantes, um método pode ser desenvolvido para um problema e usado
para outro [Castro and Tsuzuki 2008].

Este trabalho visa investigar as bibliotecas disponı́veis que implementam algorit-
mos de computação natural, identificando se utilizam técnicas de programação paralela.
Com o propósito de posteriormente implementar um nova biblioteca open source com
algoritmos bioinspirados paralelos.

O artigo está organizado da seguinte forma. A segunda seção apresenta os
métodos e filtros utilizados para a realização desta pesquisa. Na terceira seção, as bi-
bliotecas encontradas na literatura são apresentadas. Por fim, as considerações sobre a
pesquisa realizada.

2. Metodologia

Para a coleta de material utilizamos as bases IEEE Xplore e Springerlink, pois são as
principais bases indexadoras da área de computação. Com o propósito de identificar as
bibliotecas que implementam algoritmos bioinspirados, destacando caso utilizem técnicas
de programação paralela e se possuem código open source.

A string de busca aplicada foi gerada pela combinação das palavras paral-
lel (paralelo); library (biblioteca); swarm (enxame); algorithm (algoritmo); particle
(partı́cula); optimization (otimização); ABC (colônia artificial de abelhas); PSO (enxame
de partı́culas); swarm intelligence (inteligência de enxame).

Para filtrar os resultados da busca foram estabelecidos critérios de exclusão: Os
artigos com data de publicação inferior aos anos 2000; Artigos publicadas em lı́nguas dis-
tintas de português ou inglês; Artigos incompletos - que contém apenas resumo; Fora do
escopo da pesquisa - sem uso de bibliotecas ou aplicações paralelas; Artigos duplicados;
e Artigo indisponı́vel na base de dados.

3. Resultados

Na pesquisa foram identificadas bibliotecas que implementam algoritmos bioinspirados.
Algumas possuem técnicas de programação paralela. A biblioteca Paradiseo-EO1 im-
plementa algoritmos evolutivos, pesquisas locais e otimização por enxame de partı́culas
(PSO). Estes possuem versões paralelas e distribuı́das, com metaheurı́sticas hı́bridas e
paralelas. A biblioteca possui métodos modularizados o que permite que o programador
use algoritmos prontos ou que implemente seus próprios métodos. Paradiseo-EO utiliza
as bibliotecas paralelas MPI (Message Passing Interface) e PThreads. Para explorar os
recursos dessa biblioteca é preciso possuir licença.

A biblioteca MALLBA2 é open source e possui implementação dos algoritmos PSO
(enxame de partı́culas), ACO (colônias de formigas), GE (genéticos) e metaheurı́sticas
[del Rio Astorga et al. 2018]. Os algoritmos que compõem esta biblioteca são genéricos,
ou seja, podem ser aplicados a diversos problemas, mas exigem que parâmetros sejam

1Paradiseo A Software Framework for Metaheuristics. Disponı́vel em: http://paradiseo.gforge.inria.fr
Acesso em set. de 2018

2MALLBA LIBRARY v2.0, 2018. Disponı́vel em: http://neo.lcc.uma.es/mallba/easy-mallba/ Acesso
set. de 2018
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especificados. Os métodos utilizam as bibliotecas PThreads e OpenMP para o paralelismo
dos algoritmos [Alba et al. 2002].

PyGMO3 é uma biblioteca livre que fornece algoritmos como o PSO, ABC e de
otimização. Essa biblioteca disponibiliza métodos modularizados, assim o desenvolve-
dor pode optar por utilizar o algoritmo ou por implementar seu próprio código na lin-
guagem de programação Python. Os algoritmos e métodos não são paralelos, mas uti-
lizam os recursos de hardware de maneira eficiente. As topologias de rede Hypercube,
Ring, Barabasi-Albert,Watts-Strogatz e Erdos-Renyi, são usadas para definir as rotas de
migração de boas soluções entre os cores. Não é tarefa do usuário ou desenvolvedor mani-
pular os indivı́duos (membros da população bioinspirada), essa é uma estratégia utilizada
para manter a população consistente [Izzo and Biscani 2015].

A biblioteca PaGMO4 implementa algoritmos bioinspirados, tais como ABC
(colônia artificial de abelhas), PSO (enxame de partı́culas), SA (Simulated Annea-
ling), GA (algoritmos Genéticos), Algoritmos Evolutivos e de Otimização, na lingua-
gem C++. A biblioteca MPI é utilizada para beneficiar a execução através do bom
uso de recursos do hardware. A biblioteca é open source e em ambientes de cluster, o
PaGMO pode ser empregado para distribuir a carga de trabalho entre várias máquinas
[Biscani and Stroe 2018].

A Tabela 1 apresenta as bibliotecas detectadas no estudo, a linguagem de
programação em que foram desenvolvidas, alguns exemplos de algoritmos implemen-
tados e informam se utilizam as biblioteca PThreads, OpenMP e MPI.

Tabela 1. Bibliotecas para Algoritmos Bioinspirados

As bibliotecas identificadas na pesquisa são utilizadas por pesquisadores para o
desenvolvimento de algoritmos de enxames. Essas bibliotecas abrangem diversos algorit-
mos e usam técnicas de paralelismo para melhorar o desempenho da aplicação. Expondo
a importância de aplicações eficientes que utilizam adequadamente os recursos de hard-
ware disponı́veis. Destacam os métodos genéricos que permitem flexibilidade, uma vez
que os desenvolvedores podem optar por usar o algoritmo ou por aprimorar certos trechos
do código.

3Welcome to PyGMO. Disponı́vel em: http://esa.github.io/pygmo/index.html. Acesso em nov. de 2018
4PaGMO Parallel Global Multiobjective Optimizer. Disponı́vel em:

http://esa.github.io/pagmo/index.html. Acesso em out. de 2018
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4. Considerações Finais
Os algoritmos de enxame buscam solucionar problemas complexos, suas aplicações
são vastas e podem contribuir com diversas áreas, como por exemplo engenharia e
ciência. Essas aplicações robustas além de complexas demandam tempo de execução
e computação, o que torna a solução cara.

No estudo observamos que as bibliotecas encontradas não contém somente al-
goritmos bioinspirados, além deles resolvem problemas de otimização, busca e me-
taheurı́sticas. A literatura evidencia a importância e aplicação de algoritmos de enxame
na solução de diversos problemas. Mas também aponta uma lacuna as bibliotecas não são
direcionadas, mas heterogenias abrangem diversos algoritmos.

As bibliotecas dispõem de métodos capazes de abstrair e generalizar informações,
o que as torna uma estratégia simples e eficiente para desenvolvimento de aplicações
bioinspiradas. Alguns destes métodos são implementados com estratégias paralelas o que
melhora ainda mais o desempenho da aplicação.

Para trabalho futuros buscamos reunir em uma nova biblioteca os métodos e
técnicas identificados no estudo apresentado neste artigo. O objetivo da próxima etapa
é compor uma biblioteca simples e open source, que disponha de métodos e algorit-
mos de inteligência de enxame. Esses algoritmos serão estudados quanto a sua estrutura,
esboçados (fluxograma que represente o pseudocódigo) e implementados.
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Resumo. Com a popularização da Internet e a larga quantidade de dados gera-
dos por serviços online, o processo de extração de informações destes serviços
torna-se desafiadora, pois o grande volume de informação normalmente de-
manda um elevado custo de processamento. Este artigo faz uma análise do per-
fil dos candidatos do ENEM, do ano de 2016, explorando a ferramenta Apache
Spark como forma de otimizar o desempenho na análise dos dados.

1. Introdução

Diversas aplicações da Internet são caracterizadas por acesso contı́nuo de um número
diversificado de usuários, com caracterı́sticas e comportamentos especı́ficos. Desta forma,
um conhecimento sobre hábitos e preferências dos usuários torna-se um diferencial na
busca por adequar serviços aos seus usuários. Este conhecimento normalmente é obtido
pela análise de logs, que contém registros sobre o uso do serviço.

Arquivos log fornecem um histórico com dados e ações que ocorrem em um sis-
tema. Estes registros geralmente são armazenados em arquivos de texto simples. Por
exemplo, pode-se extrair informações sobre os usuários, como gênero, faixa etária e naci-
onalidade, ou ainda caracterizar o perfil destes usuários enquanto acessam o serviço, como
por exemplo, identificar por quanto tempo permaneceram no site, quais funcionalidades
foram acessadas e como eles navegam pela aplicação.

Lidar com uma alta quantidade de dados é um desafio para desenvolvedores e
cientistas de dados, uma vez que a alta dimensionalidade de parâmetros, combinada com
o tamanho elevado da amostra aumenta o custo computacional [Fan et al. 2014]. Ao invés
de reduzir a amostra, soluções para tratar este alto volume de dados visam aumentar a
capacidade de processamento, visto que quanto maior for o número de dados em um
arquivo de log, melhores e mais precisos serão os resultados obtidos na análise.

Este trabalho faz uma análise do perfil dos candidatos inscritos no Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) no ano de 2016 [INEP 2018]. Como forma de otimizar o
tempo de processamento para extração de dados dos logs do Enem, foi implementado um
analisador distribuı́do, usando o Apache Spark [Spark 2018] .
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2. Perfil dos candidatos do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)1 é uma prova nacional utilizada para avaliar
a qualidade do ensino médio no paı́s. Além disso, a classificação dos candidatos lhes
permitirão acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras.

Para analisar o perfil dos candidatos foi utilizado o log com informações dos ins-
critos no ano de 2016, disponibilizado pelo INEP [INEP 2018] e obtido através do repo-
sitório de dados Kaggle [Kaggle 2018]. Com base nas informações obtidas no log, foram
selecionados os seguintes atributos: distinção de candidatos por gênero, por região e por
faixa etária.

O log do Enem classifica aproximadamente 170 atributos por candidato e contém
mais de 8,6 milhões de linhas, que correspondem à 5.7 GB de informação armazenada.
Para extração e contabilização de ocorrências de cada atributo, foi implementado um
analisador distribuı́do, utilizando a ferramenta Apache Spark [Spark 2018]. O Apache
Spark é uma ferramenta distribuı́da para processamento de alto desempenho, de uso geral
com APIs em Scala, Java e Python e bibliotecas para streaming, processamento gráfico e
aprendizado de máquina [Armbrust et al. 2015].

O analisador distribuı́do implementa o modelo map-reduce, um modelo de
programação criado para processar grandes coleções de dados, dividindo o processamento
em um grupo de serviços independentes. Primeiramente é feito um mapeamento (map-
ping) dos registros em função dos atributos sob análise. A fase de mapping é responsável
por fazer a separação do log em blocos, quebrando as linhas em palavras e, como saı́da,
é gerado um par chave/valor para cada uma destas palavras, contendo a palavra e a con-
tagem por bloco. Por fim, a fase Reduce percorre os valores que estão associados com a
chave e produz saı́das com o número total de ocorrências para cada palavra. Em nossa
análise, a função Reduce toma os valores do log do Enem, resume-os e gera uma única
saı́da contendo o número total de ocorrências de cada atributo.

Para comparação de desempenho, foi implementada uma versão sequencial do
analisador em Python. A versão sequencial trabalha com a manipulação de arquivo csv
(arquivo em texto plano, com atributos separados por vı́rgulas), lendo cada linha e obtendo
os dados das colunas de interesse.

A Figura 1 mostra os resultados obtidos. Foram contabilizados um total de
8.627.265 candidatos inscritos. Na distribuição por gênero, 57, 75% dos candidatos são
do sexo feminino, enquanto 42, 25% são do sexo masculino. Na distribuição por faixa
etária, a maioria dos candidatos têm entre 18 e 20 anos, contabilizando 30% dos candida-
tos. Foram identificados 37 candidatos com mais de 80 anos, sendo que o percentual de
candidatos acima dos 30 anos atinge em torno de 15%.

A Tabela 1 apresenta a distribuição de candidatos por região. Pode-se observar
que a maioria de candidatos encontra-se na região sudeste, contabilizando 35, 72% da
população total, sendo São Paulo o estado com mais candidatos, contando com 16, 3% do
total. O estado de Roraima foi o que apresentou menos participantes, com apenas 0, 28%
do total.

1https://enem.inep.gov.br/
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(a) Separação por gênero (b) Separação por faixa etária

Figura 1. Caracterı́sticas dos candidatos do Enem (ano 2016).

Tabela 1. Distribuição de candidatos por região.
Estados Total Candidatos Percentual Estados Total Candidatos Percentual

BA 665192 7,71 MG 954219 11,06
AM 193830 2,25 MA 326960 3,79
AL 146277 1,70 MT 163250 1,89
PR 420641 4,88 DF 166007 1,92
AP 60064 0,70 MS 140082 1,62
PB 222920 2,58 CE 516359 5,99
PA 441188 5,11 RR 24111 0,28
PE 441345 5,12 RS 419580 4,86
SP 1406003 16,30 RN 194740 2,26
PI 186808 2,17 RO 100101 1,16
ES 172858 2,00 GO 286980 3,33
TO 76601 0,89 RJ 548687 6,36
SC 176891 2,05 AC 60220 0,70
SE 115453 1,34

3. Avaliação de desempenho
Para avaliar o desempenho do analisador de log distribuı́do, foram utilizados 6

computadores com sistema operacional Ubuntu 16.04 LTS-64 bits, com 4 GB de memória
RAM e processador Intel core i5-4460 com 4 núcleos de processamento (3.2 GHz). Foi
utilizado o Apache Spark, versão 2.4.0, Python 2.7.12, Java 8 e Scala 2.12.6. Um dos
nodos executa de forma dedicada, como mestre, e os demais como nodos de trabalho.

Tendo os dois algoritmos implementados, foi executado o algoritmo distribuı́do,
variando de 1 até 6 máquinas. A versão sequencial foi executada em uma máquina, e o
tempo de execução ficou em torno de 3 minutos. A Figura 2 apresenta o speed-up obtido
com o analisador distribuı́do. Pode-se observar que a versão distribuı́da chega a ser 7.2
vezes mais rápida que a sequencial. Ao adicionar mais de 6 nodos não se observou ganho
expressivo de desempenho. Possivelmente o custo de comunicação e coordenação entre
os nodos passa a não compensar para um número mais elevado de nodos.

4. Considerações Finais
Este trabalho apresentou uma análise do perfil dos candidatos do Enem no ano de 2016.
Devido ao grande volume de dados e do log com registros dos candidatos estar represen-
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Figura 2. Speed-up.

tado em modo texto, o custo de processamento para extração de informações é elevado.
Portanto, para esta análise de dados, foi implementado um analisador distribuı́do utili-
zando o Apache Spark. Pode-se observar um speed-up de 7,2 com a versão paralela.

Como trabalhos futuros pretende-se avaliar dados dos candidatos do Enem de
outros anos. Utilizando estratégias de mineração de dados, espera-se, além de adqui-
rir conhecimento sobre dados históricos, prever comportamentos futuros. Após adquirir
conhecimento com este estudo de caso, pretende-se aplicar uma análise semelhante so-
bre logs da ferramenta Moodle na Universidade Federal do Rio Grande. Desta forma,
será possı́vel identificar perfis de uso dos alunos, tutores e professores, além de estimar e
inferir a qualidade das respostas e interações entre estes agentes na plataforma.
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Resumo. O presente trabalho propõe a implementação de uma ferramenta ca-
paz de gerar automaticamente modelos analı́ticos de desempenho para aplicações
baseadas na arquitetura de microsserviços (MS) através de monitoramento do
sistema. É apresentada, inicialmente, a solução conceitual proposta e a implementação
da ferramenta, mostrando como foi feita a extração dos parâmetros de desem-
penho. Por fim, é mostrado um exemplo de sistema e o modelo gerado.

1. Introdução
A arquitetura de MS vem se mostrando uma tendência no desenvolvimento de aplicações
baseadas em nuvens computacionais. Esta arquitetura estrutura uma aplicação como um
conjunto de pequenos serviços, cada um sendo executado como um processo indepen-
dente e se comunicando através de mecanismos leves, geralmente através de requisições
HTTP. A arquitetura tem como princı́pio dividir o sistema em serviços até que cada uni-
dade tenha apenas uma responsabilidade, atuando de maneira independente e autônoma,
buscando pelo baixo acoplamento e alta coesão [Newman 2015].

A arquitetura, entretanto, acrescenta uma complexa rede de comunicações entre
os MSs, diminuindo consideravelmente a visibilidade do sistema. Uma forma de lidar
com a complexidade e agilidade de arquiteturas de MS é monitorar extensivamente as
aplicações diretamente em produção, permitindo assim identificar e corrigir rapidamente
eventuais problemas. Tracing distribuı́do permite entender o fluxo de requisições em um
sistema baseado em MSs e é usado para propiciar observabilidade de aplicações em MSs
[Sridharan 2018].

Embora informações geradas por uma ferramenta de tracing distribuı́do forneçam
um instantâneo que descreve onde uma aplicação está gastando seu tempo, elas não são
suficientes para raciocinar sobre o desempenho dessa aplicação. Por exemplo, um trace
(representação de uma propagação de contexto de uma determinada requisição ao sistema)
pode indicar os MSs que mais contribuem para a latência fim a fim de requisições, mas
é incapaz de apontar se a ativação de novas instâncias desses serviços propiciaria uma
redução dessa latência. Modelos analı́ticos de desempenho, neste contexto, ajudam a
analisar o desempenho e explorar soluções para o sistema a nı́vel de componente, de
maneira mais rápida e barata. Um exemplo de modelagem analı́tica é o modelo de redes
de filas [Menascé et al. 2004].

As caracterı́sticas das arquiteturas de MS, como quantidades potencialmente gran-
des de serviços e interações entre eles, agilidade e compartimentalização de equipes de
desenvolvimento, fazem com que a construção de modelos analı́ticos torne-se um desafio.
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Para contornar este problema, [Mizan and Franks 2012] e [Israr et al. 2007] propuseram
um gerador automático de modelos baseados em redes de filas em camadas usando de
monitoramento, porém ambos os trabalhos usaram de instrumentação especı́fica e não
trabalharam com aplicações em MSs, mas com sistemas distribuı́dos de maneira geral.

A proposta deste trabalho é gerar automaticamente modelos de redes de filas para
aplicações baseadas em MSs através de monitoração, usando uma ferramenta suportada
pelo OpenTracing (2018), uma API aberta para instrumentação de aplicações distribuı́das.

2. Solução Conceitual e Implementação

Para construir um modelo de rede de filas, é necessário definir as filas e a demanda de
serviço em cada uma. Para o problema, cada MS é representado como uma fila no sis-
tema. A demanda em cada fila depende do número de vezes que um MS é invocado no
processamento de uma requisição (o seu número de visitas) e do tempo médio dispendido
no MS a cada visita (o seu tempo de serviço). A ordem de processamento das requisições
nas várias filas não é relevante, pois o modelo trabalha com valores médios.

No contexto de tracing distribuı́do, um span representa toda a atuação de um MS
em uma determinada requisição e cada span informa o momento de inı́cio, a duração total
e o MS que o invocou. Um trace, por sua vez, é um grafo acı́clico de spans que representa
a propagação de contexto de uma requisição no sistema. Com um trace de uma aplicação,
é possı́vel constatar quantas vezes um serviço foi invocado, através do número de spans
de um mesmo serviço no trace, e encontrar o tempo de serviço deste, que é a diferença
da duração total com a soma da duração de todos os spans do qual este MS invoca. O
tempo de serviço, em outras palavras, é o tempo no qual o serviço esteve efetivamente
processando a requisição, e não só aguardando o fim do processamento dos serviços nos
quais este invoca. Com essas duas informações, é possı́vel calcular a demanda de cada
MS, que é o produto do número de visitas pelo tempo de serviço.

Para a identificação dos tempos de serviço de maneira apropriada, a coleta de tra-
ces de um determinado sistema deve ser feita a partir de aplicação de uma requisição por
vez no sistema, garantindo que nunca terá mais de uma requisição dentro do sistema. Com
isso, é garantido a não geração de filas em nenhum MS. Com um número determinado de
traces coletados, é calculada a média dos tempos de serviço constatados dentre todos os
spans em todos os traces de cada MS.

Uma premissa do trabalho é que a aplicação está instrumentada com o OpenTra-
cing (2018), uma API aberta de tracing distribuı́do, o que permite o uso de qualquer fer-
ramenta suportada por esta API. A ferramenta escolhida para este trabalho foi o Jaeger1.
O fluxo da solução está representado na Figura 1, onde uma aplicação em MSs, instru-
mentada pelo OpenTracing, é monitorada pelo Jaeger e este armazena os traces desta
aplicação no banco de dados Cassandra. Trace2PDQ é a implementação proposta neste
trabalho, um script Python que busca os traces no banco de dados, identifica os micros-
serviços associados a esta aplicação e gera um script PDQ (ferramenta capaz de resolver
modelos baseados em redes de filas) [PDQ 2017]. O PDQ, então, resolve o modelo e
gera métricas de desempenho para uma determinada taxa de chegada de requisições ao
sistema. Foi escolhido a implementação do PDQ para a linguagem R (PDQ-R).

1Ferramenta desenvolvida pela Uber para monitoramento de suas aplicações [OpenTracing 2018]
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Figura 2. Grafo de requisições do AMS.

A solução gera modelos de rede aberta, com apenas uma classe de requisições,
ou seja, cada comunicação entre serviços envolve o mesmo tipo de requisição e associa o
mesmo tempo de serviço. A solução resolve apenas modelos com chamadas sı́ncronas e
considera que os MSs têm apenas um servidor processando as requisições.

3. Resultados

Foi aplicada a implementação desenvolvida em um caso de teste, uma aplicação em MSs
chamada AMS, desenvolvida pelo autor. Foram implementados quatro MSs e um cli-
ente, todos na linguagem Go, se comunicando por chamadas RPC. A Figura 2 ilustra o
grafo de requisições do MS para uma requisição do cliente, onde as arestas representam
as invocações e o peso é o número de invocações em uma requisição. Cada MS foi imple-
mentado com um atraso aleatório normal para simular o tempo de serviço, onde a média
e o desvio padrão definido para cada um está representado na mesma figura, respectiva-
mente, abaixo do nome do MS. A comunicação é sı́ncrona, ou seja, o MS1 só invoca o
MS3 após a comunicação com o MS2 terminar.

A Figura 3 ilustra o script gerado automaticamente para a aplicação MS. O cálculo
da demanda foi colocado explicitamente como o produto do número de visitas pelo tempo
de serviço para facilitar a visualização do resultado. Como o cliente também foi instru-
mentado, ele foi encontrado e definido como uma fila do sistema. É possı́vel observar
uma coerência com os valores de atraso e número de visitas definidos na Figura 2.

Para a validação de modelos analı́ticos gerados automaticamente para o AMS, foi
construı́do um modelo de simulação da aplicação AMS e aplicada uma série de simulações
com diferentes taxas de chegada. Foram, então, comparados os tempos de resposta do
sistema e a utilização de cada MS do modelo gerado e das simulações para cada taxa de
chegada. Para a comparação, foi feito o cálculo do erro relativo para cada métrica em
cada taxa de chegada. Para os tempos de resposta, o maior erro foi de 5%, enquanto para
a utilização foi de 7,63%. Os erros inferiores a 10%, tanto a nı́vel de sistema quanto a
nı́vel de MS, mostram que os modelos gerados são consistentes.
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Figura 3. Código PDQ-R gerado para o AMS.

4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou uma solução para geração automática de modelos de desempe-
nho para aplicações de MS, usando de ferramentas e instrumentação de monitoramento
já existentes. Para os requisitos apresentados, a geração foi possı́vel e gerou modelos
consistentes.

Como trabalhos futuros, existe a possibilidade de tratar chamadas assı́ncronas,
considerar mais de uma classe de requisição, identificar a quantidade de servidores que
processam requisições que um MS possui e comparar os resultados dos modelos com
resultados experimentais de aplicações testadas.
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Resumo. Processadores manycore possuem ambientes de desenvolvimento one-
rosos e suscetı́veis a erros. Desta forma, abstrações surgiram a fim de facilitar
o desenvolvimento sobre esses processadores. Este artigo demonstra o impacto
de abstrações sobre o processador MPPA-256. Os resultados demonstraram
ser viável desenvolver métodos de comunicação entre processos eficientes utili-
zando abstrações de baixo nı́vel sem perder portabilidade e escalabilidade.

1. Introdução
Processadores manycore foram introduzidos para possibilitar um aumento de desempe-
nho, em contraste com abordagens tradicionais que recorriam ao aumento da frequência
dos processadores. Assim, ao quantificar o desempenho não apenas pelo seu po-
der de processamento (FLOPS), como também em relação com o consumo de ener-
gia, processadores manycore viabilizaram supercomputadores alcançarem a era exascale
(1018) [Kogge et al. 2008].

Devido a uma arquitetura particular que: (i) integra até milhares de núcleos de
baixa potência em um único chip; (ii) faz uso de uma Network-on-Chip (NoC) para
comunicação de dados entre núcleos; e (iii) apresenta subsistemas de memória restri-
tos, o desenvolvimento de aplicações paralelas para processadores manycore resume-se
em uma tarefa desafiadora [Varghese et al. 2014, Castro et al. 2016]. Em função disso,
recorre-se a abstrações para amenizar-se a complexidade de desenvolvimento através da
manipulação de informações relevantes, sem um detalhamento excessivo da arquitetura
ou do domı́nio da aplicação.

Embora as diferenças arquiteturais mencionadas anteriormente concedam a pro-
cessadores manycore menor sobrecarga, maior escalabilidade e eficiência energética do
que arquiteturas tradicionais, elas introduzem desafios no projeto de software. Logo, pro-
ver um ambiente de desenvolvimento que melhor relacione desempenho, escalabilidade e
portabilidade ainda é um problema em aberto [Penna et al. 2018]. Nesse contexto, o pre-
sente trabalho apresenta uma avaliação do desempenho dos serviços Inter-Process Com-
munication (IPC) implementados utilizando abstrações de alto e baixo nı́vel do processa-
dor MPPA-256. Dois microbenchmarks foram utilizados com diversas configurações com
o objetivo de fazer o comparativo entre as abstrações. Em resumo, os resultados mostram
que o uso otimizado dos recursos de hardware proporcionam um aumento significativo
do desempenho de aplicações no processador manycore estudado.

O restante desse trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apre-
senta os aspectos relevantes de hardware e software do MPPA-256. A Seção 3 discute as
semelhanças e diferenças das implementações e apresenta os microbenchmarks utilizados.
Os resultados são apresentados na Seção 4 e, as conclusões, na Seção 5.
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Figura 1. Visão arquitetural simplificada do MPPA-256 [Penna et al. 2018].

2. MPPA-256: Hardware e Software
O MPPA-256 é um processador manycore de alto desempenho e baixo consumo de ener-
gia desenvolvido pela empresa francesa Kalray. Como mostra a Figura 1, o processador
possui 256 núcleos organizados em 16 Compute Clusters somados a 4 subsistemas de E/S
(IO Clusters). Cada Compute Cluster apresenta: (i) 16 Processing Elements (PEs); (ii) um
Resource Manager (RM); e (iii) espaço de endereçamento privado. A comunicação é re-
alizada através de duas NoC distintas, Data NoC (D-NoC) e Control NoC (C-NoC). Com
o processador, a Kalray disponibiliza um conjunto de softwares e bibliotecas para auxiliar
o desenvolvimento de aplicações para o MPPA-256. Dentre esse conjunto e relevantes ao
presente trabalho, as bibliotecas MPPA IPC e MPPA NoC provêem a comunicação entre
processos através de interfaces de alto e baixo nı́vel, respectivamente.

A biblioteca MPPA IPC disponibiliza uma interface baseada na especificação PO-
SIX IPC. Toda a comunicação através da NoC é realizada mediante operações sobre des-
critores de arquivos especiais. Especificamente, tais arquivos seguem uma convenção que
identifica: (i) a abstração desejada; (ii) os clusters envolvidos; e (iii) os buffers utilizados.
As abstrações disponı́veis exercem serviços de sincronização, controle de fluxo e trans-
ferência de dados entre processos. Para suportar esta biblioteca, o ambiente de execução
deve ser configurado em conjunto com os sistemas de runtime RTEMS e NodeOS.

Por outro lado, a biblioteca MPPA NoC oferece uma interface de baixo nı́vel que
permite acesso direto aos recursos de comunicação das NoCs. A MPPA NoC foi proje-
tada para manipular recursos e interrupções causando uma sobrecarga mı́nima de proces-
samento. A biblioteca expõe: (i) 256 buffers de recebimento de dados; (ii) 128 buffers de
recebimento de comandos; (iii) 8 buffers de envio de dados; (iv) 8 µthreads para envio
de dados assı́ncronos; e (v) 1 buffer para envio de comandos. Por se tratar de uma bibli-
oteca de baixo nı́vel, a MPPA NoC não gerencia o fluxo nem a coerência de cache das
operações. Porém, não necessita de um runtime auxiliar, apenas do exokernel, nativo.

3. Serviços IPC para o MPPA-256
Um sistema operacional, baseado em uma arquitetura multikernel, está sendo projetado
e desenvolvido para manycores, incluindo o MPPA-256. Este sistema, denominado Nan-
vix1, busca proporcionar um ambiente de execução que forneça a melhor relação entre de-
sempenho, escalabilidade e portabilidade. Em sua versão atual, o Nanvix provê serviços

1Disponı́vel em https://github.com/nanvix
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IPC como: (i) Sync para a sincronização de processos; (ii) Mailbox para fila de mensagens
de tamanho fixo; e (iii) Portal para transferência de quantidades arbitrária de dados entre
processos. Neste ponto, as operações dependentes de arquitetura são omitidas por uma
Camada de Abstração de Hardware (HAL), facilitando o suporte às diversas arquitetu-
ras. Em virtude disso, o presente artigo estuda e compara duas HALs que operam sobre
bibliotecas e sistemas de runtime distintos.

Primeiramente, a HAL foi implementada utilizando a MPPA IPC para
sincronização e comunicação através da NoC. Desta forma, a HAL é responsável ape-
nas por gerir e proteger os descritores dos arquivos especiais. Por se tratar de uma bi-
blioteca de comunicação sı́ncrona, a MPPA IPC não utiliza os aceleradores em hardware
disponı́veis no MPPA-256 em suas comunicações, além de eliminar a possibilidade de
otimização no uso dos recursos por realizar, implicitamente, o gerenciamento dos mes-
mos. Além disso, não se possuı́a conhecimento do seu impacto nas comunicações sobre
o MPPA-256, em conjunto com os sistemas de runtime dos quais ela depende.

Estes fatos levaram ao desenvolvimento de uma nova HAL implementada com a
MPPA NoC. Por ser uma biblioteca de baixo nı́vel, toda a responsabilidade de alocação,
configuração, proteção e gerenciamento dos recursos descritos na Seção 2 foi transfe-
rida para a HAL. Apesar da maior complexidade do código, foi possı́vel desenvolver a
mesma interface implementada pela MPPA IPC, pois ela necessita exatamente das mes-
mas informações utilizadas nos descritores dos arquivos especiais. Uma otimização reali-
zada foi a multiplexação dos recursos da NoC reduzindo o uso exclusivo para momentos
indispensáveis. Além disso, a utilização das µthreads para envio de dados permitiu pro-
ver um comportamento sı́ncrono que utiliza-se dos aceleradores em hardware dedicado
para transferência de dados existentes. Por fim, a dispensa de um sistema de runtime pela
MPPA NoC levou a necessidade de implementar manualmente algumas abstrações, como
mutexes e barreiras.

4. Resultados Experimentais
Para avaliar o impacto das abstrações serão utilizados dois tipos de microbenchmarks2

que fazem uso intensivo dos serviços do Nanvix. Para garantir 95% de confiança em
nossos resultados, foram realizados 10 replicações para cada configuração de cada kernel,
conduzindo a um erro padrão inferior a 1%.
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Figura 2. Resultados Experimentais.

2Disponı́vel em https://github.com/nanvix/benchmarks
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Inicialmente, para avaliar o impacto no serviço Portal, um kernel efetuará a trans-
ferência de dados de 1 IO Cluster para cada um dos 16 Compute Clusters. Segundo,
realizará o recebimento da mesma quantidade de dados no sentido oposto. Nenhuma
computação é efetuada visto que buscamos avaliar o impacto nas comunicações. Este
kernel, por sua vez, recebe como parâmetro o tamanho do bloco que deve ser manipu-
lado, variando entre 1 KB e 1024 KB. Os resultados da Figura 2(a) mostram que, apesar
do aumento da complexidade e tamanho do código, existe uma vantagem em otimizar o
uso do hardware do MPPA-256. A taxa de transferência de dados aumentou em média
2.52×, não apresentando desvio padrão significativo (10−6 MB/s), por causa do uso das
µthreads expostas pela MPPA NoC em relação ao envio sı́ncrono realizado pela MPPA
IPC. Da mesma forma, esse aspecto se apresentou nos resultados da taxa de recebimento
de dados, aumentando em média 5.87×, com desvio padrão de 1,12 MB/s.

Por último, para comparar a latência na comunicação através da Mailbox, outro
kernel efetuará a troca de uma mensagem entre 1 IO Cluster e todos os Compute Clusters
envolvidos. Ao contrário do kernel anterior, o número de Compute Clusters incluı́dos na
troca da mensagem varia de 1 a 16. A latência da Mailbox, Figura 2(b), apresentou uma
diminuição em média de 35%, com desvio padrão de 0,37 µs, ao utilizar a MPPA NoC em
relação a MPPA IPC. Neste caso, por se tratar de uma mensagem de tamanho pequeno,
120 bytes, foi utilizado o envio sı́ncrono em ambas as HALs. Desta forma, o ganho
de desempenho ocorreu devido ao menor impacto da MPPA NoC ao processador e na
diferença da proteção dos recursos. Principalmente, pela mudança de mutexes na MPPA
IPC, o que torna o processo de sincronização mais oneroso, por spinlocks da MPPA NoC,
acarretando em uma diminuição na espera pela utilização de recursos.

5. Conclusão
Neste trabalho, foi comparado o desempenho e possibilidades no uso de diferentes tipos
de bibliotecas disponı́veis para comunicação entre processos para o MPPA-256. Os resul-
tados mostraram uma grande vantagem no uso de bibliotecas de baixo nı́vel ao otimizarem
e melhor explorarem os recursos do processador. Como trabalhos futuros, pretende-se oti-
mizar a comunicação utilizando a biblioteca MPPA NoC e realizar um comparativo com
a biblioteca assı́ncrona de alto nı́vel MPPA Async disponibilizada pela Kalray.
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Resumo. O mecanismo de replicação de dados é a base para o funcionamento
do HDFS, o sistema de arquivos do Apache Hadoop. Seguindo uma polı́tica de
posicionamento, as réplicas são dispostas entre os nós do cluster, porém não há
garantias de um balanceamento efetivo durante esta distribuição. Este trabalho
investiga mudanças de comportamento no HDFS mediante o balanceamento de
réplicas, considerando a indução deliberada de falhas em diferentes cenários.

1. Introdução
A tolerância e capacidade de recuperação perante a falhas é um requisito fundamental
para promover alta disponibilidade em cenários de Big Data. Ferramentas especializadas,
como o Apache Hadoop1, implementam diversos mecanismos voltados a este fim, dentre
eles a tradicional replicação de dados. Embora indispensável para garantir disponibilidade
em caso de falhas, a replicação pode afetar diretamente o balanceamento do cluster.

No HDFS, o NameNode (NN) é o servidor mestre responsável pelo controle de
acesso e a distribuição dos arquivos. Assim, quando o processo de replicação de dados é
iniciado, cabe ao NN selecionar os DataNodes (DNs) - workers que realizam o arma-
zenamento efetivo dos dados - para receberem as réplicas. Embora siga uma polı́tica de
posicionamento de réplicas voltada a tolerância a falhas, o HDFS não garante que estas
escolhas sejam realizadas de forma equilibrada entre os múltiplos DNs do cluster.

Este trabalho analisa a efetividade da polı́tica de posicionamento de réplicas im-
plementada pelo HDFS. Para medir o impacto do desbalanceamento, o comportamento
do HDFS foi avaliado durante a execução de operações de E/S, antes e após o balancea-
mento de réplicas no cluster. Adicionalmente, o processo de re-replicação de dados foi
disparado a partir da indução deliberada de falhas em DNs especı́ficos.

O artigo está organizado em cinco seções. O processo de replicação de dados e es-
tratégias de balanceamento do Hadoop são apresentados na Seção 2. A Seção 3 descreve a
metodologia adotada nos experimentos, enquanto a Seção 4 exibe e discute os resultados.
A Seção 5 apresenta as considerações finais e direciona os trabalhos futuros.

2. Replicação de Dados no HDFS
Atuando de forma a garantir a disponibilidade dos dados em caso de falhas, a replicação é
a base para o funcionamento do HDFS. Para cada arquivo a ser inserido no sistema, cria-
se uma sequência de blocos de tamanho fixo (128MB a partir da versão 2 do Hadoop), que
são duplicados com base em um fator de replicação definido a priori para cada arquivo.

1https://hadoop.apache.org/
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Considerando um fator de replicação padrão de 3 réplicas por bloco, segue-se
um modelo de distribuição rack-aware, otimizado para aumentar a confiabilidade e o
desempenho do HDFS de acordo com a arquitetura do cluster [White 2015]. A estratégia
corrente armazena a primeira réplica no DN local, se o cliente HDFS estiver executando
em um nó cluster, ou em um DN escolhido arbitrariamente. As duas réplicas seguintes
são armazenadas em diferentes DNs de um mesmo rack remoto, sendo este diferente do
rack da primeira réplica. Todo este processo é otimizado a partir de um pipeline de escrita
e envio de blocos simultâneo, estabelecido entre os três DNs selecionados.

Embora esta polı́tica de posicionamento contribua com a tolerância a falhas do
HDFS, ela não é capaz, por si só, de assegurar a disponibilidade dos dados em caso de fa-
lhas recorrentes. Sendo assim, o processo de re-replicação dos blocos torna-se necessário.

2.1. Re-replicação dos Blocos
O monitoramento ativo é um requisito vital para manter a confiabilidade do HDFS. Para
tal, os DNs devem se comunicar periodicamente com o NN através do envio de mensa-
gens heartbeat. Falhas são detectadas pelo NN pela ausência destas mensagens por um
intervalo de tempo previamente estipulado e, como resultado, o DN é considerado inativo.

A indisponibilidade de um DN faz com que o fator de replicação dos blocos nele
armazenados seja decrementado. Quando o número de réplicas estiver abaixo do fator
mı́nimo de replicação especificado, o NN inicia a re-replicação2 destes blocos usando suas
cópias. Assim, a conformidade dos blocos com o fator mı́nimo de replicação especificado
é retomada, preservando a disponibilidade esperada dos dados caso novas falhas ocorram.

2.2. Balanceamento de Réplicas
Embora a polı́tica de posicionamento de réplicas favoreça um balanceamento mı́nimo
(réplicas de um mesmo bloco não recaem em um mesmo DN), ela não é suficiente para
manter o cluster balanceado. Em geral, qualquer DN que satisfaça as restrições impostas
pela polı́tica é eletivo ao armazenamento da réplica, sendo a decisão final arbitrariamente
realizada pelo NN, sem garantias de uma distribuição realmente homogênea dos blocos.

Um cluster desbalanceado pode afetar a localidade dos blocos, gerando sobrecarga
para os DNs mais utilizados (nós que possuem mais blocos armazenados) e degradando o
desempenho na execução de aplicações que realizem E/S. Neste sentido, estratégias para
tornar o cluster balanceado tornam-se necessárias. Uma solução reativa para o desbalan-
ceamento de réplicas é o Balanceador (HDFS Balancer) [Foundation 2018].

O Balanceador é uma ferramenta do Hadoop (modificada na versão 2) responsável
pela análise do posicionamento dos blocos presentes no HDFS. Cabe ao Balanceador
tomar decisões referentes à redistribuição dos blocos de DNs superutilizados para DNs
subutilizados (seguindo a polı́tica de posicionamento de réplicas empregada).

Para tal, a execução é controlada por um threshold pré-definido (entre 1.0 e 100.0),
que especifica a maior diferença permitida entre o uso de disco de um DN (relação do
espaço utilizado para a capacidade total de armazenamento do DN) e a ocupação geral do
cluster (relação do espaço utilizado e a capacidade total de armazenamento do cluster)
[White 2015]. Um threshold menor resulta em um cluster mais equilibrado, porém maior
será o esforço - em termos de tempo e processamento - necessário para o balanceamento.

2A corrupção de um bloco ou o aumento do fator também podem disparar o processo de re-replicação.
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3. Metodologia
A metodologia utilizada na experimentação consistiu na submissão de testes de desempe-
nho ao HDFS, considerando execuções sem estratégias para o balanceamento do cluster
e execuções após o uso do Balanceador. Adicionalmente, cenários com a indução deli-
berada de falhas (variando de zero a cinco) foram idealizados, de modo a possibilitar a
análise do impacto do processo de re-replicação de dados no balanceamento das réplicas.

A aplicação utilizada foi o TestDFSIO, um benchmark proprietário do Hadoop,
capaz de medir o desempenho do HDFS em situações de leitura e escrita de dados em
disco. O benchmark foi usado para escrita (e posterior leitura) de 10 arquivos de 10GB
cada. Os parâmetros de configuração padrão do HDFS referentes ao fator de replicação e
ao tamanho dos blocos de cada arquivo foram mantidos em 3 e 128MB, respectivamente.
Para forçar a re-replicação após uma falha de DN, o fator mı́nimo de replicação também
foi fixado em 3. Por padrão, o tempo limite necessário para o NN considerar um DN
inativo é longo, o que evita disparar a re-replicação de blocos em caso de oscilações na
comunicação. Em função do tempo de execução do benchmark utilizado, este intervalo foi
reduzido para aproximadamente 20 segundos sem o recebimento de mensagens heartbeat.

Os experimentos foram realizadas na plataforma Grid’50003, onde foram confi-
gurados 10 nodos no cluster suno (rede Gigabit Ethernet) pertencente ao sı́tio Sophia-
Antipolis, cada um com dois processadores Intel Xeon E5520 (quatro cores por CPU)
com frequência de 2.27GHz, 32GB de memória RAM e 557GB de disco rı́gido, utili-
zando uma distribuição Debian 9.5 (Stretch). Cada nó foi responsável pela execução de
um DN, enquanto o NN foi configurado para executar dentro do nó do primeiro DN.

4. Experimentação e Resultados
Os experimentos foram conduzidos com a versão 2.9.2 do Hadoop. A Tabela 1 apresenta
o estado de ocupação do HDFS antes e após o uso do Balanceador com um valor de th-
reshold de 5%. Verticalmente, para cada uma das configurações de teste (caracterizadas
pelo número de falhas), exibe-se a porcentagem referente a quantidade de dados armaze-
nada no disco de cada DN em relação ao total escrito durante a execução do benchmark.

Tabela 1. Ocupação no HDFS (%) antes e após o balanceamento.

Falhas 0 1 2 3 4 5
Balanc. sem com sem com sem com sem com sem com sem com
DN01 8,24 8,24 - - - - - - - - - -
DN02 15,47 13,37 8 10,28 - - - - - - - -
DN03 9,88 9,72 18,08 14,19 13,74 13,7 - - - - - -
DN04 7,45 7,34 18,21 9,17 9,37 9,35 21,88 18,13 - - - -
DN05 7,54 9,31 7,75 10,92 19,85 16,61 12,77 11,64 10,82 15,46 - -
DN06 21,19 13,12 9,12 15,09 9,13 9,1 9,8 14,59 26,17 20,44 28,12 21,47
DN07 6,87 10,32 9,17 10,11 8,97 11,43 12,42 12,17 10,9 13,94 16,1 21,72
DN08 8,24 8,12 13,37 8,53 15,39 15,35 12,27 12,42 10,47 14,9 8,36 19,35
DN09 6,7 11,31 8,63 12,1 8,74 9,69 18,55 18,26 11,15 15,33 10,17 16,69
DN10 8,42 9,15 7,67 9,61 14,81 14,77 12,31 12,79 30,49 19,93 37,25 20,77
Ideal 10 11,11 12,5 14,28 16,67 20
DP 4,68 2,05 4,34 2,26 4,09 2,98 4,28 2,82 9,14 2,78 12,36 2,07

No HDFS sem balanceamento percebe-se um desiquilı́brio de carga acentuado no
sistema, com DNs subutilizados e superutilizados. Com o uso do Balanceador, é possı́vel

3Grid’5000 é uma plataforma para experimentos apoiada por um grupo de interesses cientı́ficos hos-
pedado por Inria e incluindo CNRS, RENATER e diversas Universidades, bem como outras organizações
(mais datalhes em https://www.grid5000.fr).

Fórum de Iniciação Científica 337



aproximar a quantidade de dados armazenada em cada DN ao valor ideal esperado para
um cluster balanceado, dado pela razão do volume total de dados armazenados no HDFS
pela quantidade de DNs ativos (’Ideal’ na Tabela 1). Mesmo que uma variação controlada
nos valores seja permitida em função do threshold configurado, é possı́vel observar a
efetividade do balanceamento pela redução no desvio padrão (DP) obtido em cada cenário
após o uso do Balanceador, indicando que o uso dos DNs ficou próximo do valor ideal.

Além de promover uma distribuição mais homogênea dos blocos no sistema de ar-
quivos, o balanceamento do cluster proporciona melhorias em seu uso. Alguns aspectos
de desempenho, correspondentes às médias aritméticas recuperadas a partir dos logs de 20
execuções distintas com o TestDFSIO em modo leitura, são exibidos na Tabela 2. Através
do balanceamento reduz-se a localidade dos blocos armazenados no HDFS. Assim, a
capacidade do sistema em processar conjuntos de tarefas paralelas e independentes con-
segue ser melhor explorada, possibilitando o aumento observado do throughput e da taxa
média de transferência de dados durante a execução da aplicação. Com o balanceamento
de réplicas, nota-se também um ganho de desempenho significativo no tempo total ne-
cessário para a leitura dos dados armazenados no HDFS.

Tabela 2. Desempenho obtido pelo balanceamento do HDFS.

Falhas 0 1 2 3 4 5
Balanceamento sem com sem com sem com sem com sem com sem com

Throughput (MB/s) 44,65 51,52 52,43 61,73 51,58 57,22 53,68 61,52 44,41 51,74 51,23 57,68
Aumento (%) - 13,33 - 15,07 - 9,86 - 12,74 - 14,17 - 11,18

Taxa de E/S (MB/s) 55,29 62,45 53,57 65,37 63,79 69,37 73,09 85,47 49,69 57,64 58,02 65,02
Aumento (%) - 11,47 - 18,05 - 8,04 - 14,48 - 13,79 - 10,77

Tempo de leitura (sec) 302,3 272,58 309,19 274,01 312,28 283,22 318,45 291,54 325,14 295,21 348,27 319,18
Redução (%) - 9,83 - 11,38 - 9,31 - 8,45 - 9,21 - 8,35

5. Considerações Finais
Este trabalho conduziu uma investigação experimental do balanceamento de réplicas
no HDFS. Os experimentos ressaltaram o desiquilı́brio de carga ocasionado pela atual
polı́tica de posicionamento de blocos, demonstrando que a localidade dos dados é afe-
tada pelos processos de replicação e re-replicação. Diferentes benefı́cios de desempenho
foram alcançados a partir do balanceamento do cluster efetivado com o HDFS Balancer.

Além do Balanceador, soluções que otimizem a distribuição das réplicas podem
ser empregadas ao HDFS [Abad et al. 2011, Lin and Lin 2015]. Com o uso de uma es-
tratégia que melhor explore a localidade dos blocos, nota-se potencial em promover ex-
pressivas melhorias no desempenho do sistema. Assim, trabalhos futuros envolvem o es-
tudo e criação de algoritmos voltados a uma distribuição balanceada de réplicas no HDFS.
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Resumo. Este trabalho visa explorar o paralelismo na aplicação Mandelbrot
Streaming para arquiteturas multi-core com GPUs, usando as bibliotecas Fast-
Flow, TBB e SPar com CUDA. A implementação do paralelismo foi baseada no
padrão farm, alcançando speedup de 16x no sistema multi-core e de 77x em um
ambiente multi-core com duas GPUs. Os resultados evidenciam um melhor de-
sempenho no uso de GPUs embora tenham sido identificadas futuras melhorias.

1. Introdução

Com a limitação do aumento de frequência dos núcleos do processador desde o início
do século, o uso do paralelismo se tornou o principal meio para aumentar o desempe-
nho em aplicações que exigem altas demandas computacionais. Porém, as dificuldades
da programação de software paralelo limitaram o uso deste paralelismo disponível no
hardware. Esta limitação se mostrou ainda mais crítica com o surgimento de novas arqui-
teturas altamente paralelas (many-thread), como as GPUs, que têm liderado a busca por
desempenho bruto em quantidade de operações por segundo. A integração entre código
sequencial com paralelo em sistemas multi-core e GPUs apresenta vários desafios, prin-
cipalmente devido às diferenças entre essas arquiteturas. Buscando facilitar a integração
entre estes paradigmas e permitir o desenvolvimento de código paralelo por desenvolve-
dores de aplicação sem conhecimento detalhado do funcionamento do hardware, surgiram
ferramentas como CUDA, FastFlow [Aldinucci et al. 2014], TBB [Reinders 2007] e SPar
[Griebler et al. 2017]. O desafio é paralelizar com essas interfaces de programação pa-
ralela a aplicação Mandelbrot Streaming, a qual é baseada em uma equação matemática
recursiva, ideal para a implementação do paralelismo devido à alta taxa de computação
em relação ao tráfego de dados [Brodtkorb and Hagen 2010].

Dentre os trabalhos relacionados, o estudo de [Huseinović and Ribić 2015] apre-
senta a implementação do Mandelbrot com o uso de GPU e a biblioteca OpenCL. O artigo
não apresenta os dados necessários para calcular o speedup. [Brodtkorb and Hagen 2010]
implementaram o Mandelbrot em GPU e CPU, evidenciando os benefícios e dificulda-
des de cada. Em seu estudo foi obtido o speedup de 40x em GPU com CUDA e 1,81x
em CPU com OpenMP. O presente trabalho se diferencia de [Huseinović and Ribić 2015]
e [Brodtkorb and Hagen 2010] ao realizar as implementações utilizando processamento
de stream em CPU com GPUs, utilizando as bibliotecas SPar, TBB, FastFlow e CUDA.
[Löff et al. 2017] explora a versatilidade e desempenho do padrão paralelo farm em um
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sistema multi-core através da biblioteca FastFlow com os algoritmos Mandelbrot e K-
Means. [Griebler et al. 2017] introduz a biblioteca SPar, implementa e analisa os resulta-
dos em um algoritmo renderizador do conjunto de Mandelbrot. Ainda que [Griebler et al. 2017]
e [Löff et al. 2017] utilizem processamento de stream, os mesmos não fazem o uso de
GPU. Neste trabalho explora-se o paralelismo de stream em CPU e de dados em GPU
utilizando CUDA no algoritmo Mandelbrot.

O trabalho tem como principal objetivo fazer a análise do desempenho da parale-
lização da aplicação Mandelbrot Streaming para arquiteturas multi-core com GPUs. Não
foram utilizadas outras aplicações do tipo Mandelbrot com a finalidade de comparação,
uma vez que existem diferenças no formato de execução, pois estas não levam em conside-
ração o tempo de renderização da imagem e não permitem visualizar a imagem em tempo
de execução, uma característica trazida pelo processamento via stream, processamento
que tem um fluxo contínuo e independente. Assim, o artigo apresentada a implementação
do paralelismo na Seção 2 e os resultados de desempenho da aplicação são analisados na
Seção 3.

2. Exploração do Paralelismo para Sistemas Multi-Core com GPUs

De acordo com [McCool et al. 2012], o conjunto de Mandelbrot é um conjunto de todos
os pontos c, em um plano complexo, que não vão ao infinito quando a função z = z2 + c
está em iteração. Devido à sua função ser independente, o cálculo do Mandelbrot pode ser
efetuado em paralelo. Inicialmente implementou-se o cálculo do conjunto de Mandelbrot
em CPU fazendo o processamento dos números em stream através do padrão paralelo
farm. Então, o trecho de código que realiza o cálculo para cada ponto da linha foi passado
para a GPU a fim de aproveitar o paralelismo massivo da arquitetura. A Figura ao lado do
Algoritmo 1 ilustra o fluxo de computação e indica como o código foi anotado usando a
SPar. Apesar das diferenças de programação, o código foi estruturado da seguinte forma:

• Gerar: Executa um laço de repetição para cada linha x da imagem. A linha x é
enviada para o segundo estágio.
• Computar: Recebe a linha x e executa o cálculo de Mandelbrot para cada ponto
y da linha, armazenando os resultados em um vetor. O vetor resultante é enviado
para o próximo estágio.
• Mostrar: Recebe o vetor de resultados e salva em uma imagem que está sendo

mostrada interativamente.

Na implementação do algoritmo para GPU, foram realizados experimentos utili-
zando a mesma estratégia da CPU, modificando apenas o estágio Computar para que
fizesse o offload do cálculo para a GPU. Nesse formato a carga de trabalho ficou muito
baixa para cada kernel invocado, portanto seria necessário que fossem passados mais ele-
mentos para cada invocação do kernel da GPU. Desta forma, o estágio 1 do algoritmo foi
modificado para que cada iteração processasse 1024 elementos x por vez, aumentando
assim a carga de trabalho da GPU. O fluxo do Mandelbrot em CPU e GPU está represen-
tado na Figura ao lado do Algoritmo 1. Os estágios 1 e 3 permaneceram idênticos nas
duas implementações, porém o segundo estágio realiza as operações com o uso de GPU.
Além disso, o segundo estágio suporta multi-GPU através da replicação do estágio con-
forme o número de GPUs disponíveis, onde cada réplica fica responsável por coordenar
as tarefas de uma GPU. A distribuição do trabalho para as GPUs é implementada através
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de um escalonamento round-robin. A réplica que está rodando na CPU é responsável
por encaminhar o item do stream para a GPU definida previamente no estágio que gera a
computação. O kernel utilizado para realizar a computação em GPU no segundo estágio
pode ser vista no Algoritmo 1. Neste algoritmo, nota-se que os principais delimitadores
de carga computacional da aplicação são o número de iterações (NITER) e a dimensão
da imagem resultante (DIM ). Estas variáveis aumentam a complexidade computacional
do loop da linha 10 e na quantidade de invocações do kernel, respectivamente.

Algoritmo 1 Kernel GPU do Mandelbrot
1: DIM ← 1024, NITER← 200000
2: procedure M(init_a, init_b, range, step, image)
3: current← getGpuGlobalIndex()
4: j ← mod(current,DIM)
5: i← div(current,DIM)
6: im← init_b+ step ∗ i
7: a← init_a+ step ∗ j
8: b← im
9: k ← 0
10: for k,NITER do
11: a2← a ∗ a
12: b2← b ∗ b
13: if (a2 + b2) > 4.0 then break

14: b← 2 ∗ a ∗ b+ im
15: a← a2− b2 + cr

16: image[j]← 255− ((k ∗ 255/niter))
Grafo de Atividade Paralela

[[spar::ToStream]]  

[[spar::Stage, spar::Replicate(N)]]

[[spar::Stage]]

Gerar

Computar 

Computar

Mostrar...

CPU

GPU

CPU

GPU CPUCPU
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3. Análise dos resultados

Para avaliar o desempenho das implementações foi executado um benchmark com as mes-
mas. Os testes foram executados em um ambiente com duas GPUs Titan XP (cada uma
com 12GB de memória RAM), um processador Intel(R) Core(TM) I9-7900X CPU (20
threads considerando o hyper-threading), 32GB de RAM e 2TB de disco. O sistema ope-
racional utilizado foi o Ubuntu Server 18.04 (Kernel 4.15.0-38-generic). Foram utilizados
os compiladores g++ 7.3.0 e nvcc 10 com a opção −O3. Os testes que visavam somente
a CPU foram executados utilizando os estágios replicados com valores entre 2 e 20. Nas
versões com GPU, os testes foram executados com uma e duas GPUs. Para todas as apli-
cações, foram utilizadas como parâmetros para o Mandelbrot as dimensões 1024x1024,
com 200000 iterações. Os testes foram repetidos 5 vezes para cada aplicação para então
calcular a média aritmética do tempo das execuções.

Na Figura 1 são apresentados os speedups das versões em CPU com 20 threads,
pois trouxe os melhores resultados, e as versões em GPU com o uso de uma e duas GPUs,
tendo como base o tempo sequencial de 104 segundos. Pode-se observar que foi possível
aproveitar o paralelismo massivo da GPU, obtendo um speedup de 44x com 1 GPU e
77x com 2 GPUs. Nota-se que o aumento de GPUs não representa uma escalabilidade
linear. As análises permitiram constatar que isso ocorre devido ao escalonamento round-
robin utilizado para escolher a GPU da tarefa, uma vez que foi descoberto que os itens
do stream possuem custo computacional diferente. Isso também afeta o uso da GPU,
como pode ser visto na Figura 2, que apresenta o gráfico de uso gerado pelo NVIDIA
Visual Profiler (nvvp). Para resolver este problema, identificou-se que seria necessário
implementar um escalonamento sob demanda para a distribuição dos itens do stream entre
as GPU.
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Em relação às bibliotecas utilizadas para o paralelismo de CPU, é possível obser-
var que SPar e FastFlow apresentaram resultados semelhantes, uma vez que a SPar é uma
abstração do FastFlow. O TBB conseguiu um melhor desempenho na CPU, enquanto que
na GPU ele acabou sendo pior que as outras bibliotecas. A causa desta perda pode ter
sido em função da política de distribuição ser round-robin para GPU, que não se adequou
ao escalonamento padrão do TBB.

4. Conclusões
Este artigo apresentou a implementação do paralelismo na aplicação Mandelbrot Strea-
ming para arquiteturas multi-core com GPUs usando diferentes interfaces de programação
paralela. Devido ao alto grau de paralelismo que esta aplicação apresenta, foi possível al-
cançar um speedup de 77x com duas GPUs, 44x com uma GPU e 16x com apenas o
uso de CPU. Neste sentido, identificou-se que o uso de GPU representou um melhor de-
sempenho que a CPU nesta aplicação, porém, ainda são possíveis novas otimizações no
escalonamento e balanceamento de carga da aplicação. Como trabalhos futuros, busca-se
implementar outras aplicações de stream para estudar o uso das GPUs. Além disso, a
geração de código CUDA automaticamente a partir dos atributos da SPar pode ser imple-
mentada, visando abstrair e facilitar a programação para GPU para os programadores.
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Resumo. Processadores manycore de alta eficiência energética, como o MPPA-
256, surgiram para tratar o consumo energético excessivo na Computação de
Alto Desempenho (CAD). Neste trabalho são propostas otimizações para algu-
mas aplicações do benchmark CAP Bench, utilizando uma nova interface de
comunicação para o MPPA-256. Os resultados obtidos mostram uma redução
no consumo de energia e no tempo de execução das aplicações utilizadas.

1. Introdução
Para supercomputadores alcançarem o Exaescale é necessário um alto desempenho e um
consumo energético viável. Devido à escalabilidade não proporcional das variáveis men-
cionadas, a comunidade cientı́fica se depara com uma barreira de potência. Estudos foram
realizados para encontrar um balanceamento entre o desempenho e o consumo de ener-
gia, mantendo como foco principal a viabilidade energética do sistema. Desta forma, há
um crescente interesse na comunidade por processadores manycore de baixa potência,
como o MPPA-256 [de Dinechin et al. 2013], Adapteva Epiphany [Olofsson et al. 2014]
e o SW26010, utilizado no supercomputador Sunway TaihuLight [Fu et al. 2016].

Com intuito de avaliar o desempenho e consumo energético do MPPA-256, Souza
et al. propuseram um benchmark denominado CAP Bench, o qual utiliza a Application
Programming Interface (API) de comunicação sı́ncrona entre processos no MPPA-256,
denominada Inter-Process Communication (IPC) [de Dinechin et al. 2013]. Esta API,
além de proporcionar perda de energia no uso de hardware para sincronização, requer
conhecimento prévio da arquitetura alvo, tornando difı́cil a implementação de aplicações
que utilizam todos os núcleos do processador, devido ao seu baixo nı́vel de abstração.

Para realizar a otimização proposta neste trabalho, a nova API MPPA Asynch-
ronous Communication (ASYNC) [Hascoët et al. 2017] foi explorada, tendo esta um
maior nı́vel de abstração e diferenças na implementação quanto ao modelo de lógica de
memória, simplificando a elaboração de programas para o processador. Além disso, a
API potencializa a redução no consumo de energia devido a sua caracterı́stica assı́ncrona.

2. Fundamentação Teórica
2.1. MPPA-256
Desenvolvido pela empresa francesa Kalray, o MPPA-256 é um processador de baixa
potência que reflete o estado da arte dos manycores. Uma visão geral do processador é
mostrada na Figura 1. O MPPA-256 possui 16 clusters de computação (CCs) e 4 clusters
de Entrada e Saı́da (E/S). Cada CC possui: (i) 16 núcleos para executar threads de usuário
em modo ininterrupto e não preemptivo, os quais atuam com frequência de 400 MHz; (ii)
um gerenciador de recursos responsável por executar o sistema operacional e gerenciar
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Figura 1. Visão arquitetural simplificada do MPPA-256 [Penna et al. 2018].

comunicações; (iii) uma memória compartilhada de 2MB, possibilitando alta largura de
banda e taxa de transferência entre núcleos de um mesmo cluster; e (iv) dois controladores
de Rede-em-Chip (Network-on-Chip – NoC), um para dados e outro para controle. Cada
núcleo possui duas memórias cache, uma para dados e outra para instruções. As caches
são associativas 2-way privadas e possuem 32kB [Podestá et al. 2018].

Por outro lado, clusters de E/S realizam comunicações com dispositivos externos,
onde dois destes apresentam acesso às memórias externas Low-Power Double Data Rate
3 (LPDDR3) de 2GB. É importante salientar que um cluster de computação (CC) não
pode acessar diretamente os dados da memória de outros clusters. Logo, o processador
apresenta um modelo de memória distribuı́do [Souza et al. 2016, Podestá et al. 2018].

2.2. CAP Bench
Constituı́do por 7 aplicações, desenvolvidas em C e baseadas em algoritmos para
resolução de problemas cientı́ficos, o CAP Bench abrange problemas em diversos
domı́nios, como grafos, ordenação e computação numérica. Estas aplicações possuem
uma série de caracterı́sticas que possibilitam uma avaliação completa de diferentes
cenários. Por exemplo, algumas aplicações gastam mais tempo utilizando a CPU do que
realizando comunicações entre clusters e/ou E/S e vice-versa.

Em sua versão original, as aplicações do CAP Bench foram implementadas no
MPPA-256 utilizando-se a API IPC. Baseada no padrão POSIX IPC, esta API lida com
comunicações entre CCs, e entre CCs e clusters de E/S. Ao usar a IPC, é preciso lidar
com paralelismo explı́cito, ou seja, cada unidade de trabalho é totalmente independente
em termos de dados e computação, onde o programador determina como o paralelismo
acontece, respeitando o padrão IPC [Souza et al. 2016].

3. Versão Otimizada do CAP Bench para o MPPA-256
Recentemente, a Kalray disponibilizou uma a nova API de comunicação assı́ncrona e uni-
lateral denominada ASYNC. A nova API permite que otimizações possam ser realizadas
nas aplicações já existentes e implementadas com o antigo padrão IPC. A API ASYNC
oferece funções que simulam um modelo de memória compartilhado. Logo, espaços
de memória locais podem ser manipulados por qualquer cluster através de operações
assı́ncronas do tipo put e get.

Segmentos sobre determinadas porções de memória de um cluster são definidos,
de modo que outros clusters possam realizar operações put/get sobre estas, mesmo não
fazendo parte de suas memórias locais. A operação get copia os dados de um segmento
remoto para o segmento local em um cluster. Por outro lado, a operação put copia
os dados de um segmento local para um segmento remoto. Cada segmento possui um
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identificador próprio e único, definido na sua criação. A API disponibiliza inúmeras
variantes das operações put/get. Alguns exemplos são as funções que trabalham com
segmentos contı́guos, espaçados, em blocos (2D e 3D), entre outras.

3.1. Aplicações Portadas
Nesse trabalho são propostas versões otimizadas para duas aplicações do CAP Bench:
Friendly numbers (FN) e LU Factorization (LU). A primeira aplicação, busca descobrir
a quantidade de números com a mesma abundância (soma dos divisores de um número
divido por este número). Já a segunda, decompõe uma matriz em uma multiplicação de
duas matrizes triangulares, uma inferior e outra superior.

Mudanças na implementação de ambas as aplicações foram realizadas. Na
aplicação LU foram removidas funções de mudanças de linhas e colunas, designadas
aos processos escravos, visto que estas operações são proibidas no cálculo da fatoração
LU. Consequentemente, funções que vasculham toda a matriz a procura de novos pivôs
também foram removidas, tornando a lógica da aplicação correta e diminuindo o tempo de
execução nos clusters. Na aplicação FN, toda a lógica de comparação entre abundâncias
de números, realizada no cluster de E/S, foi movida para os CCs. Além disso existe uma
função que calcula a soma de divisores de um número. Em sua versão antiga, a função
buscava todos os divisores entre 2 e este número. Já a otimizada busca entre 2 e a metade
do número, visto que, acima da metade de um número, só existe ele como seu divisor.

4. Resultados Experimentais
Para coletar os resultados de desempenho das novas versões das aplicações FN e LU,
cada aplicação foi executada variando-se a classe de entrada entre small, default, huge e o
número de clusters entre 2, 4 e 16, respectivamente (na classe default a variação foi de 1 a
16 clusters, onde os resultados são mostrados na Figura 2). Cada classe foi definida para
testar diferentes propriedades do MPPA-256 e diferem na ordem de grandeza do dado de
entrada [Souza et al. 2016]. Repetiu-se cada experimento 5 vezes, obtendo-se o resultado
final pela média das repetições, onde foi observado um desvio padrão entre resultados
menor que 1.00%. Também foram colhidos resultados quanto ao tempo de execução dos
clusters de E/S (master) e CCs (slaves), assim como os tempos de comunicação e o tempo
total de execução (Tabela 1). Ademais, comparações foram realizadas diretamente com
os resultados obtidos por Souza et al. [Souza et al. 2016].

Tabela 1. Tempos de execução (em segundos) das aplicações segundo a
variação de clusters e classes de entrada do antigo e novo benchmark.

App. Small – 2 Clusters Default – 4 Clusters Huge – 16 Clusters
Master Slave Comm. Total Master Slave Comm. Total Master Slave Comm. Total

FN Antigo 7.47 213.94 213.9 221.43 29.9 214.04 214.0 243.95 478.3 214.60 214.6 692.97
FN Novo 0.00 120.56 80.87 121.28 0.00 120.64 49.00 122.09 0.00 121.13 16.18 127.01
LU Antigo 1.92 1.4200 36.17 38.630 4.66 2.4200 121.1 127.41 14.7 2.9300 566.7 589.15
LU Novo 0.08 0.5722 2.682 1.7373 0.22 0.9565 3.512 5.5153 0.85 1.1276 13.40 19.228

No geral, observam-se ganhos de desempenho e redução no consumo energético
das aplicações. onde parte se deve ao uso da API ASYNC. Na FN, a redução no tempo
de execução em comparação com a versão original das aplicações variou em função do
número de clusters utilizados, sendo de 1.8% (3 clusters) até 77.6% (16 clusters). Por
outro lado, a redução no tempo de execução da aplicação LU foi de aproximadamente
60.5%, independentemente do número de clusters utilizados. Com relação a energia,
nota-se um ganho entre 23.2% (5 clusters) e 70.9% (16 clusters) na aplicação FN. Na
aplicação LU, houve redução do consumo de energia entre 87.6% (1 cluster) e 92.7% (16
clusters).
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Figura 2. Tempo de execução e gasto energético de cada aplicação, variando o
numero de clusters para a classe de entrada default.

O maior desempenho e consumo de energia da versão antiga com uma pequena
quantidade de clusters na aplicação FN é esperado, já que toda a lógica de comparação foi
movida para os clusters de computação, utilizando assim mais núcleos de processamento,
aumentando o gasto energético. Além disso, foi necessário realizar sincronizações entre
clusters, o que também contribui para o aumento do tempo de execução nesses casos.

5. Conclusão
Neste trabalho, foram propostas otimizações para duas aplicações do CAP Bench no
MPPA-256, a fim de reduzir gasto energético e tempo de execução. Os resultados mos-
traram uma redução significativa nos tempos de execução (até 77.6%) e no consumo
energético (até 92.7%) das aplicações através das otimizações implementadas e do uso
da API ASYNC em comparação com a versão original das mesmas. Como trabalhos
futuros, pretende-se otimizar as demais aplicações disponı́veis no CAP Bench.
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Resumo. O presente artigo apresenta uma análise de desempenho da
paralelização de uma aplicação de busca por padrões textuais. O objetivo
do trabalho é avaliar a utilização da biblioteca MPI na paralelização de
aplicações reais utilizadas em pesquisas de strings em arquivos de tamanho
grandes. Os resultados obtidos apresentaram speed-up de até 2, 8 vezes se
comparado com a versão sequencial utilizando um processador convencional.

1. Introdução
A técnica de análise de padrões em textos é uma área de pesquisa que
vem sendo estudada por parte de vários pesquisadores da área de ciência da
computação [de Ávila and Soares 2012]. Objetiva-se definir se duas ou mais instâncias
de dados (strings, árvores, tuplas e outros) reproduzem o mesmo objeto do mundo real
[Da Silva et al. 2007].

A correspondência de sequências é essencial em muitas aplicações e disciplinas,
como processamento de sinais, análise de texto, autenticação e verificação, análise e re-
conhecimento de fala, recuperação de informações, sequenciamento de DNA e análise
forense, compactação de dados e ciências computacionais [Kabir et al. 2014]. Diante
deste problema é que algoritmos paralelos são desenvolvidos almejando um melhor de-
sempenho e uso eficiente do poder computacional.

Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise da viabilidade de utilização de
MPI na paralelização de aplicações de busca por padrões textuais. Por meio desta ferra-
menta é possı́vel dividir o problema em partes menores, que são executadas paralelamente
em vários processadores.

O restante do trabalho esta organizado da seguinte forma. A Seção 2 discute os
trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a metodologia utilizada na implementação e
o ambiente de execução utilizado na realização dos testes. Na Seção 4 são discutidos os
resultados, seguidos das Conclusões e Trabalhos Futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Na literatura diversos trabalhos apresentam estudos sobre busca de padrões em textos.
Brodanac, Budin e Jakobović (2011) apresentam um trabalho que utiliza o algoritmo
Rabin-Karp e uma maneira de paralelizá-lo, melhorando o seu desempenho em sistemas
multiprocessados de descoberta de sequencia exata e todas as ocorrências de uma string
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em outra string. Um dos segmentos da ciência onde este tipo de pesquisa é aplicada em
um nı́vel substancial é a biologia, especialmente no segmento sobre as cadeias de DNA.

Um sistema de anotação semiautomático para habilitar pesquisa semântica é apre-
sentado por Liu em [Liu et al. 2009], que captura os dados textuais web usando o algo-
ritmo Knuth-Morris-Pratt (KMP). A solução proposta visa obter melhores resultados nas
pesquisas textuais, uma vez que a notação semântica reduz a quantidade de termos ina-
dequados obtidos. Os resultados alcançados apresentaram uma melhora significativa nas
buscas realizadas em sistemas como o Google, Yahoo e Bing em comparação ao simples
uso de palavras-chaves.

Esses trabalhos contemplam importantes contribuições no uso de algoritmos de
comparação e busca em textos, porém nenhum destes aborda a solução proposta no pre-
sente artigo. Para este trabalho, tendo como base o algoritmo sequencial padrão de busca
textual, foi implementada uma versão paralela utilizando a biblioteca MPI, visando obter
melhor desempenho.

3. Metodologia

Para execução paralela, fez-se um estudo do algoritmo sequencial, e com base neste foi
desenvolvido a nova versão com o uso do MPI. Este estudo foi realizado almejando me-
lhorar os tempos de execução das simulações em busca de padrões em texto.

O algoritmo sequencial possui dois métodos, TopDown e Bottom-Up. O primeiro
realiza a busca a partir do inı́cio do arquivo de texto, já o segundo, faz o inverso. Diferente
da versão sequencial, na versão paralela implementada, a busca Bottom-Up foi modificada
empregando um método que inverte a string pesquisada. Com esta meloria foi possı́vel
utilizar somente um método para todas as buscas (checkTextForPatternAtPosition), na
qual abre o arquivo e o lê dentro do intervalo passado como parâmetro, sempre do inı́cio
para o final do arquivo texto.

Um dos grandes desafios computacionais da atualidade se concentra em mani-
pular e analisar de forma ágil e com baixo custo computacional, um volume grande de
dados [Matteussi et al. 2017]. Por esta razão, foi escolhido utilizar a biblioteca MPI, onde
é possı́vel dividir o trabalho entre vários processadores, agilizando o processo de busca.

Para a análise de desempenho, buscou-se a variação no número de processos bem
como o tamanho do arquivo texto. Foram realizados testes de 1 até 10 processos, utili-
zando arquivos com tamanhos de 25, 50 e 100 MB. Foram realizados 10 testes obtendo-se
uma média aritmética e speed-up. Foram definidos dois métodos, master e slave, onde
master é responsável pela divisão do trabalho e cada slave, por realizar a tarefa de busca
na sua parte do arquivo.

No método master são declaradas as variáveis count, remainder, start e stop.
Count receberá a divisão inteira entre o tamanho do texto e o número de escravos. Re-
mainder irá receber o resto da divisão entre o tamanho do texto e o número de escravos.
Para cada escravo é atribuı́do o ponto de inı́cio e de parada através de um laço de repetição
for, e realizado o envio com os métodos do MPI .

O método MPI Send() faz o envio das informações para cada escravo. Em cada
escravo, o método MPI Recv faz a recepção das informações. Após, estas informações

348 Paralelismo na busca por Padrões Textuais



são passadas ao método checkTextForPatternAtPosition, que faz a analise da sequência de
caracteres e realiza a busca dentro do texto.

3.1. Ambiente de Execução

Para a execução foi utilizado um processador Intel(R) Core(TM) i5-4210U. O processador
possui 2 cores e 4 threads com 1.70 GHz de frequência. Este equipamento também possui
8 GB de memória RAM DDR3 de frequência 1600 MHz. Para os experimentos, utilizou-
se o sistema operacional Ubuntu versão 18.04.1 LTS, kernel 4.15.0 − 38 − generic. A
versão do MPI foi 1.6.5 e do compilador g++ a versão 7.3.0.

4. Resultados

O tempo médio de execuções da aplicação sequencial foi de 19, 60±0, 32 s, 40, 09±0, 30 s
e 80, 75± 0, 49 s quando utilizado arquivo de texto de tamanho 25 MB, 50 MB e 100 MB
respectivamente (Figura 1). Observa-se um overhead de 1, 69 % no tempo de execução
quando executado a versão paralela com 2 processos. Este aumento no tempo, foi per-
cebido nos testes com todos os tamanhos testados e é resultado da divisão do trabalho
realizada pelo processo master.

Figura 1. Tempo de execução (s) das simulações com diferentes tamanhos de
arquivo.

A versão paralela executado com mais de 3 processos, tem-se speed-up signifi-
cativos onde o overhead é compensado com a redução do tempo total de execução. Para
arquivo de tamanho 50 MB o tempo médio de execução foi de 23, 98± 0, 47 s, que repre-
senta um speed-up de 1, 67.

O maior speed-up para os arquivos de tamanho 25 MB e 50 MB (Figura 1) foram
alcançados todos com 10 processos. Nos experimentos, o tempo de execução foi reduzido
de 19, 60 s para 6, 66± 0, 11 s e de 40, 09 s para 14, 50± 0, 26 s, o qual representa ganhos
de até 2, 94 vezes e 2, 76 vezes respectivamente sobre o algoritmo sequencial.

Quando dobrado o tamanho do arquivo (de 50 para 100 MB), o tempo de execução
da versão sequencial também dobra (de 40, 09± 0, 30 s para 80, 74± 0, 49 s). Entretanto,
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a redução no tempo total de execução também foi proporcional, ou seja, para arquivo de
tamanho 100 MB tem-se speed-up de até 2, 80 (Figura 1), obtendo um tempo médio de
28, 81± 0, 13 s.

5. Conclusão
Com base nos testes realizados, percebe-se que o tempo de execução da aplicação tem
aumento proporcional ao tamanho do arquivo texto. Nota-se também, que os ganhos
alcançados com a versão paralela, speed-up , foram semelhante nas execuções paralelas
independente do tamanho do arquivo de texto utilizado. Fazendo uma projeção, se utili-
zado um arquivo de 100 GB, a versão sequencial levaria 22, 43 horas para ser executada.
Com a versão paralela implementada, executando 10 processos, o tempo seria reduzido
para 8 horas.

Como trabalhos futuros pretende-se executar a aplicação de modo que seja
possı́vel utilizar os recursos de memória compartilhada e distribuı́da (OpenMP + MPI ),
distribuindo o processamento entre vários processadores multi-core. Também pretende-
se utilizar arquivos com dados reais e tamanhos maiores. Outra alternativa prevista é a
execução utilizando sistemas computacionais que disponham de unidades de processa-
mento com GPUs.
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Resumo. RAFEM (Radiofrequency Ablation Finite Element Method) é uma
aplicação de simulação computacional para um procedimento médico que en-
volve um grande tempo de execução. Para reduzir este tempo, o presente
trabalho aplica uma metodologia de desenvolvimento iterativa voltada para
aplicações paralelas e usa bibliotecas aceleradas por GPU. Os resultados mos-
tram que foi possı́vel obter uma redução do tempo de execução de até 27 vezes.

1. Introdução
Neste trabalho estudamos a aplicação RAFEM que simula um procedimento mi-

nimamente invasivo para o tratamento de alguns casos de câncer de fı́gado. O problema
é que existe um elevado custo computacional nas simulações que esta aplicação realiza,
chegando a até 20 horas de tempo de execução. Como o RAFEM utiliza o método dos
elementos finitos para a simulação, existem duas etapas principais que contribuem com
este custo elevado: a montagem de um sistema de equações e a sua solução. Logo, para
obter uma melhora de desempenho podemos focar na paralelização destas duas etapas
usando o poder computacional oferecido pelas GPUs. Com isto, espera-se obter um me-
lhor desempenho para a aplicação, contribuindo para que seu uso seja mais viável.

2. Metodologia
RAFEM não foi projetado pensando-se na execução paralela do programa. As-

sim, as estruturas de dados utilizadas, a movimentação de dados e o fluxo de execução do
programa em si não se adéquam ao processamento paralelo. Para que a aplicação possa
ser executada paralelamente em GPU de forma eficiente, deve-se levar em consideração
aspectos como transferências de memória entre CPU e GPU e a modelagem dos proble-
mas de forma com que explorem o paralelismo de dados. Para isto, deve-se realizar uma
refatoração do código e a implementação de novas funções para GPU. Tal tarefa não é
trivial, já que a aplicação possui em torno de 4000 linhas de código.

Para guiar o processo de paralelização da aplicação foi adotado um processo de
desenvolvimento de software iterativo voltado para aplicações paralelas, o APOD (Access,
Paralelize, Optimize, Deploy) [NVIDIA 2018]. Este é dividido em 4 etapas: a Avaliação
consiste na análise da execução da aplicação utilizando casos de teste reais para identificar
as partes mais custosas da aplicação. A Paralelização e Otimização envolvem a criação de
código paralelo eficiente para as partes custosas identificadas, levando em consideração
os resultados produzidos pela aplicação. Por fim, a etapa de Implantação permite que ao
fim de um ciclo de desenvolvimento seja gerada uma versão paralela do programa e o
ciclo se reinicia. Com isto, é possı́vel adicionar melhorias incrementalmente na aplicação
RAFEM, focando em diferentes etapas ao longo dos ciclos de desenvolvimento.
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Para auxiliar no desenvolvimento das versões paralelas foram utilizadas algumas
ferramentas e bibliotecas, como por exemplo os profilers gprof e nvprof para analisar
a execução da aplicação tanto em GPU quanto em CPU. Foi desenvolvido um script
em python para a verificação e validação dos resultados numéricos e também foi uti-
lizada a biblioteca MAGMA (Matrix Algebra on GPU and Multicore Architectures)
[Anzt et al. 2014] que oferece uma série de métodos numéricos acelerados por GPU para
a solução de sistemas de equações esparsos.

Com o intuito de avaliar a execução da aplicação foram utilizados dois casos de
teste representando modelos de fı́gados reais criados a partir do software ANSYS. As
malhas de elementos finitos dos casos de teste são descritas na Tabela 1 juntamente com os
sistemas de equações que são gerados. A matriz gerada é uma matriz quadrada de M×N
termos de precisão dupla com NNZ termos não nulos (diferentes de zero). O ambiente
computacional utilizado para a realização de experimentos foi uma workstation com um
processador Xeon E5-2650 (×2) com frequência de 2.0 GHz e uma GPU Quadro M5000
com 2048 CUDA cores trabalhando a uma frequência de 1.04 GHz.

Tabela 1. Malhas de elementos finitos utilizadas
Malha Elementos Nós M ×N NNZ

Caso 1 18.363 3.548 50.353.216 189.462 (0,0037%)
Caso 2 44.811 8.364 279.825.984 450.451 (0,0016%)

No primeiro ciclo de desenvolvimento do processo APOD foi necessária uma
refatoração no código, pois a versão original utiliza o método Frontal [Irons 1970] para a
etapa de obtenção da solução baseando-se em sub matrizes do problema. Após obtida a
representação completa do problema, focou-se a paralelização da etapa de montagem das
matrizes dos elementos, uma sub etapa do processo de montagem do sistema de equações.
Para isto foi desenvolvido um kernel em CUDA que realizava a montagem da matriz de
cada elemento de forma paralela, salvando os dados de cada elemento em uma struct,
para posteriormente serem montados na matriz global. Com o problema montado, foi uti-
lizada o método numérico iterativo GMRES(m) [Saad and Schultz 1986] implementado
pela biblioteca MAGMA para obter sua solução. Trata-se de um método iterativo que
pode ser usado em casos onde a matriz é esparsa e não simétrica.

Com a Versão 1 gerada, iniciou-se um novo ciclo do processo dando origem à
Versão 2, agora focando em realizar toda montagem do problema em GPU para evitar
transferências de memória desnecessárias. Assim, foram desenvolvidos novos kernels
CUDA para esta etapa. É importante ressaltar que a cada nova versão gerada os resulta-
dos numéricos obtidos foram comparados através do script desenvolvido para verificar a
consistência com os resultados gerados pela aplicação original.

Para a Versão 3, focou-se na paralelização de operações de atualização que es-
tavam sendo feitas dentro do laço principal do programa e que geravam um custo de
transferência da CPU para a GPU. Foram usados métodos da biblioteca thrust para re-
alizá-las em GPU, mitigando assim custos envolvendo a transferência de dados. Para a
Versão 4 foram explorados alguns parâmetros do método GMRES(m) como o valor de
tolerância e o parâmetro m, que indica quando uma operação de reinı́cio é realizada pelo
método. Estes parâmetros impactam no número de iterações necessárias para a obtenção
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da solução, afetando diretamente o tempo de execução da aplicação. Com a troca do valor
de tolerância de 10−10 para 10−6 foi possı́vel reduzir o tempo da aplicação mantendo os
resultados numéricos consistentes.

3. Resultados Obtidos

Ao longo dos ciclos de desenvolvimento, a etapa de avaliação foi repetida para
descobrir novos pontos de melhoria. A evolução proporcionada pelas novas versões pode
ser observada na Figura 1, que mostra o profiling das diferentes versões evidenciando as
etapas executadas em GPU. Estes valores foram obtidos usando a ferramenta nvprof para
o Caso 1. Pode-se perceber que grande parte do tempo era usada para transferências de
dados. Isto foi resolvido ao realizar mais etapas computacionais em GPU.

Figura 1. Profiling do Tempo em GPU das Versões Desenvolvidas para o Caso 1
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Para mensurar o desempenho obtido com as versões paralelas desenvolvidas foram
realizados experimentos para calcular o tempo médio de execução para os dois casos. A
versão original do programa levava 1 hora e 23 minutos para o Caso 1 e 20 horas e 27
minutos para o Caso 2, os tempos de execução aqui apresentados representam a média
de 30 execuções. Na Tabela 2 é possı́vel observar os valores de tempo de execução das
diferentes versões geradas para os dois casos de teste, o desvio padrão obtido a partir das
amostras de tempo de execução e os valores de speedup em comparação a versão original
da aplicação. O valor de speedup foi calculado de forma a representar a performance
entre duas soluções que resolvem o mesmo problema, assim basta calcular o tempo da
versão original dividido pelo tempo da versão que se deseja calcular o speedup.

Tabela 2. Valores obtidos através dos experimentos
Original Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4

Caso 1
Tempo (min) 83.26 8.53 6.69 4.52 3.02
Desvio Padrão 0.27 0.017 0.037 0.088 0.048
Speedup 1 11.88 12.43 18.23 27.53

Caso 2
Tempo (min) 1227.75 151.33 116.6 77.78 45.84
Desvio Padrão 0.832 1.246 0.289 0.457 0.07
Speedup 1 8.11 10.52 15.78 26.78
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4. Discussão dos Resultados
Ao analisarmos os resultados apresentados na Figura 1 podemos perceber que

em uma aplicação real o tempo com transferências de dados pode representar uma boa
porção do tempo total de atividade em GPU. O profiling da aplicação ajudou a focar
na otimização de etapas que tinham uma contribuição expressiva para o tempo total de
execução. O tempo usado com cópias de memória pôde ser substituı́do e reduzido por
computações realizadas em GPU.

Com relação aos valores de speedup calculados pode-se perceber uma diferença
de até 3 vezes entre o Caso 1 e o Caso 2 para as primeiras três versões. Isso aconteceu por
consequência dos parâmetros utilizados no método GMRES(m), em especial o parâmetro
m, que influi na convergência do método. O que foi percebido na Versão 4 é que para os
dois casos o valor de m que apresentava a melhor taxa de convergência eram diferentes.
Assim, na Versão 4 estes valores foram ajustados juntamente com o aumento do valor de
tolerância, chegando a um speedup de até 27 vezes. É perceptı́vel que podemos garantir
uma boa redução no tempo total de execução da aplicação, e para que essa solução não de-
penda da configuração manual de parâmetros, existem variações do método GMRES(m)
onde o valor de m é dinâmico, sendo adaptado ao longo da execução da aplicação.

5. Conclusões
A partir dos resultados obtidos neste trabalho, é possı́vel realizar simulações em

um tempo menor para a aplicação RAFEM. Isso contribui para que casos sejam estuda-
dos de forma mais eficiente, reduzindo a alocação de recursos computacionais para uma
simulação e ajuda no trabalho de processar modelos de fı́gado mais detalhados. Como tra-
balhos futuros podem ser feitos estudos em outros casos de teste para verificar o impacto
dos parâmetros utilizados no método numérico bem como a comparação dos resultados
obtidos usando outros ambientes computacionais, bibliotecas e métodos numéricos.
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Resumo. Este artigo apresenta a análise de desempenho da paralelização de um
sistema de simulação de irrigação de solos. O objetivo do trabalho é analisar a
viabilidade da utilização de Pthreads na paralelização de uma aplicação real. Os
resultados alcançados apresentaram speed-up de até 6 vezes se comparado com a
versão sequencial.

1. Introdução

Nas inúmeras pesquisas realizadas em sistemas agroflorestais e agrı́colas a ação da água no
solo é de grande importância, uma vez que a deslocação dos nutrientes depende do movimento
da água no solo. Assim, a descrição de como a água se desloca é fundamental nos projetos
de irrigação, principalmente se considerado o sistema de irrigação por gotejamento, onde é
preciso determinar a quantidade ótima de água necessária para o desenvolvimento das plantas
em cada profundidade do solo [Elmaloglou and Diamantopoulos 2009, Arruda et al. 2015].

Para esses eventos surge a necessidade de implementar sistemas que, de alguma ma-
neira simulem as operações ou ações do mundo real, ou seja, é preciso realizar simulações
computacionais, por meio de técnicas matemáticas. Dessa maneira, é possı́vel prever possı́veis
resultados, antes de aplicar na prática. Nesse sentido, existem diversos paradigmas que po-
dem ser utilizados para implementar estas simulações. Dentre os quais tem-se o modelo de
programação paralela com Pthreads que é uma API padrão para criação e manipulação de th-
reads, para aplicações que fazem uso de multithreaded. A utilização desta API possibilita
trabalhar mais em baixo nı́vel, obtendo um controle maior sobre as threads.

Assim, o objetivo do trabalho é apresentar o resultado obtido com a utilização de
programação paralela com Pthreads, em um sistema de irrigação de solos, avaliando a via-
bilidade de utilização do mesmo para resolução do problema.

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 discute os traba-
lhos relacionados. A Seção 3 apresenta a metodologia utilizada na implementação e o ambiente
de execução utilizado na realização dos experimentos. Resultados são discutidos na Seção 4,
seguido das Conclusões e Trabalhos Futuros.

∗Trabalho desenvolvido com recursos do edital MCTIC/CNPq - Universal 28/2018 sob número 436339/2018-
8.
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2. Trabalhos Relacionados
Na literatura inúmeros trabalhos apresentam estudos sobre a movimentação da água no solo.
Borges et al. (2005) apresenta uma análise do comportamento da água do solo saturado e
não saturado por meio da equação de Richards. A equação de Richards é uma equação dife-
rencial parcial não linear que governa o processo de infiltração e escoamento em solos não-
saturados [Männich 2008].Para complementar o referido trabalho traz a implementação de um
algoritmo utilizando o método de diferenças finitas.

No trabalho de Elmaloglou e Diamantopoulos (2009) é apresentado um modelo ma-
temático que descreve o fluxo de água sob linhas de gotejamento subsuperficial levando em
conta a absorção de água pela raiz, evaporação da água do solo e da superfı́cie do solo.

No trabalho de Padoin et al. (2006), este sistema foi paralelizado utilizando a biblioteca
PVM, o que possibilitou o uso de matrizes maiores gerando assim resultados mais precisos.
Neste trabalho alcançou-se speed-up de 1, 88 vezes com uma eficiência de até 38%. Já em
Padoin et al. (2011) utilizou-se o algoritmo sequencial para analisar a eficiência energética de
processadores e placas aceleradoras utilizando a paralelização por meio da plataforma CUDA.

Por outro lado, várias pesquisas buscam balancear as cargas das tarefas entre os proces-
sadores visando melhorar a eficiência da utilização dos sistemas paralelos [Kalé et al. 1998].
Neste trabalho foi implementado uma nova versão paralela do algoritmo utilizando Pthreads.

3. Metodologia
Considerando que o sistema de irrigação de solo já tenha sido modelado em outros traba-
lhos, para execução paralela, fez-se um estudo do algoritmo sequencial [Padoin et al. 2011].
Nesta nova versão paralela foi utilizado a biblioteca Pthreads almejando melhorar os tempos
de execução das simulações.

Para a análise de desempenho, buscou-se a variação no número de threads, além do
tamanho da matriz cúbica. Foram realizados experimentos a partir de 1 até 10 threads, além de
tamanhos 72, 144 e 216. Os experimentos foram realizados utilizando sempre 300 iterações,
sendo que em cada um deles, executou-se 10 vezes para obter a média aritmética e speed-up.

Na implementação paralela do algoritmo para arquiteturas Multi-Core de memória
compartilhada utilizou-se o padrão (Pthread). Primeiramente a carga computacional - trabalho
- é dividido entre as threads baseado no tamanho da matriz cúbica que representa o sistema si-
mulado. Assim, cada thread terá uma parte ou fatia da matriz cúbica para realizar as operações.

Figura 1. Pseudo-código do método de propagação.

O foco foi em utilizar a paralelização nos laços de repetição que demandam maior
tempo e processamento para que fosse possı́vel obter um melhor tempo de execução. A
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paralelização foi aplicada ao método propagação() (Figura 1, pois este método é responsável
por todos os cálculos, movimentações e atribuições de valores na matriz cúbica. Após rea-
lizados os cálculos, todas as threads são unidas, a partir do método pthread join, permitindo
agrupar os resultados obtidos por cada uma delas.

3.1. Ambiente de Execução
O ambiente de execução possui um processador Intel Core i5 modelo 5200U. O processador
possui 2 cores com 2.20 GHz de frequência. Este equipamento também possui 16 GB de
memória RAM DDR3 de frequência 600 MHz. Para os experimentos, utilizou-se o sistema
operacional Ubuntu versão 18.04.1 LTS, versão do kernel Linux é 4.15.0− 39− generic.

4. Resultados
O tempo médio de execuções da aplicação sequencial foi de 2, 56 ± 0, 02 s quando utilizado
uma matriz cúbica de ordem (ou tamanho) 72 e 300 interações (Figura 2) para o problema de
irrigação. Observa-se que o tempo de execução foi reduzido em 20, 31 % quando executado a
simulação com a versão paralela.

Figura 2. Tempo de execução (s) das simulações com diferentes tamanhos de sistema.

A simulação sequencial com uma matriz cúbica na ordem de 144 com 300 iterações
teve um tempo médio de execuções de 23, 63± 0, 09 s (Figura 2). Com o aumento do tamanho
do sistema, é possı́vel ver que o tempo teve uma redução mais significativa se comparado com
a versão sequencial. Na simulação com uma matriz deste tamanho os tempos foram reduzidos
para 3, 84± 0, 08 s, o que representa ganhos de até 6, 15 vezes.

Além disso, constatou-se que a variação de execuções por número de threads não ob-
teve grandes diferenças de tempos, ficando consideravelmente semelhantes às execuções com
apenas 2 threads. Um dos motivos que limitaram a escalabilidade é a arquitetura utilizada que
possui apenas dois cores. Outra limitante é a dependência de dados entre cada iteração (passo
temporal) da implementação.

Como forma de obter uma maior precisão na simulação, foram também executados
experimentos com matriz de ordem 216. Os tempos médios da versão sequencial foram de
62, 64 ± 0, 18 s. Na versão paralela, semelhante aos experimentos com cubos de ordem 72 e
144, os tempos obtidos foram proporcionalmente reduzidos para 15, 18± 0, 54 s, alcançando o
melhor speed-up com 2 threads, o qual representa ganhos de até 4, 13 vezes sobre o algoritmo
sequencial.
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5. Conclusões
Analisando os resultados, percebe-se que a utilização da programação paralela com Pthre-
ads apresentou ganhos de desempenho se comparados com a versão sequencial da aplicação.
Percebeu-se que, conforme é aumentado a ordem da matriz, obtêm-se um aumento equivalente
no tempo de execução da aplicação. Deste modo tem-se speed-up semelhante nas execuções
paralelas independente da ordem de matriz simulada.

Para trabalhos futuros pretende-se executar a aplicação de modo a simular um ambiente
real com matrizes maiores. Por exemplo, tendo como base uma matriz de ordem 294.912, a
versão sequencial executada com 300 interações levaria em torno de 13, 65 horas para chegar
ao resultado. Com a versão paralela implementada em Pthreads, executando com o mesmo
tamanho em 2 threads, o tempo seria proporcionalmente reduzido para 2, 18 horas, o que ainda
é um valor elevado, para pesquisas cientı́ficas na área de irrigação de solos em sistemas agro-
florestais e agrı́colas.

Nesse sentido, como trabalhos futuros, pretende-se rodar a simulação paralela em siste-
mas computacionais que disponham de uma quantidade maior de cores. Também, pretende-se
mudar a implementação do código, e trabalhar com a biblioteca OpenMP, onde a divisão do
trabalho entre as threads fica a cargo da biblioteca e não o programador.
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Resumo. O algoritmo de parametrizações progressivas resolve de maneira efi-
ciente diversos problemas encontrados na área de computação gráfica. Por ser
um problema que demanda poder de processamento, o objetivo deste trabalho
é paralelizar o algoritmo para execução em plataformas multicore, utilizando a
biblioteca Intel TBB. Os resultados mostraram redução no tempo de execução,
mas com pouca escalabilidade para os casos de teste utilizados.

1. Introdução
O processo de parametrização de malhas consiste em criar um mapeamento entre uma su-
perfı́cie 3D e outra superfı́cie similar para diversos tipos de aplicações. Esse processo
é fundamental para a computação gráfica, pois processos de mapeamento de textura,
deformação de superfı́cie, animações, entre outras aplicações necessitam de um mape-
amento de alta qualidade entre as superfı́cies [Telau 2012, Aigerman et al. 2014].

A parametrização de malhas, quando utilizada na computação gráfica, demanda
alto poder computacional devido ao rápido tempo de resposta requisitado. Para isso,
a busca por diferentes tipos de algoritmos para realizar a parametrização de malhas de
maneira mais eficiente é constante. O mais recente deles, parametrizações progressivas,
apresenta um método onde a convergência para o resultado ideal é mais rápida e necessita
de menos passos. Os benefı́cios que a redução do tempo de execução da parametrização
traz podem ser maximizados ao executar o programa em paralelo.

Este trabalho descreve a implementação inicial da paralelização do algoritmo de
parametrizações progressivas em processadores multicore. Além disso, são apresentadas
e comparadas medições com diferentes quantidades de threads. O artigo está estruturado
da seguinte forma. A Seção 2, apresenta os trabalhos relacionados. A Seção 3, descreve
o funcionamento e a implementação do algoritmo de parametrizações progressivas. A
Seção 4, explica a paralelização. A Seção 5, descreve os experimentos e apresenta os
resultados iniciais. E, por fim, a Seção 6 apresenta as considerações finais.

2. Trabalhos Relacionados
O critério utilizado para seleção dos trabalhos relacionados foi: algoritmos que resolvam
o problema da parametrização de malhas e que apresentem implementação para arquite-
turas paralelas (CPU e GPU, especificamente). Desta forma, o primeiro trabalho relaci-
onado foi desenvolvido por [Athanasiadis and Fudos 2011] e apresenta um algoritmo de
parametrização de superfı́cies esféricas implementado para executar em CPU e GPU. Para
viabilizar a implementação, um algoritmo de redução de energia foi aplicado combinado
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com um passo de otimização não linear. Essa combinação garantiu um ponto de parada
do processamento quando a malha não estivesse mais sendo otimizada, produzindo as-
sim um resultado válido. A implementação foi feita em OpenCL 1.1 e o mesmo código
utilizado em CPU e GPU.

O segundo trabalho relacionado foi desenvolvido por [Guzik and Riley 2018],
e apresenta a paralelização de um algoritmo de refinamento adaptativo em malhas
utilizando CPU e GPU. A paralelização foi realizada utilizando funcionalidades de
vetorização de código do hardware e considerando que a limitação do algoritmo é a banda
do acesso à memória. Foi utilizado CUDA 9.0 para paralelização em GPU e OpenMP para
a paralelização em CPU.

A contribuição do presente trabalho é dada pela paralelização do algoritmo
parametrizações progressivas para plataformas multicore. O algoritmo foi escolhido pe-
los bons resultados que apresenta em comparação com a literatura existente.

3. Algoritmo de Parametrizações Progressivas
Ao contrário de outros métodos de parametrização que focam em resolver a otimização,
o algoritmo de parametrização progressiva foca em observar a distorção ocorrida em cada
triângulo da malha através de métricas de medição de distorção. O ponto chave do algo-
ritmo é utilizar triângulos de uma malha de referência intermediária entre a malha original
e a malha planar para determinar a energia de distorção. Os estudos de [Liu et al. 2018]
afirmam que em comparação com outros métodos de parametrização, o método apresen-
tado é mais simples e com melhor desempenho.

Para obter a distorção da parametrização baseada nos triângulos ideais, é ne-
cessário aplicar uma equação não linear com restrições não lineares e não convexas.
Para resolver essa equação, o autor propôs um método hı́brido utilizando os métodos já
existentes: SLIM (Scalable Locally Injective Mappings) [Rabinovich et al. 2017] e CM
(Composite Majorization) [Shtengel et al. 2017]. Ambos possuem caracterı́sticas distin-
tas e devem ser usados em determinados passos do algoritmo. O método SLIM é mais
apropriado para reduzir distorções mais graves no começo do processo de minimização
de distorção, porém possui baixa taxa de convergência para a otimização ideal. O método
CM não consegue reduzir superfı́cies altamente distorcidas, mas possui alta taxa de con-
vergência para a otimização ideal. Portanto, o método SLIM é utilizado nas primeiras
iterações do algoritmo, e o método CM é utilizado para convergir para o fim rapidamente
quando as distorções mais graves já foram eliminadas [Telau 2012].

4. Paralelização do Algoritmo Parametrizações Progressivas
Para identificar os pontos de necessidade de paralelização, o código original do algoritmo
foi instrumentado a fim de medir o seu tempo de execução. As etapas selecionadas fo-
ram: o tempo de inicialização do modelo 3D no programa; a fase de pré processamento;
e os laços de processamento dos métodos SLIM e CM. Além disso, foi medido o tempo
total de execução do programa. Após a determinação dos pontos onde o programa neces-
sitava de mais tempo para executar, a estratégia map foi aplicada utilizando o template
parallel for da biblioteca Intel TBB. A implementação original do algoritmo faz uso da
biblioteca PARDISO Solver para paralelizar funções que resolvem sistemas de equações
lineares. O uso da biblioteca foi mantido.
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Figura 1. Comparação da Execução com Múltiplas Threads

Para o particionamento dos dados nos laços onde o parallel for foi aplicado, foi
utilizado o particionador auto partitioner. O particionador escolhido tenta balancear a
carga de trabalho entre as threads dinamicamente. É ideal para execuções com cargas de
trabalho de tamanhos diferentes.

5. Experimentos e Resultados Preliminares
Os experimentos foram executados em uma máquina com processador Intel(R) Core(TM)
i7-6700HQ com frequência máxima de 3,50GHz em modo turbo e 16GB de RAM DDR4.
O sistema operacional utilizado foi o Windows 10 RS3 e o compilador Visual C++ 14.1.
A versão da biblioteca Intel TBB utilizada foi a 2019.0. O código foi compilado com
a diretiva /O2. A CPU possui 4 cores fı́sicos e tecnologia Hyper Threading, permitindo
que 8 threads sejam executadas. A máquina foi configurada para rodar em perfil de de-
sempenho, com o processador no pico de seu funcionamento em toda a execução. Para
validar a paralelização do algoritmo, foram utilizados os mesmos datasets de modelos
3D da pesquisa original, que estão disponı́veis na página dos autores [Liu et al. 2019].
De cada um dos datasets, foram selecionados 5 objetos 3D que possuı́am maior custo de
processamento, totalizando 15 modelos.

A Figura 1 mostra a redução no tempo de execução de um determinado modelo
3D, onde uma thread representa a implementação original do algoritmo. A Figura 2
mostra o speedup obtido em cada uma das iterações em cada etapa do algoritmo pela
quantidade de threads usada. O speedup foi calculado medindo o tempo de execução de
cada etapa no algoritmo original e no algoritmo paralelizado.

6. Considerações Finais
O algoritmo mostrou uma redução no tempo total de execução para o tipo de aplicação e
no contexto que elas se aplicam. Conforme a Figura 1, a redução no tempo de execução
total do modelo selecionado foi de 53% quando comparamos a execução em uma e oito
threads. A paralelização inicial demonstrou que é possı́vel reduzir o tempo de execução
da aplicação. O speedup atingido não foi o ideal para o número de threads utilizado
nos testes. Dentre os fatores que podem ter influenciado negativamente o desempenho
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nessa aplicação estão o tempo de inicialização da biblioteca de sistemas lineares, a falta
de controle sobre as threads do sistema operacional e o desalinhamento da memória na
cache.

Figura 2. Speedup Obtido com a Nova Implementação
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Resumo. O maior volume de dados gerado, trafegado e processado aumenta
a demanda por mais poder de processamento e por algoritmos de compressão
eficientes. Este trabalho tem como objetivo explorar o paralelismo de stream
para arquiteturas multi-core com GPUs na aplicação Dedup, usando SPar com
CUDA e OpenCL. Apesar do desempenho não ser o esperado, o artigo contribui
com uma análise detalhada dos resultados e sugestões futuras de melhorias.

1. Introdução
O paradigma da programação paralela tem persistentemente desafiado os programado-
res, incentivando o surgimento de abordagens como algorithmic skeletons e parallel
design patterns com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de algoritmos paralelos
[McCool et al. 2012]. Essas abordagens levaram ao desenvolvimento de ferramentas e
linguagens voltadas a facilitar a programação paralela. A linguagem SPar (Stream Paral-
lelism) [Griebler et al. 2017] foi criada para que desenvolvedores de aplicações de stream
possam explorar o paralelismo presente em CPUs (Central Processing Units) multi-core
sem se preocupar com detalhes da arquitetura. A SPar é uma linguagem específica de do-
mínio (DSL) baseada nos atributos introduzidos no padrão C++11. O compilador da SPar
interpreta esses atributos e realiza transformações no código-fonte, introduzindo código
C++ paralelo através de chamadas à biblioteca FastFlow.

Embora a programação paralela remonte à década de 60, apenas com a intro-
dução das CPUs multi-core nos computadores desktop em 2005 foi que o impacto real
dessa mudança chegou à indústria de software. Da mesma forma, a exploração do para-
lelismo massivo das GPUs (Graphical Processing Units) iniciou em 2001 através do uso
de APIs (Application Programming Interfaces) como DirectX e OpenGL, no entanto,
somente com o surgimento de CUDA em novembro de 2006 que a programação em
GPGPU (General Purpose GPU) começou a se popularizar. Neste trabalho, o desafio
é explorar o paralelismo de stream de forma eficiente em uma arquitetura multi-core com
GPUs na aplicação Dedup. Ela é baseada na deduplicação de dados e é largamente uti-
lizada em segmentos como storages e backups para economizar espaço em disco através
da redução da redundância dos blocos. Ela também faz parte do PARSEC Benchmark
Suite [Bienia et al. 2008], que é utilizado para avaliar o desempenho de sistemas parale-
los e cujo destaque está em prover cargas de dados baseados em sistemas reais.

Dentre os trabalhos relacionados a este, [Suttisirikul and Uthayopas 2012] cria-
ram um sistema de backup em nuvem baseado em deduplicação de dados utilizando
hashes SHA-256 calculados na GPU para identificar dados duplicados e transferir ape-
nas os dados necessários para o servidor em nuvem. O speedup alcançado em relação à
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versão sequencial foi de 53x. O presente trabalho se assemelha ao utilizar a GPU para a
computação de hashes, e se diferencia ao utilizar a compressão de blocos deduplicados
em GPU. O trabalho de [Bhatotia and Rodrigues 2012] também implementou paralelismo
em uma aplicação baseada em deduplicação para sistemas de storage. Semelhante a este
trabalho, a aplicação foi estruturada em um pipeline. Contudo, o conteúdo completo dos
blocos foi transferido para a GPU para processar o rabin fingerprint e o SHA-1, obtendo
um speedup de 5x. Além disso, não foi aplicado o suporte a multi-GPU e o trabalho
focou na otimização do particionamento de blocos e transferência de memória. Nenhum
dos trabalhos implementou o paralelismo em GPU para o algoritmo Dedup do PARSEC
Benchmark.

Uma vez que a programabilidade e o desempenho da aplicação Dedup utilizando
a SPar já foi estudada em [Griebler et al. 2018], o presente artigo evolui a partir dessa
implementação para explorar o paralelismo e avaliar o desempenho do Dedup em GPUs.
Portanto, as contribuições do artigo são: (a) implementação do suporte à múltiplas GPUs
com CUDA e OpenCL na aplicação Dedup, partindo da implementação para CPUs multi-
core com a SPar de [Griebler et al. 2018]; e (b) identificação de gargalos que degradam
o desempenho no paralelismo massivo do algoritmo Dedup em GPUs devido ao uso do
algoritmo rabin fingerprint. Desta forma, a Seção 2 apresenta como foi implementado e
explorado o paralelismo. Depois, uma avaliação do desempenho e das implementações é
discutida na Seção 3. Por fim, a Seção 4 conclui este trabalho.

2. Desenvolvimento
A implementação do Dedup paralelo com a SPar de [Griebler et al. 2018] partiu do código
fonte sequencial do PARSEC Benchmark Suite [Bienia et al. 2008], que foi dividido em 3
estágios: 1) aplicação do algoritmo rabin fingerprint para fragmentar a entrada em blocos
a serem comprimidos; 2) cálculo do hash SHA-1 dos blocos, verificação de duplicidade
e compressão dos dados; 3) ordenação dos dados e escrita na saída. No caso, o estágio
2 é replicado. Na implementação do presente trabalho, a fragmentação é executada na
CPU e os índices gerados pelo rabin fingerprint são transferidos para a GPU, que realiza
o cálculo do SHA-1. Outra alteração foi utilizar LZSS como algoritmo de compressão ao
invés do Bzip2 [Griebler et al. 2018], uma vez que o primeiro já foi implementado para
GPU em [Stein et al. 2019].

Figura 1. Grafo de atividade.

Ao anotar o código-fonte com
os atributos da DSL SPar, o fluxo da
aplicação foi dividido em 5 estágios
anotados com a SPar, conforme ilustra a
Figura 1: 1) o arquivo de entrada é lido
pela CPU em blocos de 10MB e executa
o rabin fingerprint, passando os sub-
blocos gerados adiante para o próximo
estágio; 2) os sub-blocos são transferi-
dos para a(s) GPU(s), que fazem a ge-

ração do hash SHA-1. A estratégia adotada foi que cada thread da GPU gera o hash de
um sub-bloco do rabin fingerprint e salva em um vetor que é enviado para o próximo
estágio. Este estágio é replicado conforme o número de GPUs disponíveis; 3) verifica a
deduplicidade dos sub-blocos; 4) comprime os sub-blocos não deduplicados, utilizando o
algoritmo LZSS sobre os dados dos sub-blocos ainda presentes na GPU (já transferidos
na etapa b); 5) reordena os sub-blocos e os blocos para escrita na saída.
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Antes de chegar na versão paralela representada na Figura 1 foi implementada uma
versão onde apenas o estágio SHA1 era paralelo. Neste caso, a compressão era o gargalo,
pois o tempo de compressão é muito alto. Outro desafio na paralelização do Dedup foi a
refatoração de código, pois muitas operações precisaram ser reimplementadas em CUDA
e OpenCL a fim de serem chamadas dentro do kernel. Além disso, as operações da stream
precisam ser modeladas em batch para fazer um uso efetivo do poder computacional da
GPU. Diante disso, implementar paralelismo de stream com o uso de GPU é um grande
desafio para os programadores. Desta forma, nota-se claramente a necessidade de abstra-
ções de mais alto nível para simplificar a programação paralela em arquiteturas multi-core
com GPUs.

3. Avaliação
O desempenho da aplicação foi avaliado com versões sequenciais, paralelismo na CPU
através da SPar e paralelismo em uma e em duas GPUs utilizando CUDA e OpenCL. Tes-
tes foram executados em um ambiente com duas GPUs Titan Xp (arquitetura Pascal, com-
pute capability 6.1, 12GB de memória GDDR5X), um processador Intel(R) Core(TM)
I9-7900X CPU (10 núcleos físicos e 20 threads), 32GB de RAM e 2TB de disco. O
sistema operacional utilizado foi o Ubuntu Server 18.04 (Kernel 4.15.0-38-generic). Fo-
ram utilizados os compiladores G++ 7.3.0 e nvcc 10 com a opção -O3. Foram utiliza-
dos três datasets: (a) Input large (185MB), presente no PARSEC Benchmark; (b) Linux
Source (816MB), que é composto de um arquivo tar do código fonte do Linux; (c) Sile-
sia (203MB), composto de vários datasets agregados como códigos-fonte, XMLs, dentre
outros dados de casos de uso reais. Foram realizados testes para definir o melhor tama-
nho para os elementos do stream, que ficou em 10MB. Na Figura 2 está apresentado o
desempenho de todas as versões da aplicação com todos os datasets. Como pode ser
visto, apenas em alguns datasets a versão em GPU obteve um desempenho melhor do
que a versão sequencial, e os speedups foram pequenos. Em todos os casos as versões
paralelas utilizando apenas a CPU tiveram desempenho melhor do que as que utilizaram
a GPU. Estes comportamentos não eram esperados, uma vez que o uso do LZSS em GPU
representa um grande speedup [Stein et al. 2019].
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Figura 2. Speedup do Dedup.

Para investigar a causa dessa lentidão na GPU foi utilizado o profiler nvvp, atra-
vés do qual foi possível notar que o gargalo estava no grande número de chamadas ao
kernel do LZSS. Identificou-se que a segmentação feita pelo algoritmo rabin fingerprint
estava gerando sub-blocos muito pequenos para a compressão na GPU, com a maioria dos
blocos menores que 1KB. A Figura 3(a) apresenta o histograma dos tamanhos dos blo-
cos gerados pelo algoritmo. Blocos tão pequenos não são capazes de utilizar a GPU de
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forma otimizada e a razão entre o tempo em que a GPU está efetivamente computando e
o tempo gasto na coordenação do trabalho entre CPU e GPU fica pequena. A Figura 3(b)
demonstra o baixo percentual de uso da GPU, sendo que a maior parte das operações são
de controle de fluxo. Desta forma, uma solução para o baixo desempenho seria otimizar o
algoritmo de compressão para que ele seja executado em batches, a fim de melhor utilizar
os recursos da GPU.
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Figura 3. Análise do Dedup.

4. Conclusões
Neste trabalho a aplicação Dedup foi paralelizada para arquiteturas multi-core com GPUs,
usando SPar com CUDA e OpenCL. Como pôde ser visto, não foi possível aproveitar ade-
quadamente o paralelismo massivo das GPUs devido ao tamanho dos blocos gerados pelo
algoritmo de segmentação, gerando pouca carga para a compressão pelo LZSS. Como
trabalho futuro, a otimização do LZSS pode ser feita para que esta segmentação não pre-
cise ser feita, executando apenas um kernel por bloco para múltiplas compressões. Além
disso, pode-se implementar a geração automática de código CUDA e OpenCL a partir dos
atributos da linguagem SPar, solucionando problemas comuns e permitindo uma maior
abstração ao programador de aplicações de stream que possuam paralelismo de dados.
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Resumo. Transactional Boosting é uma técnica que pode ser usada para trans-
formar ações linearmente concorrentes em ações transacionalmente concorren-
tes, possibilitando assim sua utilização em blocos transacionais. Esta técnica
pode ser utilizada para resolução de falsos conflitos, evitando a perda de de-
sempenho de algumas aplicações. O STM Haskell atualmente não oferece as
ferramentas necessárias para aplicação de tal técnica. O objetivo deste tra-
balho então é apresentar quatro novas primitivas para o STM Haskell, que em
conjunto podem ser usadas para a aplicação do Transactional Boosting.

1. Introdução
Software Transactional Memory (STM) é uma alternativa de alto nı́vel ao sistema de
sincronização por locks. Nela todo acesso à memória compartilhada é agrupado como
transações que podem executar de maneira concorrente. Se não houve conflito no acesso
à memória compartilhada, ao fim da transação um commit é feito, tornando assim o
conteúdo dos endereços de memória público para o sistema. Caso ocorra algum conflito
um abort é feito descartando qualquer alteração ao conteúdo da memória e a transação
é recomeçada. Diferente da sincronização por locks, transações podem ser facilmente
compostas e são livres de deadlocks [Harris et al. 2008].

STM funciona através da criação de blocos atômicos onde alterações de dados são
registradas para detecção de conflitos. Um conflito ocorre quando duas ou mais transações
acessam o mesmo endereço e pelo menos um dos acessos é de escrita. Entretanto, essa
forma de detecção de conflitos pode, em alguns casos, gerar falsos conflitos levando a uma
perda de desempenho. Um exemplo seria quando duas transações modificam partes dife-
rentes de uma lista encadeada [Sulzmann et al. 2009]. Embora essas ações não conflitem,
o sistema detecta um problema, pois uma transação modifica uma área de memória lida
por outra transação. Este tipo de detecção de conflito pode ter grande impacto na perfor-
mance quando se utiliza certos tipos de estruturas encadeadas. Por outro lado, utilizando
sincronização por locks, ou mesmo algoritmos lock-free, programadores experientes po-
dem alcançar um alto nı́vel de concorrência ao custo de complexidade no código.

Transactional Boosting [Herlihy and Koskinen 2008] é uma metodologia que
pode ser usada para resolver problemas de falsos em STM. A técnica permite, por exem-
plo, usar estrutura de lista encadeada thread-safe otimizada dentro da transação, porém
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em caso de abort deve-se registrar ações para desfazer as modificações realizadas na lista,
e em caso de commit deve-se executar ações que tornem as modificações visı́veis para o
sistema. A técnica consiste então em desenvolver junto à rotina de acesso a memória duas
outras ações, uma para tornar público o resultado da rotina em caso de commit, e uma
segunda para reverter alterações à memória para ser usada em caso de abort. A rotina à
qual se deseja fazer o Boosting é adicionada a transação, e suas ações de commit e abort
são postas como handlers para serem tratados ao fim da transação.

Entretanto, interface para instruções atômicas, locks, e várias outras opções de
controle de concorrência, em Haskell são modeladas sobre a Mônada IO. Para garantir a
exatidão na execução de uma transação, ações STM não podem ser livremente compostas
à estas ações IO. Além disso, o STM Haskell não possibilita ao programador adicionar
handlers para serem executados em caso de commit ou abort. O objetivo deste traba-
lho então é apresentar um conjunto de novas primitivas para o STM Haskell, permitindo
ao programador a aplicação do Transactional Boosting, flexibilizando assim o uso de
Memórias Transacionais na linguagem.

2. STM Haskell
STM Haskell [Harris et al. 2008] é uma biblioteca do Glasgow Haskell Compiler que
provê primitivas para o uso de memórias transacionais em Haskell. O programador define
ações transacionais que podem ser combinadas para gerar novas transações. O sistema
de tipos da linguagem só permite acesso à memória compartilhada dentro das transações
e transações não podem ser executadas fora de uma chamada ao atomically, assim, o
RunTime da linguagem pode garantir que a Atomicidade (a transação se torna visı́vel toda
de uma vez) e Isolamento (durante a execução, uma transação não é afetada por outra)
são sempre mantidos.

A biblioteca define um conjunto de primitivas para utilização de Memórias Tran-
sacionais em Haskell (Figura 1). Nela o acesso a memória compartilhada é feito através de
variáveis transacionais, as TVars, que são variáveis acessı́veis apenas dentro de transações.
Ao fim da execução de um bloco transacional, um registro de acesso às TVars é analisado
pelo RunTime System para determinar se a transação foi bem-sucedida ou não, para então
realizar o commit ou abort da transação.

As primitivas newTVar, readTVar e writeTVar são usadas respectivamente para
criar, ler e escrever em TVars. As transações acontecem dentro da monada STM e essas
ações podem ser compostas para gerar novas ações através dos operadores monádicos
(bind (>>=), then (>>), e return), ou com a utilização da notação do. O retry e o
orElse são primitivas que controlam a execução do bloco. retry é utilizada para abor-
tar uma transação e colocá-la em espera até que alguma de suas TVars seja alterada por
outra transação. orElse é uma primitiva de composição alternativa, ela recebe duas ações
transacionais e apenas uma será considerada; se a primeira ação chamar retry ela é aban-
donada, sem efeito, e a segunda ação transacional é executada; se a segunda ação também
chamar retry todo o bloco é reexecutado.

3. Novas Primitivas
Para compor ações IO e STM em Haskell é importante ter em mente duas diferenças
fundamentais em sua execução.
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−− E x e c u t i o n c o n t r o l
a t o m i c a l l y : : STM a −> IO ( )
r e t r y : : STM a
or El se : : STM a −> STM a −> STM a

−− T r a n s a c t i o n a l V a r i a b l e s
newTVar : : a −> STM ( TVar a )
readTVar : : TVar a −> STM a
writeTVar : : TVar a −> a −> STM ( )

Figura 1. Interface do STM Haskell.

abort : : STM a
performIO : : IO a −> STM a
addAbortHandler : : IO a −> STM ( )
addCommitHandler : : IO a −> STM ( )

Figura 2. Interface das novas primitivas.

1. Ações IO normalmente executam de maneira estritamente linear, onde as funções
executadas por cada Thread são determinadas sequencialmente pelo programador;
enquanto transações podem executar inúmeras vezes até que sejam validadas.

2. Transações em Haskell podem ser abortadas em qualquer ponto da execução.
O Escalonador do RunTime eventualmente tenta verificar se a transação ainda é
válida, ele o faz verificando se as TVars que a transação já leu ainda possuem o
valor esperado, caso alguma delas já tenha sido alterada a transação é abortada
prematuramente para evitar processamento desnecessário.

O STM Haskell oferece atualmente uma primitiva para compor ações IO às ações
STM, o unsafeIOToSTM. Ao usar essa primitiva o programador deve ter em mente os Itens
1 e 2. Caso a ação IO tenha algum efeito colateral ele pode ser executado inúmeras vezes;
e a transação pode ser abordada no meio das ações IO, limitado assim o uso de qualquer
tipo de computação que adquira recursos que precisem ser liberados.

Propomos aqui então quatro novas primitivas que podem ser usadas para com-
por um conjunto maior funções IO aos blocos transacionais. abort, performIO,
addCommitHandler, addAbortHandler, suas interfaces são apresentadas na Figura 2.

abort funciona de maneira muito semelhante ao retry, oferecido pelo STM Has-
kell, as diferenças entre as primitivas é que o abort não põe a transação para dormir, ela
aborta e recomeça a transação imediatamente; além disso, caso seja chamado dentro de
um orElse, o abort não altera o ramo atual de execução. Essa primitiva foi pensada para
ser usada em conjunto com as ações IO e serve para recomeçar uma transação que, por
motivos externos às variáveis transacionais, se tornou inválida, e.g., um recurso não pode
ser adquirido e a transação não pode continuar.

performIO é uma primitiva para executar uma sequência de ações do tipo IO evi-
tando que o sistema transacional aborte a transação antes dessas ações serem completa-
das. Diversas computações IO oferecidas pela linguagem fazem bloqueios de maneira
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implı́cita, mas quando usadas dentro de transações podem ser canceladas no meio do pro-
cesso resultado em deadlocks aleatórios. performIO pode então ser usada, por exemplo,
para primitivas de print ou de leitura e escrita em arquivos de dentro de uma transação.

Por fim, addCommitHandler e addAbortHandler são um par de primitivas que,
permitem ao programador adicionar tratamento aos possı́veis cancelamentos e à eventual
validação de uma transação. Estas primitivas podem ser usadas pelo programador para ga-
rantir propriedades de Atomicidade e Isolamento às operações IO compostas à transação.
A primitiva addAbortHandler pode, por exemplo, apagar um arquivo criado, enquanto o
addAbortHandler libera o lock que foi adquiridos para criação e escrita no arquivo.

Transactional Boosting [Herlihy and Koskinen 2008] e Optimistic Transactional
Boosting [Hassan et al. 2014], oferecem metodologias sobre como esta composição entre
IO e STM pode ser feita, em Haskell usando as primitivas apresentadas aqui ambas as
técnicas podem ser implementadas.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
Apresentamos aqui algumas possı́veis extensões para o STM Haskell, as primitivas e suas
implementações são independentes entre si, mas juntas permitem aplicações de técnicas
como Transactional Boosting em Haskell; trabalhos passados com Transactional Boos-
ting já mostraram ser uma eficiente solução para o problema de falsos conflitos em STM
[Herlihy and Koskinen 2008, Du Bois et al. 2014].

Apesar de possibilitar problemas como deadlocks, as primitivas apresentadas aqui,
se utilizadas por programadores experientes, podem ser usadas para desenvolver biblio-
tecas transacionais de alto desempenho. Atualmente temos uma versão modificada do
RunTime do Glasgow Haskell Compiler para dar suporte as primitivas apresentadas. Para
trabalhos futuros visamos apresentar uma semântica formal para uso das primitivas, bem
como apresentar exemplos de uso e testes de desempenho.
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Resumo. Aplicações IoT oferecem inúmeros benefı́cios, uma vez que auxiliam
em nossas tarefas do dia a dia, no entanto enfrentam muitos desafios em relação
a segurança e privacidade de dados. Este trabalho propõe uma solução que
realize progressão e regressão do perfil de usuário com base no ambiente onde
se encontra. Para isso, faz uso de um modelo de ontologia que represente o
contexto e permita o seu gerenciamento.

1. Introdução
A IoT (Internet das Coisas) é uma ramificação da computação ubı́qua, que oferecem
inúmeros benefı́cios para a sociedade, sendo aplicado ao próprio individuo, ao ambi-
ente, ou a uma relação de proto-cooperação entre ambos. Em 1999 em uma reunião com
executivos, Kevin Ashton, afirmou que todos dispositivos estariam conectados a internet,
auxiliando em inúmeras tarefas de nosso dia a dia [Ashton 2011].

Com a modernização de serviços móveis, expansão dos serviços de Cloud e Fog
Computing há uma crescente demanda de dados, que impacta diretamente na relação de
segurança, privacidade e confiabilidade dos dados. Inúmeras pesquisas relacionadas aos
desafios de segurança, privacidade, confiabilidade e interoperabilidade dos dados e de
dispositivos, propõe consolidar uma IoT mais segura, acessı́vel e adotada em larga escala.
O que permite a concepção de ambientes inteligente e assessorados (presença de sensores
no ambiente) [Li et al. 2018]. Para tal, se faz necessário identificar o contexto (ambiente)
no qual a aplicação encontra-se.

A definição para contexto proposta por [Dey 2001], que define contexto como:
”qualquer informação que que pode ser usada para caracterizar a situação de uma enti-
dade”. O termo sensibilidade de contexto ou ciente de contexto, trata a capacidade de um
sistema perceber ou estar ciente da ocorrência de eventos, objetos ou padrões. Ou seja,
consiste na capacidade de um sistema computacional em estar ciente de contexto atual do
usuário, ambiente ou objeto, em consequência, reagir de forma proativa aos eventos que
possam alterar seu contexto de atuação, conforme [Maran et al. 2018].

Uma das dificuldades no uso de informações contextuais é a tarefa de definir quais
informações de contexto são relevantes. Para isso, são apontadas na literatura diretrizes
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conhecidas como dimensões semânticas, capazes de auxiliar projetistas nessa tarefa. A
sensibilidade de contexto sugere que uma grande quantidade de informação seja filtrada
antes mesmo de ser utilizada, desta forma, visando garantir a eficiência dos sistemas, uma
vez que os dados são assegurados para um determinado contexto. Assim, é importante
entender que para contexto há uma necessidade de gerência, o gerenciamento de contexto
realiza a percepção de informações contextuais, como localização e tempo (data, hora)
para prover funções relevantes aos usuários e outros serviços, como agendamento e gestão
de conflitos, descreve [Antunes et al. 2016].

Aplicações IoT enfrentam muitos desafios em relação a segurança e privacidade
de dados. A garantia destes itens é essencial em aplicações que lidam com autenticação
e autorização, uma vez que as informações utilizadas são dados de usuários. Além de
oferecer inúmeros benefı́cios, como por exemplo uma aplicação que possibilite identificar
quais usuários estão presentes, e para estes, qual nı́vel de perfil será atribuı́do, definindo
ações que este usuário poderá exercer em um determinado ambiente.

Dentre os trabalhos relacionados para este trabalho, [Maran et al. 2018] per-
mite filtros e consultas com base no contexto. [Sulthana and Ramasamy 2018]
utilizaram uma abordagem de classificação Neuro-Fuzzy para extrair o contexto.
[Aguilar et al. 2017] apresentam o CAMeOnto, uma ontologia para modelagem de con-
texto. [Iorio and Rossi 2018] desenvolveram o KnowBest que faz uso de web semântica
para representação da sua base de dados. [Guermaha et al. 2018] utiliza web semântica
para descobrir e selecionar serviços com reconhecimento de contexto.

Esta proposta apresenta uma solução para realizar a progressão e regressão do
perfil de usuário fazendo uso do gerenciamento de contexto, o contexto neste caso seguirá
uma modelagem com base em ontologias, que permite construir modelos computacionais,
ou seja, controlar, configurar e ajustar aplicações para melhor atender as necessidades
de um dispositivo ou usuário, definindo um cenário de contexto inteligente. Com um
ambiente inteligente é possı́vel compartilhar informações entre plataformas e aplicação
com a intenção de alcançar a interoperabilidade de dispositivos.

2. Trabalhos Relacionados
Conforme a literatura pesquisada, sua maioria apresenta contribuições relacionadas a mo-
delagem de contexto baseado em ontologias e web semântica. O trabalho descrito em
[Maran et al. 2018], apresenta um modelo de integração de contexto, modelado em On-
tologias e informações de domı́nio utilizando uma base de dados relacional. Este mo-
delo permitiu o uso de consultas que filtram informações com base no contexto. Em
[Sulthana and Ramasamy 2018], foi implementado um sistema de recomendação base-
ada em contexto e ontologias (OCBRS), para avaliar o contexto e determinar a opinião da
revisão. Foi utilizado uma abordagem de classificação Neuro-Fuzzy usando regras Fuzzy
para extrair o contexto. Além disso, a ontologia é atualizada com novos contextos a partir
das novas avaliações publicadas pelos usuários.

A proposta descrita em [Aguilar et al. 2017], apresenta a implementação do CA-
MeOnto, uma Ontologia para modelagem de contexto. Essa Ontologia descrita tem inte-
resse em não ser tendenciosa para um único domı́nio de aplicação. Nos testes realizados
foi possı́vel criar relações entre os domı́nios de uma atividade e alterações de perfis do
usuário. O KnowBest desenvolvido por [Iorio and Rossi 2018], faz uso de web semântica
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para representar sua base de dados permitindo a aplicação de raciocı́nio automatizado,
agilizando nas buscas e manipulação das informações. Em [Guermaha et al. 2018], é
proposto uma abordagem para descobrir e selecionar serviços com reconhecimento de
contexto baseado na web semântica. Atualmente, os serviços da web são cada vez mais
usados e implantados em vista dos benefı́cios que eles oferecem.

O trabalho de [dos Santos et al. 2017] apresentou um sistema para o controle e ge-
renciamento de perfis de usuário com base na privacidade de dados em IoT. Esta proposta
sugere a evolução desta proposta, adicionando a modelagem e percepção do contexto
através de uma ontologia, de forma que possa ser adaptada para diferentes domı́nios. As-
sim como, identificar e gerenciar o contexto em que o ambiente se encontra, progredindo
e regressando o perfil do usuário com relevância no contexto apresentado.

3. Solução Proposta
Este Trabalho propõe uma solução que proporcione progressão e regressão do perfil de
usuário, tendo como base o meio em que o usuário se encontra. A percepção do contexto
em que o usuário se encontra será realizada por uma ontologia que modele o cenário do
usuário. Dando continuidade ao projeto desenvolvido por [dos Santos et al. 2017], PRI-
PRO (Privacy Profiles) o qual, tem como objetivo proporcionar maior segurança e priva-
cidade aos ambientes inteligentes que integram sistemas, aplicativos e demais tecnologias
direcionadas para IoT. A proposta é fundamentada no modelo de controle de privacidade
para ambientes pervasivos/ubı́quos proposto por [Leithard 2015].

Figura 1. Arquitetura Proposta do Sistema

O sistema proposto na Figura 1 é composto por três camadas: (i) Aplicação:
usuários acessam as aplicações da solução através de uma interface web, e as aplicações,
por sua vez interagem com o (ii) Smart Gateway: essa camada por sua vez é responsável
por gerenciar os serviços que dão suporte as aplicações, entre os itens desta camada tem-
se: autenticação: identifica o usuário; descoberta: identifica novos dispositivos no am-
biente; configurações: gerencia as configurações dos dispositivos no ambiente; armaze-
namento: responsável pelo histórico dos dados coletados originados pelos dispositivos;
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gerenciamento de contexto: garante a percepção de informações contextuais do ambiente
para que os serviços presentes na aplicação sejam relevantes; identificação de contexto:
determina em qual contexto a aplicação se encontra; comunicação: garante os protocolos
de comunicação entre serviços e (ii) Dispositivos: essa última camada é responsável pelas
coisas, como sensores e atuadores.

4. Conclusões Preliminares
Este trabalho tem como principal contribuição o uso de informações contextuais para
progressão e regressão do perfil de usuário em aplicações IoT, o que assegura que as
informações utilizadas sejam relevantes ao serviço previsto. Sendo assim, a solução pro-
posta tem como objetivo identificar o contexto em que a aplicação se encontra e fazer uso
dos dispositivos presentes no ambiente de acordo com o perfil de usuário.
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Resumo. Este trabalho visa estender os estudos sobre o NAS Parallel Ben-
chmarks (NPB), os quais possuem lacunas relevantes no contexto de GPUs.
Os principais trabalhos da literatura consistem em implementações antigas,
abrindo margens para possíveis questionamentos. Nessa direção, foram rea-
lizados novos estudos de paralelização para GPUs das aplicações EP e FT. Os
resultados foram similares ou melhores que o estado-da-arte.

1. Introdução
NAS Parallel Benchmarks (NPB) foi desenvolvido pela NASA e se trata de um conjunto
de benchmarks baseados em dinâmica de fluídos [Bailey et al. 1994]. NPB têm se des-
tacado em pesquisas sobre GPUs, contudo, ainda existem lacunas nesse contexto, uma
vez que os principais trabalhos da área são de longa data, questiona-se a possibilidade
de serem obtidos melhores resultados na aceleração das aplicações. Este trabalho inicia
uma série de estudos que visam responder se é possível obter melhor desempenho do
NPB através de implementações mais atuais, apresenta uma implementação CUDA de
EP e FT, compara os resultados com os principais trabalhos da literatura e visa esten-
der [Griebler et al. 2018], o qual apresentou a implementação C++ do NPB para sistemas
multi-core. O artigo está organizado da seguinte forma. Seção 2 discorre sobre os tra-
balhos relacionados. Seção 3 descreve as implementações. Seção 4 discute os resultados
obtidos. Seção 5 apresenta as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados
EP e FT são paralelizados com CUDA em [Pilla 2009]. [Gong et al. 2010] implementa
EP com CUDA. [Malik et al. 2012] efetua um estudo comparativo com CUDA, OpenCL
e OpenACC utilizando CG, EP, FT e MG. [Jin et al. 2012] e [Stone and Elton 2015] pa-
ralelizam o algoritmo SP com OpenACC. [Dümmler and Rünger 2013] apresenta versões
CUDA de BT, LU e SP. BT, CG, EP, FT, IS, LU, MG e SP são paralelizados com OpenCL
em [Seo et al. 2011] e OpenACC em [Xu et al. 2015]. [Pilla 2009], [Dümmler and Rünger 2013],
[Seo et al. 2011] e [Xu et al. 2015] são os únicos que disponibilizam as implementações.
[Seo et al. 2011] e [Xu et al. 2015] são os trabalhos mais importantes da literatura, uma
vez que implementaram e disponibilizaram o NPB completo para GPUs, uma parcela sig-
nificativa da literatura passou a utiliza-los como base de suas pesquisas. Na seleção dos
artigos foram descartados trabalhos que utilizam ferramentas que geram código automá-
tico para GPUs ou que focam em programação Multi-GPU.
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3. Implementação

EP é caracterizado por um laço cujas iterações geram números aleatórios baseados em
desvios gaussianos [Bailey et al. 1994]. A implementação paralela consiste em criar uma
quantidade de threads correspondente ao número de iterações e cada thread então executa
as computações de uma única iteração. Os resultados das computações das threads devem
ser combinados em um vetor nq, uma variável sx e uma variável sy. Apenas uma cópia
de nq, sx e sy são mantidas na memória global. Cada thread calcula localmente os
valores de nq, sx e sy, estando sx e sy localizadas na memória compartilhada. No final
da função cada thread escreve os valores de nq na memória global utilizando operações
atômicas. Após, o bloco é sincronizado e em paralelo, a thread de id 0 combina os valores
sx calculados pelas threads do bloco e a thread de id 1 combina os valores de sy. Por fim,
com operações atômicas, a thread 0 escreve o valor combinado de sx na memória global
e a thread 1 escreve o valor combinado de sy.

FT calcula transformada rápida de Fourier em matrizes tridimensionais de núme-
ros complexos [Bailey et al. 1994]. As iterações do laço principal podem ser executadas
de maneira independente. Também é possível implementar paralelismo de dados dentro
de cada iteração. Cada iteração é dividida em fases síncronas, respectivamente. Evolve,
Fourier na dimensão x (fft1), Fourier na dimensão y (fft2), Fourier na dimensão z (fft3)
e combinação dos resultados (checksum). Executada antes do fluxo de iterações, a zona
denotada como setup calcula as condições iniciais da aplicação e também é paralelizá-
vel. Nesta região são computados os valores das matrizes globais ex, indexmap, u e
u1. Para esta região são criadas quatro threads na CPU, cada thread é responsável por
calcular uma dessas matrizes. A thread responsável por ex computa sequencialmente os
valores da matriz e após copia os dados para a GPU. Os 3 laços aninhados que computam
indexmap são combinados e executados na GPU através de um kernel que é lançado pela
thread responsável por indexmap. A thread responsável por u1 calcula sequencialmente
as sementes para esta, e após as copia para a GPU e lança um kernel cujo realiza uma
série de computações relativas às sementes e então atribui os valores à matriz u1. Apenas
o laço mais externo dessa computação é paralelizado devido a dependências inerentes.
Por fim, a thread responsável por u calcula sequencialmente os valores da matriz e após
copia os dados para a GPU. Os 3 laços da função Evolve são combinados em um kernel.
Cada thread calcula uma posição das matrizes recebidas como argumentos da função. As
funções Fourier fft1, fft2 e fft3 possuem comportamento parecido. Copiam valores da ma-
triz de entrada para uma matriz auxiliar y, calculam Swarztrauber e Stockham na matriz
y e por fim, escrevem os valores de y na matriz de saída. Fourier consiste em 3 kernels.
Combinação dos 4 laços que copiam os valores da matriz de entrada para a matriz y.
Combinação dos laços que computam Swarztrauber e Stockham. E por fim, combinação
dos 4 laços que copiam os valores da matriz y para a matriz de saída. Os 3 kernels são
executados de forma síncrona. Uma vez que fft1, fft2 e fft3 possuem diferentes padrões
de acesso às matrizes, a memória se comporta de forma diferente em cada função. Du-
rante o estudo foi notado que um fator definitivo para o desempenho dessas funções é
o padrão de acesso escolhido para as matrizes. Foi alcançado melhor desempenho utili-
zando as seguintes formas. Na função fft1 mantém-se o acesso à matriz y com o padrão
[z][x][y]. Na função fft2 mantém-se o acesso à matriz y com o padrão [z][y][x]. Na função
fft3 mantém-se o acesso à matriz y de forma vertical. Na função checksum o laço mais
externo é paralelizado e cada thread executa uma iteração deste. O grau de paralelismo
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da função é limitado pois possui número fixo de 1024 iterações. Ao final da função os
valores computados pelas threads são combinados por bloco e após são escritos de forma
atômica na memória global.

4. Resultados
Os experimentos das implementações deste trabalho e dos trabalhos relacionados foram
realizados em uma máquina com dois processadores Intel Xeon E5-2620 e uma GPU Nvi-
dia Titan X de 3072 CUDA Cores. Para coleta dos resultados, utilizou-se média aritmética
simples de 40 execuções. O desvio padrão permaneceu próximo a 0 e o speedup foi cal-
culado em relação ao código sequencial executado na CPU. Na Figura 1, apresenta-se a
aceleração obtida pela abordagem deste trabalho e pelas implementações da literatura.
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Figura 1. Resultados obtidos.

Em EP não houve diferença em relação ao trabalho com melhor desempenho
[Seo et al. 2011], ou seja, mesmo com uma implementação mais recente não foi possível
aumentar a aceleração do algoritmo. Em FT obteve-se mais que o dobro de desempenho
em relação ao trabalho com melhor aceleração [Xu et al. 2015], o que revela que para ao
menos uma aplicação do NPB uma implementação mais atual pode impactar significati-
vamente o seu desempenho. Uma vez que a aplicação EP é mais simples, as otimizações
deste trabalho não impactaram no desempenho, porém como FT é uma aplicação mais
complexa e com várias regiões paralelas, o impacto tornou-se substancial. De forma
geral a diferença de desempenho em FT se deve pelo padrão de acesso à memória nas
funções Fourier, eliminação de divergências de branch, diminuição da granularidade e
aumento do paralelismo bem como a própria estratégia de paralelização. Na região setup,
as quatro matrizes globais são computadas de maneira concorrente por threads na CPU
e kernels na GPU, algo não explorado nos trabalhos relacionados, além disso essas com-
putações foram melhor atribuídas para a CPU e GPU. Em Evolve manteve-se a estratégia
da literatura. Nas funções Fourier enquanto foi escolhido separar cada função em três
kernels onde dois kernels efetuam apenas a leitura ou escrita de dados e um kernel efetua
os cálculos, no trabalho com melhor desempenho [Xu et al. 2015], é criado apenas um
kernel, aumenta-se a granularidade, diminui-se o paralelismo e uma série de leituras e
escritas são realizadas por laços em cada uma das threads aumentando as divergências
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de branch. Na função checksum a abordagem adotada apresentou vantagem por utilizar
memória memória compartilhada e explorar maior paralelismo na redução dos valores.

5. Conclusões
Neste trabalho são apresentadas implementações atuais de EP e FT do NPB e os resulta-
dos são comparados com o estado-da-arte. Foi demonstrado que novas implementações
podem até mais que dobrar o desempenho de pelo menos uma das aplicações do NPB em
relação à literatura. Como trabalhos futuros, pretende-se implementar os demais algorit-
mos do NPB.
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Resumo. O método TOPSIS é um método de tomada de decisão, usado para
auxiliar a escolha entre diversas alternativas para a solução de um problema,
conhecido por sua simplicidade e objetividade. Em sua versão original o TOP-
SIS utiliza-se apenas dos valores dos critérios de decisão associados com cada
alternativa de solução do problema, para estabelecer um ranqueamento en-
tre as alternativas. Contudo, ele não leva em consideração uma modelagem
onde além dos valores dos critérios associados às alternativas, incida a ne-
cessidade ou a especificação do usuário relativa a esses critérios. Sendo as-
sim, esse trabalho propõe uma extensão ao TOPSIS para priorizar o cumpri-
mento das requisições do usuário. O trabalho então faz uma comparação com
o método original, concluindo que a extensão realiza seu propósito disponibili-
zando maior flexibilidade ao usuário do método.

1. Introdução
Atualmente, existem diversas ferramentas e recursos disponı́veis para auxiliar a solução
de determinados problemas. A diversidade é benéfica ao usuário, porém muitas vezes
pode ser difı́cil escolher entre as diversas alternativas possı́veis. Para isso, podem ser usa-
dos os métodos de tomada de decisão, que ajudam a decidir qual dentre várias alternativas
de solução é a mais adequada para certa situação [Koksalan et al. 2011].

Existem vários métodos existentes para a realização dessa função. Um desses
métodos é o método TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal
Solution) [Hwang and Yoon 1981]. O TOPSIS se baseia em construir uma alternativa
ideal dentre todas as alternativas disponı́veis e então determinar qual é a alternativa mais
próxima do ideal. O método TOPSIS é útil por sua objetividade e sua simplicidade
em exigir poucas entradas do usuário, porém pode-se identificar pontos possı́velmente
não-favoráveis. O método julga os valores de critérios das alternativas baseado em suas
distâncias do valor ideal dentre elas. Quando existe uma grande discrepância entre esse
valor ideal e o valor requisitado pelo usuário, alternativas com o valor de critério requisi-
tado podem acabar com pontuações baixas por não atender o ideal.

Sendo assim, esse trabalho propõe uma extensão ao método TOPSIS, com o in-
tuito de diminuir o efeito das discrepâncias entre valores requisitados e ideais, sem com-
prometer os pontos positivos do método, incluindo a simplicidade que o permite ser
acessı́vel a um grande público.

O restante desse trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
de forma rápida o método TOPSIS e bem como a extensão proposta. A Seção 3 realiza
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uma rápida comparação entre o método original com a extensão proposta usando como
problema de teste a seleção de provedores de nuvem por parte de usuários, utilizando
dados fictı́cios. Finalmente, a Seção 4 apresenta as considerações finais.

2. Desenvolvimento do método
Nesta seção será descrito o método TOPSIS e o seu funcionamento. Posteriormente será
apresentada e explicada a extensão proposta ao método.

2.1. O método TOPSIS
Basicamente, o método TOPSIS consiste em construir uma matriz de julgamento, com as
colunas representando os critérios para a tomada de decisão e as linhas representando as
possı́veis alternativas de solução do problema, da seguinte maneira:

D =




x11 x12 ... x1n

x21 x22 ... x2n

... ... ... ...
xm1 xm2 ... xmn


 ,

onde xij representa o valor do critério j para a alternativa i. Essa matriz é conver-
tida em uma matriz normalizada com pesos dessa forma:

V =




w1r11 w2r12 ... wnr1n
w1r21 w2r22 ... wnr2n
... ... ... ...

w1rm1 w2rm2 ... wnrmn


 ,

onde wn é o peso de cada critério de acordo com o usuário, e rij é o valor norma-
lizado de acordo com a seguinte fórmula:

rij =
xij√
m∑
k=1

x2
kj

Para cada coluna é calculado o valor ideal e o anti-ideal. Para critérios HB (higher
is better), i.e., cujo valor disponibilizado pela alternativa em função do que é desejado
pelo usuário apresenta um comportamento de quanto maior melhor, o valor ideal é o maior
do conjunto e o anti-ideal é o menor, e vice versa para critérios LB (lower is better). Para
critérios NB (nominal is better), o valor ideal é o mais próximo do nominal e o anti-ideal
é o mais distante.

Com esses valores, é possı́vel então calcular o valor de proximidade do ideal para
cada alternativa. Assim, para cada alternativa, são calculadas as medidas, de separação
Si∗ que medem a separação da solução ideal, e Si−, que medem a separação da solução
anti-ideal, usando as seguintes fórmulas:

Si∗ =

√√√√
n∑

j=1

(vij − vj∗)2, for i = 1, 2, 3, ...,m,
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Si− =

√√√√
n∑

j=1

(vij − vj−)2, for i = 1, 2, 3, ...,m,

onde vij é o valor do critério j da alternativa i, e vj∗ e vj− são respectivamente
os valores ideais e anti-ideais para cada critério j. Com esses valores, resta calcular a
proximidade relativa da solução ideal, com a seguinte fórmula:

Ci∗ =
Si−

Si∗ + Si−

Pode-se então fazer o ranqueamento das alternativas, sendo que quanto
maior a proximidade relativa Ci∗, mais perto a alternativa está da solução ideal.
[Triantaphyllou 2000]

2.2. A extensão proposta
Após a análise do método TOPSIS, propõe-se uma extensão denominada TOPSIS-M,
onde o usuário informa os valores desejados de cada critério. O método TOPSIS é então
realizado normalmente, porém é aplicado um valor base de 70% do valor do critério da
alternativa, determinado por atender ou não ao valor requisitado pelo usuário. Dessa
forma, diferenças de valores além do valor requisitado “valem” menos no ranking total
das alternativas.

No TOPSIS-M, para cada alternativa, é calculado um valor de matching Mi, de
acordo com a seguinte fórmula:

Mi =
n∑

j=1

(
0.7

n
)xmij,

onde xmij é 1 se o valor de critério xij atende ao valor requisitado, e 0 se não
atende. Com esses valores, é feita a seguinte alteração na fórmula do cálculo da proximi-
dade relativa da solução ideal:

Ci∗ = 0.3(
Si−

Si∗ + Si−
) +Mi

Dessa forma, os valores de matching compõem 70% do valor final, i.e., o valor
Mi, e os valores normais do TOPSIS compõem os restantes 30%.

3. Comparação entre os métodos
Para a comparação entre o TOPSIS original e a extensão proposta, foi usado um exem-
plo de tomada de decisão para a seleção de provedores de nuvem. A Tabela 1 apresenta
os valores fictı́cios utilizados para a comparação, onde as linhas representam provedores
de nuvem (Alt. x) e as colunas os valores dos critérios de tomada de decisão. É impor-
tante notar também que a segunda linha da Tabela 1 apresenta os valores requeridos pelo
usuário dos critérios utilizados para o processo de seleção dos provedores de nuvem.

Sendo assim, uma vez utilizados os métodos, a Tabela 2 apresenta os resultados.
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Critérios RAM (HB) Cores (NB) Disco (HB) Custo (LB)
Requisitado 2 GB 2 40 GB 2 R$/Dia
Peso 1 1 9 3
Alt. 1 1 GB 1 50 GB 1 R$/Dia
Alt. 2 2 GB 2 10 GB 2 R$/Dia
Alt. 3 4 GB 2 10 GB 3 R$/Dia
Alt. 4 4 GB 4 5 GB 3 R$/Dia
Alt. 5 8 GB 4 20 GB 4 R$/Dia

Tabela 1: Valores de critérios utilizados na comparação entre TOPSIS e TOPSIS-M

Método TOPSIS TOPSIS-M
Alt.1 0.9120420904556941 (#1) 0.6236126271367082 (#1)
Alt.2 0.16650848129364082 (#3) 0.5749525443880922 (#2)
Alt.3 0.1366157673424026 (#4) 0.39098473020272073 (#3)
Alt.4 0.07167051876826444 (#5) 0.19650115563047932 (#5)
Alt.5 0.3323103896523738 (#2) 0.27469311689571213 (#4)

Tabela 2: Comparação entre TOPSIS e TOPSIS-M

Como pode ser observado, a alternativa mais próxima da solução ideal continuou
sendo a alternativa 1, mas notavelmente a alternativa 5 caiu no ranking de segundo para
quarto lugar, por somente atender a um dos quatro requisitos do usuário, conforme Ta-
bela 1.

4. Considerações Finais
Esse trabalho descreveu o funcionamento do método TOPSIS para tomada de decisão,
e propôs uma extensão que acrescenta flexibilidade ao método. Para tal, é acrescen-
tada ponderação relativa para atendimento por parte das alternativas de solução do pro-
blema, dos valores requisitados pelo usuário. Foi então demonstrado um exemplo dessa
flexibilização por meio da comparação com o resultado fornecido pelo método original.

Trabalhos futuros podem analisar a extensão proposta em relação a outros métodos
de tomada de decisão não citados nesse trabalho. Ainda, pode ser considerada uma
possı́vel implementação de arquitetura de tomada de decisão usando essa extensão.
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Resumo. Este estudo envolve uma avaliação de desempenho do banco de da-
dos distribuı́do MySQL Cluster com a ferramenta de testes TPC-C HammerDB
com o objetivo de determinar se a replicação de dados e a quantidade de com-
putadores no cluster influenciam no desempenho. Além disso, compará-lo com
o banco de dados MySQL não distribuı́do com o intuito de descobrir em quais
casos seriam interessantes ter um cluster e quais não distribuir é a opção ideal.

1. Introdução
Bancos de dados relacionais como Oracle, MySQL e PostGreSQL são amplamente uti-
lizados pelo mundo[Oracle 2018a]. Neste contexto, com a alta demanda em armazena-
mento de dados das aplicações atuais e para oferecer alta disponibilidade, tolerância a
falhas, escalabilidade horizontal, e simultaneamente manter as caracterı́sticas do modelo
relacional, foi desenvolvido o MySQL Cluster [Oracle 2018d], também conhecido como
NDB Cluster, como uma alternativa ao MySQL.

O MySQL Cluster possui replicação configurável entre 1 e 4 réplicas que são dis-
tribuı́das pelo cluster [Oracle 2018e]. A quantidade de nodes de dados que um cluster ex-
ecutando MySQL Cluster pode conter é de no mı́nimo 1 e no máximo 48 [Oracle 2018c].
Entretanto, não somente alta disponibilidade e tolerância a falhas estão envolvidos, pois
variações de quantidade de nodes e réplicas podem impactar o desempenho do cluster e
os desenvolvedores de uma aplicação podem necessitar dessas informações para melhor
gerenciar recursos.

Com o MySQL Cluster surge também muitas perguntas. Qual deles é mais efi-
ciente em número de transações realizadas, o MySQL ou o MySQL Cluster? A replicação
de dados afeta o desempenho? A quantidade de nodes no cluster influência no número de
transações realizadas?

A proposta deste estudo é levantar dados que possam auxiliar a responder estas
perguntas e compreender melhor o funcionamento do cluster.

2. Ambiente De Testes
O ambiente consiste de 5 máquinas com 4GB RAM, 20GB HD, e três processadores
Intel(R) Xeon(R) X5690 @3.47GHz em ambiente virtualizado. O sistema opera-
cional de todas as máquinas é o Ubuntu Server 18.04. Nos testes foi utilizado o
MySQl Cluster versão 7.6.7 e o MySQL 5.7 e a ferramenta de testes utilizada foi o
HammerDB[HammerDB 2018b].
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HammerDB é uma ferramenta de testes TPC-C[TPC 2018] que utiliza duas medi-
das para reportar os resultados dos testes: TPM e NOTPM. TPM (Transações por minuto)
é dependente da implementação do banco de dados onde os testes são executados e não é
indicado para comparar bancos de dados diferentes. NOTPM, que significa novos pedidos
por minuto, do inglês New Orders per Minute), é uma métrica de desempenho baseada
no próprio modelo do banco criado pelo TPC-C e é o mais indicado para comparar o
desempenho de bancos de dados de tipos diferentes [HammerDB 2018a].

Em todos os testes foi utilizado um banco de dados TPC-C gerado automatica-
mente pelo HammerDB com 5 warehouses e 1000000 de transações para cada usuário.
O banco de dados foi recriado a cada iteração dos testes. A figura 1 demonstra como o
cluster está organizado e quais executáveis são utilizados em cada node.

Figure 1. Arquitetura utilizada no ambiente de testes.

2.1. O SQL Node
O SQL Node é o node responsável por receber as requisições durante os testes através
do processo mysqld. Este node também executa o ndb mgmd que é responsável pelo
gerenciamento do cluster.

2.2. O Data Node
Os data nodes executam o processo ndbd que realiza o armazenamento de dados. Todas as
tabelas de bancos de dados criados no MySQl Cluster são distribuı́das pelos data nodes
utilizando o algoritmo de particionamento Key[Oracle 2018b] que é o único suportado
pelo MySQl Cluster[Oracle 2018c]. O número de réplicas foi definido como 2, o valor
padrão, ou seja, há sempre duas cópias de todos os dados.

2.3. Resultados Obtidos
O primeiro teste verifica se a quantidade de data nodes influencia no desempenho do
cluster assim como o compara com o desempenho do MySQL utilizando storage en-
gine InnoDB. Para isso, foi executado uma sequência de testes de 1 a 512 conexões com
duração de 3 minutos cada, em cada uma das 4 configurações escolhidas para o teste. A
figura 2 mostra os resultados obtidos.
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Figure 2. Escalabilidade do MySQl Cluster comparado com o MySQL

No gráfico da figura 2 é evidente que o MySQL, apesar de não ser distribuı́do,
realiza mais transações que o MySQl Cluster até chegar em 4 conexões e então o desem-
penho começa a cair. Observa-se também que aumentar quantidade de nodes no MySQl
Cluster reduz o desempenho pois os testes executados com 1 data node apresentaram
melhores resultados em relação aos testes com 2 e 4 nodes.

O segundo teste realizado possui duração de 20 minutos com 256 conexões e 4
data nodes. Esta configuração foi escolhida porque foi a que demonstrou crescimento
no número de transações realizadas no teste anterior. Nos primeiros 10 minutos de teste
apenas 2 data nodes do cluster estavam ligados e na segunda metade do teste os outros
nodes foram ligados, totalizando 4 data nodes no cluster. A figura 3 mostra os resultados
obtidos.

Figure 3. Teste com adicionamento de mais nodes durante a execução

No gráfico da figura 3, é evidente que há uma queda no número de transações
realizadas e na quantidade de New Orders segundos após o adicionamento dos novos
nodes e este comportamento mantém-se até o final do teste. Isto possivelmente ocorre
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devido ao fato de que os novos nodes precisam sincronizar os dados com os outros nodes
do cluster e simultaneamente responder as novas transações solicitadas pela ferramenta
de testes levando a queda de desempenho mostrada no gráfico.

3. Conclusão e Trabalhos Futuros
O banco de dados MySQL Cluster é uma alternativa ao MySQL que mantém as car-
acterı́sticas do modelo relacional com alta disponibilidade e tolerância a falhas. O seu
desempenho, segundo este estudo, no entanto, é inferior ao MySQL quando a quantidade
de usuários é menor que 8 no ambiente testado. Neste caso o MySQL pode ser o mais
indicado caso somente de alto desempenho puro seja o objetivo.

O desempenho do MySQL Cluster cai quando novos nodes de dados são adiciona-
dos ao cluster e esta queda pode ser significativa conforme o tamanho do cluster chega
ao limite máximo de 48 nodes.

Como trabalhos futuros, este estudo pode ser expandido comparando o desem-
penho do MySQl Cluster com outros bancos de dados relacionais distribuı́dos e também
ampliando o número de nodes.
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Resumo. A orquestração de contêineres é um dos principais desafios para
solução de problemas que exigem alto desempenho. Nesse contexto, o presente
trabalho propõe uma investigação visando adquirir respostas sobre o impacto
da utilização do Docker Swarm na execução de aplicações MPI. Verificou-se
que o Docker Swarm se apresenta como uma boa solução para orquestração de
contêineres, porém ainda existem deficiências que devem ser tratadas.

1. Introdução

Os contêineres do Linux caracterizam um método de virtualização em nı́vel de sistema
operacional e, atualmente, vêm se demonstrando como uma boa solução para os problemas
que demandam alto desempenho, pois conseguem prover um bom nı́vel de isolação com
decréscimos leves no que diz respeito à performance. Pesquisadores em computação
têm se dedicado a investigar o impacto de contêineres em aplicações de HPC. Cientistas
de diversas áreas também já reconhecem o potencial dessa abordagem: por exemplo, a
utilização de contêineres para a execução do WRF, uma aplicação de predição numérica
de clima [Hacker et al. 2017].

Embora trabalhos apontem vantagens, há também desafios. Dentre os desafios está
a orquestração, quando aplicações são paralelas e distribuı́das como por exemplo aplicações
MPI e OpenMP. O Docker Swarm surgiu como uma alternativa para a orquestração de
contêineres, apresentando-se como uma solução de código aberto e integrada a Docker
Engine.

Nesse contexto, o presente trabalho propõe uma investigação exploratória inicial,
visando adquirir respostas sobre o impacto da utilização do Docker Swarm na execução de
aplicações MPI. A fim de obter dados sobre tais impactos, são propostos quatro cenários
para a execução do NAS Parallel Benchmark, uma aplicação MPI e OpenMP popular.

2. Trabalhos Relacionados

Vários artigos apresentaram estudos sobre a performance de contêineres. Antes do surgi-
mento do Docker como uma plataforma comum para criação de contêineres, o trabalho de
[Xavier et al. 2013] mostrou que os sistemas baseados em contêiner como LXC, OpenVZ
e VServer demonstram uma performance de CPU, memória e acesso a disco similar ao
sistema nativo XEN. Tal trabaho também fez o uso do NAS Parallel Benchmarks para
os testes de performance. Após o surgimento do Docker, [Chung et al. 2016] chegou a
conclusão que a utilização dos contêineres do Docker proporcionavam muitas vantagens
como portabilidade e escalabilidade em relação ao uso do Máquinas Virtuais, e que eram
mais adequados para aplicações com intensa troca de dados.
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No que diz respeito a orquestração de contêineres, [Tosatto et al. 2015] realizou
um estudo sobre os desafios na área de orquestração e concluiu que as pequenas empresas
não provisionavam serviços com contêineres devido a falta de padronização e a dificuldade
para se monitorar os mesmos. Porém, o Docker Swarm ainda não havia surgido como uma
solução para orquestração. O artigo de [Nguyen e Bein 2017] apresenta uma solução para
desenvolvimento e implementação de aplicações MPI em clusters de Docker contêineres
orquestrados pelo Docker Swarm e demonstra que essa prática torna mais simples a solução
de problemas de alto desempenho em clusters distribuidos. No entanto, o trabalho de
[Nguyen e Bein 2017] não apresenta quais os impactos que o Docker Swarm pode causar
na resolução de problemas dessa magnitude.

3. Docker Swarm

O modo Swarm do Docker consiste em um conjunto de ferramentas que permitem o geren-
ciamento e orquestração de servidores rodando a Engine do Docker. Dentre as principais
vantagens na utilização do modo Swarm, pode-se destacar as seguintes: integração com a
Docker Engine (permitindo o gerenciamento de Cluster sem softwares adicionais e com
uma sintaxe de comandos similar), escalável (os estados dos serviços são mantidos quando
o mesmos são escalados), possui balanceamento de carga e é um software de código aberto
que conta com atualizações constantes.

Os nós que compõem o Swarm podem assumir três papéis: gerente, trabalhador ou
gerente e trabalhor. Os nós configurados como gerente exercem as funções de delegação de
tarefas e gerenciamento de associações, já os trabalhadores executam os serviços instancia-
dos pelo Swarm. Ainda, o Swarm permite a criação de serviços, os quais definem um con-
junto de tarefas a serem executadas nos nós participantes do Swarm. Antes do surgimento
do Docker Swarm, algumas soluções para a orquestração de contêineres foram desenvolvi-
das como o Kubernets, CoreOS Fleet, Mesosphere Marathon [Nguyen e Bein 2017]. O
presente trabalho faz uso do Swarm pelas vantagens descritas anteriormente.

4. Materiais e Métodos

Na composição do cenário de testes foram utilizadas três ferramentas principais: a Docker
Engine, a biblioteca OpenMPI e o NAS Parallel Benchmarks. O NAS Parallel Benchmarks
consiste em conjunto de programas desenvolvidos para avaliar a performance de super-
computadores paralelos. Dentre os benchmarks disponiveis no NAS encontra-se o FT, um
programa que executa transformações discretas de Fourier. O programa FT foi escolhido
devido a sua caracterı́stica de realizar comunicações do tipo todos para todos, sendo assim
exigente em termos de comunicações e ideal para testes envolvendo vários servidores.
Ainda, os programas disponibilizados pelo NAS são categorizados em diferentes classes,
as quais definem o tamanho do problema que será executado. Os testes foram realizados
com problemas de tamanho padrão (A, B e C) e que aumentam quatro vezes de tamanho
entre uma classe e outra (da classe A para a classe C). A versão do NAS utilizada foi a
NPB-3.3.1.

A máquina utilizada para a coleta de dados é uma NUMA SGI UV2000 de arqui-
tetura com 48 núcleos de processamento (Intel R© Xeon R© CPU E5-4617 @ 2.90GHz) e
512GB de memória RAM. As execuções paralelas realizadas usam MPI com a versão
2.1.5 da distribuição OpenMPI.
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O benchmark FT foi executado em quatros cenários distintos: a, b, c e d. No
cenário (a) foram configurados 16 contêineres rodando uma modificação da imagem do
ubuntu:14.04 que continha chaves RSA para a validação do acesso SSH, necessário para a
execução do comando mpi-run. Tal imagem ainda continha o benchmark FT compilado
para a execução paralela em 16 nós do MPI. A criação dos 16 contêineres do cenário (a) se
deu através do comando docker-compose. O cenário (b) faz o uso do Docker Swarm para a
criação dos 16 contêineres que rodavam a mesma imagem do cenário (a). Assim, se fez
necessário criar uma rede de sobreposição para conectar todos os contêineres, a rede foi
criada com a ferramenta docker network. As redes de sobreposição são importantes na
execução do Docker Swarm pois permitem a comunicação entre contêineres rodando em
nós posicionados em redes distintas.

O cenário (c) é uma modificação do cenário (a), que consiste na execução dos
contêineres com a flag –cpuset-cpus que permite determinar em quais cores o contêiner
deve utilizar. Assim, cada contêiner foi configurado para ter acesso exclusivo a um core da
máquina, esse tipo de configuração não está disponı́vel com o uso do Swarm. O cenário
(d) é a execução paralela do programa FT no sistema operacional da máquina Intel Xeon.

5. Resultados e Discussão

Em um primeiro momento, foi realizada a coleta de dados do tempo de execução a partir
dos cenários (a) e (b), a fim de examinar o comportamento da aplicação em diferentes
situações de configurações. Os valores obtidos são apresentados na Figura 1 e são referentes
a uma média aritmética de 10 execuções do programa FT nas classes A, B e C. A partir
destes dados, é possı́vel verificar que os valores obtidos com o uso dos contêineres nas
configurações padrão (cenário (a)) e os valores com o uso do Docker Swarm (cenário (b))
assemelham-se nos diferentes tipos de execuções testados.

No entanto, durante a execução dos testes com os cenários (a) e (b) notou-se,
através do uso da ferramenta docker stats, que os contêineres não utilizavam 100% do
uso de CPU, tanto com a utilização do Swarm quanto sem a utilização do mesmo, nas
configurações padrão dos contêineres. Dessa forma, o cenário (c) foi proposto com a
finalidade de avaliar se com o uso de alocação de recursos seria possı́vel aumentar a
performance na execução de programas. Na comparação entre os cenários (c) e (d) é
possı́vel perceber que o uso dessa configuração diminui a performance da aplicação em
nı́veis aceitáveis em relação aos benefı́cios proporcionados pelo uso de contêineres, como
portabilidade e escalabilidade.

6. Considerações Finais

A partir dos testes realizados neste trabalho, pôde-se observar um comportamento do
Docker Swarm, que até então não havia sido investigado. Tais resultados comprovam que a
utilização do Docker Swarm não gera impactos negativos significativos de performance em
relação a execução somente com contêineres na configuração padrão, sem orquestração. O
uso Docker Swarm proporciona uma solução para orquestração de contêineres no contexto
de aplicações MPI de alto desempenho. Porém, através dos cenários testados foi possı́vel
verificar que o Docker Swarm ainda não permite a alocação de cores especı́ficos para
cada contêiner criado. A alocação dos cores permitiu que o desempenho da aplicação
chegasse a nı́veis mais próximos ao desempenho nativo. Portanto, para o Docker Swarm
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Figura 1. Tempo de execução do Benchmark FT em diferentes cenários.

se afirmar como uma solução padrão de orquestração é necessário que o mesmo inclua
ferramentas de alocação de recursos. Como trabalho futuro pretende-se avaliar a perfor-
mance dos contêineres na execução de outros benchmarks do pacote NAS, testar quais
outras configurações que podem melhorar a performance da aplicação e, ainda, verificar se
tais configurações estão presentes tanto para o uso dos contêiners do Docker quanto para o
uso com o Docker Swarm.
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Resumo. Esta proposta pretende analisar estatisticamente e comparar algo-
ritmos de machine learning supervisionados de tarefa de classificação para o
envio e recebimento de notificações em ambientes inteligentes. Será utilizado
como base os módulos PRIPRO e PRICRI do middleware de controle e gerenci-
amento de privacidade UBIPRI. O objetivo é delimitar quais notificações serão
enviadas e recebidas, bem como diminuir o volume de repetitivas e irrelevantes.

1. Introdução
A tecnologia está cada vez mais incorporada no cotidiano das pessoas, tornando-se dis-
tribuı́da e não mais tradicional em várias áreas da sua atuação [Gubbi et al. 2013]. Com
isso é estabelecido um novo conceito, contextualizado como Internet das Coisas (Inter-
net of Things - IoT). Fundamentando que muitos dos objetos (componentes eletrônicos,
sensores de comunicação, dispositivos móveis, etc.) que envolve o cotidiano de pes-
soas estarão conectados, assim, permitindo a coleta e transmissão de dados e gerando
informação.

A partir deste conceito, ambientes comuns do dia-a-dia se tornam ambientes in-
teligentes quando reagem a presença de pessoas, atendendo a necessidades especı́ficas
das mesmas com ajuda de objetos incorporados no ambiente. Tais ambientes fazem parte
de um sistema distribuı́do, que é um conjunto de softwares executando em um ou mais
computadores e coordenando ações por troca de mensagens. Além disso, uma das tec-
nologias que auxilia na atuação dos objetos IoT em ambientes inteligentes e usualmente
utilizada em sistemas distribuı́dos é o middleware, que de acordo com [Tanenbaum 2017],
é um gerenciador de recursos que oferece suas aplicações para compartilhar e implantar
de maneira eficiente esses recursos em uma rede.

No trabalho desenvolvido por [Leithardt 2015] foi proposto um middleware para o
controle e gerenciamento de privacidade em ambientes inteligentes denominado UBIPRI.
O middleware é dividido em módulos, tal que, cada módulo é encarregado especifica-
mente de uma tarefa aderida. Um dos principais objetivos do middleware é proporcionar
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aos usuários a disponibilização de serviços presentes no ambiente acessado e atuações
especı́ficas desses serviços, conforme o seu tipo de acesso. Uma das atuações de serviços
do middleware é o recebimento e envio de notificações para dispositivos IoT. Contudo,
com a grande quantidade de dispositivos IoT e consequentemente o aumento do influxo
de notificações fazem com que haja replicações de notificações, assim como, o recebi-
mento e envio de notificações irrelevantes para usuários. Logo, faz-se necessário utilizar
um mecanismo de tomada de decisão inteligente que gerencie a atuação de notificações.

Desta forma, a proposta irá analisar estatisticamente e comparar algoritmos de
machine learning supervisionado a precisão de classificação no envio e recebimento de
notificações em ambientes inteligentes, tendo como base o middleware de controle e ge-
renciamento de privacidade denominado UBIPRI. Para delimitar qual algoritmo é mais
viável para a implementação no mecanismo de tomada de decisão do middleware, assim,
determinando quais notificações serão enviadas para usuários e diminuindo o volume de
repetitivas e irrelevantes.

2. Trabalhos Relacionados

No trabalho desenvolvido por [Corno et al. 2015] é apresentada uma arquitetura de um
sistema de notificação inteligente que usa algoritmos de machine learning para geren-
ciar notificações recebidas de acordo com a percepção do contexto e hábitos de usuários,
assim, diminuindo o número de notificações repetidas e não tornando-as distrativas.

Já no trabalho de [Silva et al. 2018] desenvolveu-se um modelo de controle e ge-
renciamento de presença de usuários em ambientes inteligentes tendo como base atributos
do contexto do ambiente e usuário, para definir o envio e recebimento de notificações e
alertas para dispositivos inteligentes. Solucionando o problema de usuários que recebem
as mesmas notificações diariamente.

3. Etapas do Desenvolvimento

O desenvolvimento da proposta será dividida em seis etapas, sendo elas: (i) realizar o es-
tudo de algoritmos de machine learning supervisionados de tarefa de classificação, com
isso determinar os mais adequados para o contexto do trabalho. Uma das categorias de al-
goritmos de classificação brevemente estudada é a decision tree, tal que sua caracterı́stica
é de uma estrutura de dados hierárquica que implementa a estratégia de divisão e con-
quista, por conseguinte, construindo uma árvore a partir de um conjunto de dados de
treinamento e criando regras de fácil entendimento [Alpaydin 2009]; (ii) realizar o estudo
de tecnologias que disponibilizam a utilização de algoritmos de machine learning e que se
adequam ao escopo do trabalho; (iii) identificar e combinar atributos a partir dos módulos
PRICRI e PRIPRO do middleware UBIPRI apresentados na Figura 1, assim como atri-
butos que estão relacionados ao contexto de ambientes inteligentes, com fins de gerar um
conjunto de dados artificial. Conjunto de dados artificiais são utilizados quando não há
disponibilidade de dados reais, contudo não são viáveis para a utilização em algoritmos
de classificação como conjunto de treinamento, mas é um artifı́cio consequentemente uti-
lizado quando necessário para se obter informação do contexto da classificação que está
tentando se obter, como no trabalho de [Leithardt et al. 2014] que utiliza deste artifı́cio;
(iv) aplicar o conjunto de dados artificial gerado nos algoritmos de machine learning e
tecnologia definida, com o objetivo de se realizar a análise estatı́stica individual de cada
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algoritmo, assim como a comparação da precisão de classificação; (v) identificar métodos
de análises estatı́sticas voltadas diretamente para comparação de algoritmos computacio-
nais, assim como, aplicar os mesmos na comparação da precisão de classificação realizada
na etapa quatro. Os métodos de Nemenyi e Friedman analisam se há diferença estatı́stica
entre os dados de um conjunto de dados e os algoritmos aplicados no conjunto. Esses fo-
ram uns dos métodos já identificados para a proposta; (vi) validar o algoritmo delimitado
pelas etapas anteriores, verificando a sua corretude a partir de simulações em cenários de
aplicação.

Figura 1. Arquitetura middleware UBIPRI

O módulo PRIPRO é responsável por realizar transações de controle que estão
relacionadas ao gerenciamento do perfil de usuários. Assim, tendo como finalidade dis-
tribuir e direcionar informação sintetizada para os próximos módulos. Estas informações
são adaptadas de forma adequada de acordo com à privacidade individual do usuário
e seu perfil aderido pelo middleware. Já, o módulo PRICRI possui regras, critérios e
definições do ambiente como acesso, utilização, compartilhamento, localização entre ou-
tras variáveis que podem ser incluı́das, alteradas ou modificadas. Portanto, cada ambiente
possui caracterı́sticas únicas, tal que, suas definições são tratadas individualmente pelos
demais módulos que possuem controles especı́ficos.

4. Considerações Finais
Ao término das etapas descritas na seção anterior é esperado obter a precisão de
classificação de cada algoritmo utilizado, assim como, informações estatı́sticas com fins
de identificar qual o algoritmo de machine learning é mais viável a ser implementado
no mecanismo de tomada de decisão. Atuando no envio e recebimento de notificações
voltados para o segmento de controle e gerenciamento de privacidade em ambientes inte-
ligentes do middleware UBIPRI.

Fórum de Iniciação Científica 393



Figura 2. Arquitetura trabalho proposto

É válido ressaltar que este artigo apresenta uma proposta de atividades e etapas
para o desenvolvimento de trabalhos futuros. Porém, para um breve compreendimento do
estado da arte foi desenvolvida a sua primeira versão de arquitetura, apresentada na Figura
2. Nela, é possı́vel observar a aplicação dos módulos do middleware para a identificação
do contexto do usuário e ambiente. Um coletor que irá receber as notificações do ambiente
inteligente e usuário, assim como de serviços online. E por fim, o mecanismo de tomada
de decisão inteligente com o objetivo de determinar qual pessoa, qual objeto e o melhor
momento para o envio e recebimento de notificações, a partir do despachante.
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Resumo. OpenACC facilitou a programação de GPUs e ganhou popularidade
nos últimos anos. O presente trabalho propõe a caracterização do consumo
energético de GPUs programadas com OpenACC, identificando o relaciona-
mento entre desempenho e consumo. Para atingir o objetivo, um plano de
experimentação é apresentado, bem como resultados preliminares indicando a
influência no consumo energético oriunda dos parâmetros de compilação.

1. Introdução

Com a evolução da tecnologia e o aumento da quantidade de dados gerados e consu-
midos pelos usuários, surge a necessidade de uma melhor utilização e desempenho dos
recursos disponı́veis. Nesse contexto, é criada a unidade de processamento gráfico (GPU,
Graphics Processing Unit) com o intuito de processar primitivas gráficas em tempo real.
Com capacidade de processamento de um único dispositivo podendo chegar a TeraFlops
por segundo, a GPU fornece desempenho sem precedentes no processamento de partes
intensivas de aplicações [Nesi et al. 2018]. Também utilizada em cálculos complexos de
matemática e geometria devido a sua capacidade de processar vetores e matrizes, a GPU
passou a ser utilizada para diferentes aplicações como processamento de imagens, inte-
ligência artificial, cálculo numérico e visão computacional.

Em paralelo com o desenvolvimento tecnológico, proteger o meio ambiente e re-
duzir o consumo de energia é uma das responsabilidades requeridas dessa e das próximas
gerações de computadores. Por este motivo, a computação verde é um movimento que ga-
nhou destaque, tanto de empresas de desenvolvimento de hardware e software quanto de
iniciativas governamentais. De acordo com o relatório da Empresa de Pesquisa Energética
o consumo energético médio per capita do Brasil em 2016, é de 2.228 kWh/hab, já o
supercomputador Summit, constituı́do por 2.282.544 cores, 27.648 GPUs e classificado
como o supercomputador com maior desempenho da atualidade, tem eficiência energética
de 1,39 TFLOPS/kW e com capacidade total de processamento podendo chegar a 122.300
TFLOPS, sendo que seu consumo energético equivale ao consumo de 14.300 habitantes
aproximadamente [Top500.org 2018].

2. Revisão de Literatura e Motivação

Inicialmente a Seção 2.1 revisa os conceitos sobre GPU e OpenACC, enquanto a Seção 2.2
define o problema e apresenta alguns trabalhos relacionados.

2.1. GPU e OpenACC

As GPUs possuem arquitetura Single Instruction Multiple Data (SIMD), uma das classes
da taxonomia de Flynn [Flynn 1972], na qual a mesma instrução é aplicada a diversos
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dados. A arquitetura da GPU consiste de três tipos de memória, global, constante e com-
partilhada e processadores integrados aos dispositivos, os Streaming Processors (SP) e os
Streaming Multiprocessors (SM), conectando-se aos outros componentes a partir da in-
terface PCI-Express [Cook 2013]. Um SP, também conhecido como bloco na arquitetura
da NVIDIA é responsável processamento de uma quantidade de threads, esta quantidade
conhecida como warp, é responsável por executar e calcular sub-partes do problema a ser
resolvido. Já no caso do SM, este tem como função o processamento total de um ou mais
blocos e na arquitetura NVIDIA é conhecido como grade.

O modelo de programação, CUDA, faz uso das GPUs da NVIDIA, e foi desenvol-
vido para suportar várias linguagens de programação como C, C++ e Fortran. O CUDA
permite que o programador defina funções a serem executadas em GPU, conhecidas como
kernels, que tem como requisito a quantidade de warps, blocos e grades. Estes valores são
definidos pelo desenvolvedor e devem ser baseados no problema alvo e nas especificações
da GPU utilizada [Nesi et al. 2018], uma tarefa não trivial.

Por sua vez, o OpenACC é o modelo de programação que faz uso de diretivas
de compiladores de alto nı́vel, desenvolvido para abranger uma amplitude de arquitetu-
ras, desenhado como uma plataforma independente de linguagem para a programação. É
possı́vel desenvolver apenas um único código fonte e este pode ser executado em uma
variedade de dispositivos [NVIDIA Corporation 2018]. Com o OpenACC foi possı́vel
atenuar a complexidade de programação para a utilização de GPUs, permitindo ao de-
senvolvedor ignorar o paralelismo e abstraindo a transferência de dados do hospedeiro
(CPU) para o dispositivo (GPU), focando no desenvolvimento do código sequencial e
então adicionando as diretrizes de OpenACC em partes onde julga-se necessário.

Para a compilação de um código utilizando as diretivas de OpenACC são utiliza-
dos diversas flags de compilação. A flag -acc indica ao compilador a inclusão da bibli-
oteca de runtime e habilita o reconhecimento dos pragmas, palavra reservada que indica
uma região de paralelização, é possı́vel a utilização da flag -fast, que habilita a otimização
inline, que faz a remoção do overhead na chamada de processamento.

2.2. Consumo Energético de GPUs

A grande demanda de poder computacional influenciou no desenvolvimento das GPUs,
tornando-as otimizadas para um alto desempenho, mesmo ao custo de um maior consumo
energético. Deste modo, para a utilização de GPUs é necessário a realização de análises
com relação ao custo benefı́cio, verificando a linearidade e proporcionalidade do aumento
no consumo energético com a redução no tempo de execução. As aplicações sendo execu-
tadas são também variáveis importantes na análise de custo benefı́cio, no qual o consumo
está diretamente relacionado com as rotinas sendo executadas.

Na literatura especializada, uma proposta utilizou benchmarks para avaliar o
esforço de paralelismo, desempenho e consumo de energia [Memeti et al. 2017], compa-
rando benchmarks baseados em OpenMP, OpenCL, OpenACC e CUDA. As conclusões
da pesquisa mostram que o esforço de desenvolvimento é menor utilizando OpenACC
se comparado a OpenCL e CUDA e que um menor tempo de execução das aplicações
resultam em um menor consumo energético. Ainda, um estudo investigou a utilização
de Dynamic Voltage and Frequency (DVFS) alterando a voltagem e frequência do pro-
cessador durante o processamento com o intuito de economizar energia [Mei et al. 2013].
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Dentre as diferentes abordagens analisadas, diminuir a voltagem dos cores da GPU pode
reduzir o consumo de energia, assim como escalar a frequência de memória, mas encon-
trar as configurações ideais para o DVFS em GPU não é uma tarefa trivial.

3. Plano de Testes e Resultados Preliminares
Para a realização dos testes necessários para a caracterização do consumo energético
de GPUs programadas com OpenACC, são definidos dois cenários. O primeiro com-
preende a execução e análise de diferentes implementações de multiplicações de matri-
zes em OpenACC, utilizando diferentes diretivas e métodos de implementação, junta-
mento com diferentes flags de compilação, e CUDA, utilizando diferentes métodos de
otimização de multiplicação de matrizes. É fato que o processamento matricial é essen-
cial para algoritmos desenvolvidos para GPU. Em um segundo momento, os benchmarks
SPECC ACCEL e Edinburgh Parallel Computing Centre serão executados para represen-
tar múltiplas cargas de processamento. Especificamente para os testes utilizando diferen-
tes implementações de multiplicação de matrizes é necessário uma análise para a escolha
da melhor carga de trabalho, já que a escolha inadequada pode afetar possı́veis conclusões
no caso de estudo.

3.1. Ambiente de Experimentação

O computador utilizado para a realização das experimentações possui as seguintes
configurações: Placa Mãe LENOVO Sharkbay, processador Intel i7 4770 3.4GHz,
Core/threads 4/8, RAM DIMM 16GB 1600 MHz DDR3, NVIDIA Titan Xp 12GB, sis-
tema operacional Ubuntu 17.04.

Para análise, são coletadas duas métricas: o tempo de execução para diferentes ti-
pos de algoritmos juntamente com seu consumo energético. Para a comparação do tempo
de execução, a coleta é feita em microssegundos e com os dados coletados é calculado a
média de 10 execuções, enquanto para a análise do consumo energético são utilizados os
dados coletados com o dispositivo de coleta WattsUp Pro.

3.2. Resultados Parciais

Nos testes realizados com OpenACC, as matrizes multiplicadas são de tamanho 1000 ×
1000. As matrizes foram declaradas como variáveis Double e Float e a execução do
algoritmo com as diretivas básicas, tem como diferencial a utilização das flags -acc e
-fast. Os valores das matrizes foram definidos aleatoriamente.

Tabela 1. Resultados Parciais
Algoritmo Tempo de Execução (µs) Consumo Total de Energia (W)
Double -acc 4287,45 4811
Double -fast 3130,26 2497

Float -acc 2186,38 2537
Float -fast 712,82 698

Na Tabela 1 observa-se que as execuções com variáveis Double tem um tempo
de execução superior comparado com a declaração com Float, devido a diferente capa-
cidade de processamento em GPU de variáveis Double e Float. A utilização da flag de
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compilação -fast apresenta um melhor desempenho em relação a flag -acc para ambos
os tipos de variáveis. Nota-se também que o consumo total na utilização da flag -fast, é
menor que utilizando a flag -acc. É possı́vel perceber também que apesar do maior tempo
de execução utilizando Double -fast o consumo total de energia é menor do que usando
Float -acc, no qual mostra que a utilização de flags de otimização tem significância na
redução do consumo energético.

4. Considerações e Trabalhos Futuros
Com o intuito de acelerar o processo de resolução de problemas complexos, as GPUs e
ferramentas de programação como CUDA e OpenACC tem sido amplamente utilizadas.
O OpenACC, através de suas diretivas de programação, permite que desenvolvedores
inexperientes com programação paralela possam otimizar seus algoritmos, executando-
os em GPU. Com a utilização adequada de diferentes diretivas e flags de compilação
foi possı́vel diminuir tanto o tempo de execução, quanto o consumo de energia gasto na
execução.

A continuação para o trabalho tem enfoque no desenvolvimento dos algoritmos
de otimização em CUDA e OpenACC, bem como a realização de testes e análise de
resultados. Ainda, a execução dos testes com benchmarks será o foco na próxima etapa
da pesquisa.
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Dropbox LAN Sync em Redes Definidas por Software

Gustavo Diel1, Guilherme P. Koslovski1

1LabP2D – Departamento de Ciência da Computação – UDESC

Resumo. A ferramenta Dropbox é amplamente utilizada por usuários
domésticos, empresas e universidades para sincronização de arquivos entre
dispositivos locais e repositórios na nuvem. Para acelerar a transferência de
arquivos, Dropbox utiliza o protocolo LAN Sync. Todavia, o protocolo é im-
possibilitado de atuar em diversas sub-redes. O presente trabalho utiliza Redes
Definidas por Software para atenuar o problema.

1. Introdução
O Dropbox, cliente de sincronização de arquivos, oferece diversas ferramentas e recur-
sos para seus usuários, sendo utilizado em diversos ambientes. Por exemplo, Dropbox
é aplicado como ferramenta de suporte para o desenvolvimento de aplicações parale-
las [Bretana et al. 2018]. Dentre os serviços implementados pela ferramenta, o protocolo
LAN Sync possui destaque por permitir que a infraestrutura local de rede possa ser utili-
zada para a transferência de arquivos, sem efetuar o download de repositórios da nuvem.

LAN Sync procura possı́veis clientes na rede que possuam arquivos compartilha-
dos. Assim que encontrados, os clientes fazem uma requisição ao servidor do Dropbox
para descobrir se algum arquivo está atualizado. Caso afirmativo, é iniciada uma conexão
direta entre ambos. Porém, como o protocolo utiliza pacotes broadcast para descobrir
quais clientes estão aptos a fazer uma conexão, este está limitado em uma única sub-rede.

Para atenuar o problema, o presente trabalho propõe a utilização de SDN (Soft-
ware Defined Network [McKeown et al. 2008, Diel et al. 2017]. Por se conectar logica-
mente com todos os dispositivos da rede, o controlador SDN tem visão total do ambiente,
podendo repassar informações de broadcast LAN Sync, quando necessário.

2. Propostas de Implementação
O controlador Floodlight, open-source e desenvolvido em Java, permite que extensões
sejam instaladas em seu código diretamente [Floodlight 2011]. Essas extensões permitem
modificar o comportamento de diversos recursos SDN, criando regras para a rede ou para
o próprio controlador. O presente trabalho propõem duas formas de implementação para
o ambiente do Floodlight. A Figura 1 é utilizada no decorrer do trabalho para facilitar as
explicações das propostas.

2.1. Algoritmo geral

A sub-seção a seguir apresenta parte do algoritmo que ambas as soluções compartilham.
As regras de configuração de fluxos devem ser instaladas diretamente no código do con-
trolador, nas funções que processam a chegada de pacotes. Sempre que detectar um pacote
LAN Sync, o controlador deve executar o módulo do código que possui a lógica principal.
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Figura 1. Ilustração das propostas de implementação.
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A lógica consiste de duas partes, a primeira para pacotes LAN Sync de reconhecimento e
a outra para pacotes LAN Sync de transmissão de dados.

Quando um pacote de reconhecimento for detectado, a ferramenta deve replicar
esse pacote para as outras sub-redes presentes. Como por exemplo, originando da Sub-
rede 1 e sendo replicado para a Sub-rede 2 na Figura 1. É importante notar que cada
sub-rede pode possuir uma configuração de endereços IP diferente. Para contornar esse
possı́vel problema, a ferramenta deve gerar IPs falsos para cada sub-rede para cada cliente
Dropbox único. Ao detectar um pacote de transmissão de dados, a ferramenta deve cal-
cular qual será a trajetória do pacote pela rede, detectar quais IPs deverão ser substituı́dos
e então enviar essas regras aos dispositivos de rede. Quanto a camada de enlace, para que
os clientes possam preencher a tabela ARP com os devidos IPs para cada endereço MAC
falso, a aplicação também deve vasculhar a rede por requisições ARP de MACs falsos, e
respondê-los de acordo.

2.2. Utilizando o Controlador SDN para Transferência

É possı́vel utilizar os fluxos que o próprio controlador gera (linhas tracejadas 3 e 4 na
Figura 1) para facilitar seu funcionamento. Tais fluxos podem ser utilizados como o meio
de roteamento dos pacotes, facilitando a forma de realizar o roteamento e replicação dos
dados conforme necessário. É importante notar, que toda vez que algum pacote precisar
utilizar esse método, todo o código deve ser executado e, consequentemente, todas as
informações contidas no pacote vão ser repassadas ao controlador, gerando um fluxo de
dados maior no enlace do mesmo.

2.3. Utilizando o Regras de Fluxo para Transferência

O método que utiliza o conceito de fluxo SDN é executado toda vez que uma nova co-
nexão é detectada como LAN Sync (uma vez para enviar os pacotes de reconhecimento
e outra para fazer a conexão direta com algum outro cliente). A ferramenta então gera
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um cadastro na tabela de fluxos de cada switch de rede que pertence ao caminho previa-
mente calculado. Ainda, uma regra indica que certos dados dos cabeçalhos dos pacotes
sejam alterados, tais como endereços, e informações de protocolos. É possı́vel notar que
diferente do método proposto na Sub-seção 2.2, o presente algoritmo é executado apenas
duas vezes para cada conexão LAN Sync, reduzindo assim o uso de rede, de recursos do
sistema e não precisa de que todos os dados do pacote sejam previamente transmitidos ao
controlador para aplicar as regras.

2.4. Discussão

É importante ressaltar as diferenças entre as duas técnicas. A segunda, que cria regras
de fluxos para o roteamento e realiza a inserção das regras nos dispositivos é executada
duas vezes por conexão; sendo a primeira vez para aplicar a regra de retransmissão dos
pacotes de busca e a segunda para aplicar as regras de roteamento e mudança de IP. Uma
das vantagens é que a utilização de recursos computacionais é menor, tornando a solução
mais resiliente em ambientes limitados.

Por sua vez, a técnica que utiliza o controlador como meio de roteamento, neces-
sita que todos os pacotes LAN Sync destinados a outras redes sejam retransmitidos ao
controlador. Esta retransmissão dos pacotes que vai do dispositivo origem, ao controla-
dor e então ao dispositivo destino é responsável por um consumo maior de recursos da
infraestrutura, inviabilizando seu uso em larga escala. Porém uma vantagem que a técnica
que utiliza o controlador tem em relação ao que utiliza fluxos é a flexibilidade de aplicar
regras não disponı́veis nativamente em um ambiente SDN puro. Como o controlador é
executado a partir do código Java que apenas realiza chamadas aos diversos dispositivos,
é possı́vel aplicar regras externas aos pacotes da rede.

3. Resultados Preliminares
Para quantificar a diferença no uso real que utilizar o LAN Sync apresenta, testes prelimi-
nares foram realizados em uma topologia dividida em duas sub-redes. Para a realização
dos testes, foi utilizada a ferramenta Mininet, capaz de simular diversas topologias de rede
em um computador virtual com 2 núcleos, 4GB de RAM executando Ubuntu 16.04. O
controlador SDN foi executado em uma máquina com 2 núcleos e 8GB de RAM, também
com o sistema Ubuntu 16.04. Cada teste foi executado 10 vezes, e os resultados foram
obtidos com uma média simples de todos os testes.

Uma sub-rede possui um par de clientes para testar a transmissão do protocolo,
enquanto a outra sub-rede possui apenas um cliente para realizar a conexão com a ou-
tra sub-rede, utilizando a Internet. Os resultados podem ser observados na Figura 2.
É possı́vel notar que os desvios padrões estão pequenos demais para serem legı́veis no
gráfico. Para as duas curvas tracejadas, as seguintes fórmulas foram utilizadas: A pri-
meira é finternet(x) = x

4
que representa a curva de tempo para a conexão via Internet.

A segunda é flansync(x) = x
1000

que representa o tempo para a conexão utilizando LAN
Sync.

4. Considerações Finais
Os serviços de compartilhamento de arquivos que utilizam nuvens computacionais para
realizar o armazenamento de dados ganharam espaço no cotidiano de seus usuários, sendo
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Figura 2. Comparação entre sincronização via Internet e com LAN Sync.

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Tamanho do arquivo (MB)

0

20

40

60

80

100

120

140

Te
m

po
 p

ar
a 

sin
cr

on
iza

r (
s)

Tempo teórico desejado para conexão via Internet
Tempo teórico desejado para conexão LAN Sync
Tempos atingidos via LAN Sync
Tempos atingidos via Internet

utilizado inclusive como suporte para aplicações distribuı́das. O Dropbox é um destes
serviços e além de ferramentas de gerenciamento, conta com um protocolo para otimizar
a transferência em redes locais. O LAN Sync oferece vantagens ao otimizar o download
de conteúdo localmente. Por conta das limitações das redes convencionais, o protocolo
está limitado à uma única sub-rede. Em decorrência desta limitação, o presente trabalho
apresentou duas propostas usando SDN permitir o funcionamento do LAN Sync em uma
rede segmentada. Utilizando SDN, é possı́vel construir uma ferramenta que aprenda qual-
quer topologia da rede e possa desempenhar suas funções com o mı́nimo de configuração
necessário.

Para trabalhos futuros, é interessante testar a capacidade da ferramenta de ser uti-
lizada em outros protocolos além do LAN Sync, assim como testar a escalabilidade do
sistema em execuções simultâneas. Também é interessante uma análise entre a quanti-
dade de dados compartilhados com o uso dos enlaces de rede e a latência para descobrir
possı́veis gargalos no sistema.
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Resumo. Nos últimos anos, o uso da virtualização baseada em nuvens cresceu
substancialmente. As soluções de virtualização empregando hipervisores e con-
têineres foram amplamente usadas em combinação com os ambientes de PaaS e
IaaS para obter maior desempenho, isolamento e escalabilidade. Entretanto, a
adoção de contêineres pelo mercado é recente quando comparada a máquinas
virtuais (MVs). Como consequência, a preocupação com a segurança da con-
teinerização é relevante. Vulnerabilidades nos mecanismos do núcleo e nas so-
luções do contêiner são um risco para os dados e o funcionamento do serviço de
todas as entidades que compartilham o mesmo hardware. Portanto, é necessário
identificar e classificar ameaças, riscos e vulnerabilidades para a segurança do
contêiner. Este artigo foca na definição do problema de pesquisa para realizar
uma análise de segurança em contêineres Docker em nuvens OpenStack.

1. Introdução
A virtualização é uma técnica amplamente utilizada por plataformas do tipo Platform-
as-a-Service (PaaS) e Infrastructure-as-a-Service (IaaS) a fim de provisionar um am-
biente isolado, seguro e escalável para usuários / organizações [Bui 2015]. A virtuali-
zação de recursos computacionais, tipicamente, passou a ser proporcionada através de
duas abordagens principais: contêiner e hipervisor. Com o surgimento do Docker em
2013, a conteinerização teve uma considerável adoção por desenvolvedores e organiza-
ções [DOCKER 2016]. Seu uso combinado com MVs proporciona um considerável grau
de isolamento em aplicações na nuvem.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a segurança do uso de contêineres
para a computação em nuvem, especificamente na plataforma IaaS baseadas em OpenS-
tack. A relevância da análise contribui para os esforços da comunidade em explorar as
principais vulnerabilidades, riscos e ameaças da tecnologia de conteinerização Docker,
quando utilizado com a solução de nuvem computacional OpenStack. O artigo está or-
ganizado da seguinte maneira: a Seção 2 trata da computação em nuvem, contêineres e
segurança de contêineres. A Seção 3 aborda brevemente o OpenStack, com suas configu-
rações de contêiner. A Seção 4 descreve os critérios de análise e resultados iniciais.

2. Computação em nuvem & Contêineres
A computação em nuvem é um modelo para permitir acesso ubíquo, conveniente e sob
demanda via rede a um agrupamento compartilhado e configurável de recursos compu-
tacionais que pode ser rapidamente fornecido e liberado com esforços mínimos de ge-
renciamento ou interação com o provedor de serviços [Jansen and Grance 2011]. A vir-
tualização é uma tecnologia presente nas mais modernas infraestruturas de computação
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em nuvem, e.g., Amazon EC2 e Google App Engine. A virtualização proporciona para a
computação em nuvem três características relevantes: elasticidade, escalabilidade e segu-
rança [NCC GROUP 2016]. Evitando a sobrecarga de camadas de abstração adicionais,
os contêineres são capazes de desempenho quase nativo e podem apresentar melhor de-
sempenho que os sistemas baseados em MV em quase todos os aspectos [Gao et al. 2017].
Contudo, como qualquer outra tecnologia, existem preocupações quanto a sua segurança.

O princípio da virtualização baseada em contêineres é utilizar os recursos do nú-
cleo para criar um ambiente isolado para processos. Ao contrário da virtualização baseada
em hipervisor, contêineres não abstraem o hardware do hospedeiro [Eder 2016]. Deste
modo, tanto contêineres quanto MVs são considerados técnicas de virtualização, con-
tudo, são implementadas de formas diferentes. No contexto de IaaS, é possível utilizar
contêineres como substituto de MVs através de soluções como LXD que atuam como um
hipervisor para contêineres. Além disso, contêineres e MVs são tecnologias complemen-
tares. É possível executar contêineres sob MVs, garantindo um nível a mais de isolamento
entre componentes de uma aplicação [Bernstein 2014]. Apesar do sucesso dos serviços
de contêiner, sempre existem as preocupações sobre segurança e privacidade para a exe-
cução de vários contêineres, presumivelmente pertencentes a inquilinos diferentes, no
mesmo núcleo do sistema operacional [Gao et al. 2017]. [NCC GROUP 2016] enfatiza
as questões de segurança das soluções existentes, responsáveis por reduzir a superfície de
ataques à tecnologias de contêineres como Docker e LXC. Os principais recursos com-
põem a virtualização baseada em contêineres: Namespaces do núcleo, Control groups,
capacidades, pivot_root e Controle de acesso mandatório.

3. OpenStack
No contexto de computação em nuvem, o OpenStack é uma plataforma que com frequên-
cia incorpora novas tecnologias em seu núcleo. O uso de contêineres recebeu forte adoção
pela plataforma. Desde 2014, a comunidade do OpenStack incorporou o uso de contêine-
res em sua arquitetura através de ferramentas e serviços que permitem a experimentação
de tecnologias no estado da arte [OPENSTACK.ORG 2015] e possibilita que usuários
possam gerenciar todo o ciclo de vida do contêiner do mesmo modo que MVs. A ar-
quitetura do OpenStack é constituída por módulos que permitem que tecnologias como a
conteinerização possam ser implantadas. O uso de contêineres como serviço é possível
através da API Magnum, havendo duas formas principais de conteinerização completa na
plataforma: via API Magnum e modo manual (Figura 1).

Figura 1. Organização mais comum de contêineres e MVs no OpenStack.

A API Magnum disponibiliza a orquestração de contêineres Docker e engines de
contêineres (e.g., Docker Swarm, Kubernetes e Apache Mesos) para a plataforma OpenS-
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tack. Na questão de isolamento, Magnum provê o mesmo nível de segurança que o
módulo Nova oferece na execução de MVs pertencentes a diferentes inquilinos sob um
mesmo nó de computação [OPENSTACK SECURITY 2016]. Isso é garantido porque a
solução utiliza instâncias do Nova para compor bays (clusters). Esses clusters são isolados
entre os inquilinos, garantindo que contêineres de diferentes clusters não serão executados
no mesmo núcleo.

O gerenciamento dos recursos é feito pela API do Magnum que envia requisições
para Heat que por sua vez cria clusters e aloca os recursos como volumes de armaze-
namento (Cinder) para as instâncias do Nova. Ainda, o Heat realiza a orquestração da
imagens de SOs que contém o Docker e a engine do contêiner para executar as imagens
em máquinas virtuais ou até diretamente sobre o bare metal numa configuração em clus-
ter. Além disso, o Magnum provisiona através do Neutron recursos de rede (e.g., IP) aos
contêineres, permitindo a comunicação entre contêineres sobre um mesmo cluster.

4. Critérios de análise & Resultados iniciais
Com base nas referências analisadas, constata-se a relevância em identificar e classificar
as preocupações e mecanismos de segurança para contêineres. De acordo com as preocu-
pações levantadas, são definidos três critérios:

1. Controle e limitação de recursos: Analisar os mecanismos de controle de acesso, de
limitação de recursos e capacidades que garantem o isolamento e controle de acessos
à recursos entre o núcleo do sistema operacional (SO) e contêineres vizinhos. Uma
motivação para o critério é a ativação por padrão desses mecanismos na inicialização
do contêiner de acordo com [DOCKER 2017].

2. Segurança das imagens de contêineres: Verificar a existência de vulnerabilidades em
imagens de contêineres hospedadas em repositórios da comunidade e por fim, reco-
mendar soluções para auditar tais vulnerabilidades que já são conhecidas e catalogadas
por banco de dados de vulnerabilidades como CVE e NVD. Mais de 80% das imagens
do repositório Docker Hub possuem pelo menos uma vulnerabilidade de severidade
alta, de acordo o índice de risco da CVE [Shu et al. 2017].

3. Segurança dos dados na comunicação entre contêineres: Analisar a segurança na co-
municação entre contêineres que utilizam o mesmo núcleo. Contêineres devem possuir
um perímetro de segurança para proteger, detectar e prevenir contra ataques como tam-
bém qualquer outra camada de rede virtual utilizada [CSA 2017].

Com base na experimentação realizada, é possível observar várias potenciais vul-
nerabilidades e ameaças que podem ser exploradas no contêiner. Na experimentação das
políticas de segurança do AppArmor foi possível verificar que o Docker possui por padrão
um profile as regras que bloqueiam e permitem ações como a montagem de unidades e
a modificação de arquivos do sistema, tal que configurações incorretas podem acarretar
no mal funcionamento do contêiner. Esse é um caso similar ao da experimentação da
filtragem de chamadas com Seccomp.

Em relação às restrições de capacidades do núcleo, é notável que a capacidade
CAP_SYS_ADMIN é a capacidade que mais concede privilégios para o contêiner, o re-
sultado de sua concessão permitiu com que fosse criado um novo namespace do usuá-
rio com privilégios administrativos. Logo, para garantir um nível considerável de segu-
rança basicamente é necessário tomar cuidado com as três capacidades mais impactantes:
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NET_SYS_ADMIN, SYS_ADMIN e SYS_MODULE. Caso a aplicação ou serviço que exe-
cutará sob o contêiner não necessitar delas, é recomendável sua remoção.

Relativo a comunicação entre contêineres é observável o impacto do uso da rede
do tipo bridge com a interface docker0. Afinal, com apenas algum pouco esforço já foi
possível capturar o tráfego entre contêineres sob a mesma rede, sem contar que por ser
uma configuração padrão do contêiner acaba aumentando a superfície de ataque. Assim,
criar contêineres em redes isoladas é uma prática de segurança que deve ser seguida.

5. Considerações & Trabalhos futuros
Os critérios escolhidos para a experimentação foram definidos pensando nos guias de se-
gurança, na abordagem comumente utilizada pela comunidade e nos diversos pontos de
integração entre contêineres Docker e a plataforma de nuvem computacional OpenStack.
Dessa forma, os critérios definidos foram: controle e limitação de recursos, segurança na
imagem de contêineres e a comunicação segura entre contêineres. Com base nesses crité-
rios, a análise reforçou a preocupação quanto a segurança da conteinerização no ambiente
de produção. Como próximos passos, está sendo realizada a análise usando o serviço
Magnum do OpenStack.
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Resumo. A adesão massiva a sistemas de comércio eletrônico implicou em um
aumento da dependência das instituições financeiras para realização do proces-
samento de pagamentos eletrônicos. Como uma solução alternativa, destaca-se
a tecnologia Blockchain que foi elaborada sem a necessidade desta confiança
centralizada, mas sim dependente de tecnologias seguramente encadeadas nas
quais clientes e vendedores possam realizar negociações seguras. A tecnologia
Blockchain utiliza um conjunto de diversas tecnologias conhecidas como: crip-
tografia, matemática, algoritmos, redes Peer-to-peer (P2P), métodos de con-
senso distribuı́do e um padrão econômico. Entretanto, para todo aumento de
eficiência e controle há um contra-ponto, neste caso há um custo computacional
elevado realizado pelos mineradores que são recompensados pelo seu trabalho.
O objetivo deste artigo é realizar uma revisão sobre a tecnologia Blockchain,
analisando os diferentes modelos de métodos de consenso distribuı́do.

1. Introdução
A dependência por pagamentos eletrônicos tem crescido e aos poucos vem superando o
comércio local. Com este crescimento a problemática dos comércios eletrônicos amplia-
se, que é a dependência quase exclusiva de instituições financeiras para processar estas
transações. A partir deste contexto surgiu o Bitcoin como uma nova proposta de paga-
mento digital que utiliza criptografia no lugar das instituições financeiras clássicas. As-
sim, o Bitcoin, que é uma solução baseada na tecnologia Blockchain, permite que de
modo seguro duas ou mais pessoas realizem processos de negócios sem a necessidade de
uma parte de confiança [Nakamoto 2008].

A tecnologia Blockchain é basicamente um livro-razão com todas as transações
realizada e executadas pela tecnologia. A tecnologia tem crescido constantemente através
de mineradores que incluem novos blocos1. O Blockchain surgiu como solução pra pro-
blemas de segurança e desempenho dos sistemas distribuı́dos.

O Blockchain desde seu desenvolvimento apresentou versatilidade, permitindo
que seja utilizado em diversos setores como: industrial, governamental, financeiro, saúde
e etc [Swan 2015]. A questão da utilização do Blockchain é seu custo computacional,
que é considerado alto por utilizar criptografia e mecanismos que geram provas de con-
fiabilidade. A partir desta questão foram desenvolvidos outros métodos de consenso que

1Um bloco é uma estrutura que faz parte do Blockchain, ele é composto com cabeçalho com as principais
informações e o corpo com as transações já realizadas

Fórum de Iniciação Científica 407



realizam o processo de confiabilidade, estes métodos possuem custos computacionais in-
feriores que o Proof of Work (PoW)2.

Com esta problemática e com métodos que viabilizam o uso do Blockchain, o
presente trabalho visa realizar uma análise dos principais métodos de consenso, suas ca-
racterı́sticas e a relação de cada um deles no uso em paralelo com diferentes tecnologias.
Assim, tem-se o objetivo de propor a classificação de métodos de consenso conforme a
necessidade do usuário, avaliando o seu desempenho, consumo de energia e de recursos
computacionais.

2. Conceitos básicos sobre Blockchain

O Blockchain é um conjunto de tecnologias, como: criptografia, algoritmo, P2P, con-
senso distribuı́do na solução de problemas e também um padrão econômico de seg-
mento [Lin and Liao 2017]. A tecnologia Blockchain é basicamente um livro-razão com
todas as transações realizadas e executadas usando Blockchain. Seu crescimento é cons-
tante através dos mineradores3 que incluem novos blocos com sucesso, o sucesso destes
blocos é adquirido através do consenso distribuı́do4.

O mecanismo de consenso distribuı́do permite construir um ambiente pratica-
mente inviolável, no qual as transações de qualquer ativo digital são verificadas por uma
gama de participantes/colaboradores autênticos [Swan 2015]. Através do uso de cripto-
grafia, blocos de transações são encadeados conjuntamente para possibilitar a imutabili-
dade dos registros. Assim, o Blockchain opera como um livro de razões no qual os re-
gistros são facilmente verificáveis, mas as abordagens criptográficas empregadas tornam
difı́cil de ser explorada por um atacante.

Segundo [Lin and Liao 2017] o Blockchain possui seis aspectos básicos:
Descentralização, transparência, Verificação e desenvolvimento abertos, autonomia, imu-
tabilidade e anonimato. Além disso, tem como base de criação quatro fundamentos: (i)
registro compartilhado das transações, (ii) consenso para verificação das transações, (iii)
um contrato que determina as regras de funcionamento das transações e (iv) emprego de
criptografia. [Corporation 2018]. Sendo que para realizar qualquer forma de alteração do
que foi acordado e registrado no bloco, há a necessidade de um novo consenso, tornando-o
desta forma a tecnologia mais segura e confiável.

3. Consenso Distribuı́do

Em sistemas distribuı́dos um dos problemas mais conhecidos é o do consenso, em que
há garantias de acordos de maneira ”democrática”, acordos estes que garantem a confi-
abilidade do que é acordado e distribuı́do. O consenso tem a função de garantir que os
participantes concordem, através de provas, que alcancem decisões em comum e consi-
gam a veracidade do sistema.

Há vários processos para obter o consenso Blockchain, que são eles: Proof
of Work(PoW) [Nakamoto 2008], Proof of Stake(PoS) [Kostarev 2017], Delegate Proof

2É um mecanismo de consenso , que trabalha para solucionar uma função de Hash.
3Mineradores são grupos de pessoas que recebem taxas e subsı́dios a partir da geração de novos blocos.
4Consenso Distribuı́do é o alcance da confiabilidade do sistema de acordo com uma maioria, mesmo

que haja presentes processos criminosos.
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of Stake(DPoS) [Kostarev 2017], Leased Proof of Stake(LPoS) [Kostarev 2017], Prac-
tical Byzantine Fault Tolerance(PBFT) [Castro and Liskov 1999], Proof of Impor-
tance(POI) [Kostarev 2017], Ripple [Schwartz et al. 2014] e Tendermint [Kwon 2014].
A Tabela 1 lista os diferentes métodos de consenso, comparando-os com base em duas
funcionalidades: Gerenciamento do nó e Economia de Energia.

Funcionalidades Gerenciamento do Nó Economia de Energia
PoW Aberto Não
PoS Aberto Parcial
DPoS Aberto Parcial
LPoS Aberto Parcial
PBFT Permissão Sim
PoI Aberto Sim
Ripple Aberto Sim
Tendermint Permissão Sim

Tabela 1. Tabela de Comparação entre Algoritmos de Consenso do Blockchain.

Para cada modelo do Blockchain existe uma situação que é mais benéfica deter-
minado algoritmo de consenso, como por exemplo o Bitshares, plataforma de SmartCon-
tracts, que adota o algoritmo DPoS enquanto o Bitcoin utiliza PoW. Diferenças estas
que ressaltam a necessidade de análises e estudos para compreensão, de forma especı́fica,
sobre o modelo aplicado em determinadas situações e recursos requeridos.

4. Problema
A tecnologia Blockchain tem mostrado uma considerável versatilidade, versatilidade esta
quem tem atraı́do interesse de diversos setores, como os industriais, finanças, saúde,
serviços públicos e agências governamentais. Porém, a tecnologia possui algumas adver-
sidades principalmente pelo seu alto custo computacional e questões ligadas a segurança
variando pelo propósito que a tecnologia será aplicada. Desta forma, torna necessário o
estudo de viabilidade de quais tecnologias devem ser aplicadas com o Blockchain, levando
em conta análise de modelo aplicado, versão e algoritmo de consenso que proporcionam
benefı́cios a custos computacionais reduzidos.

4.1. Definição do problema
Atualmente, há uma considerável demanda por aplicações da tecnologia Blockchain
em diferentes contextos e realidades de usuários. Quanto a estas aplicações do Block-
chain, busca-se melhorar a eficiência da tecnologia e também qualidade, mas há uma
preocupação ligada ao alto custo computacional que é necessário para aplicação do Block-
chain. Neste sentido, percebe-se que, há diversas metodologias de consenso que realizam
o processo de validação do Blockchain, mas não foi encontrado estudos que definem exa-
tamente quais as caracterı́sticas que tornam determinada metodologia a melhor escolha
para determinadas aplicações.

O problema, então, consiste em desenvolver uma análise que apresente os diferen-
tes métodos que existem para o consenso e suas principais caracterı́sticas que tornam o
método atrativo para aplicação. Por exemplo, a viabilidade de aplicar o método DPOS ou
o método POW, sendo que implica também a utilização de um modelo público ou privado
e também o grau de confiabilidades existentes em seus pares. A escolha de qual tecnolo-
gia aplicada pode produzir resultados satisfatórios em ambos os casos e com variabilidade
no seu custo computacional. A partir disto, torna-se necessário que haja esta análise junto
com as variáveis de aplicação.
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4.2. Proposta

A tecnologia Blockchain tem apresentado considerável versatilidade no contexto de
possı́veis aplicações, tornando-se benéfica para diferentes contextos, e.g., contratos in-
teligentes, nuvens computacionais, internet das coisas e etc. A utilização do Blockchain
de forma paralela a estas tecnologias tem proporcionado um ambiente ı́ntegro, seguro,
descentralizado e transparente.

A proposta consiste em analisar os métodos para obtenção de consenso, defini-
dos na Seção 3. A realização desta análise será baseada nos possı́veis usos da tecnologia
Blockchain em paralelo com outras aplicações, no intuito de identificar as melhores al-
ternativas para aplicação de cada metodologia em diferentes contextos do uso do Block-
chain. As diretrizes seguidas por esta proposta contém considerações sobre questões de
desempenho, custo computacional, custo monetário, segurança e viabilidade da aplicação.
Quanto aos critérios de análise, os seguintes foram elencados: Finalidade da Tecnologia;
Versão do Blockchain; Modelo Blockchain; Gerenciamento do Nó; Controle do Nó; Eco-
nomia de Energia; e Possı́veis Vulnerabilidades e Ataques.

5. Considerações & Trabalhos futuros
Este presente trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de análise como
solução para a questão da problemática. A proposta visa analisar diferentes métodos
de consenso existentes, suas caracterı́sticas e as soluções tecnológicas que podem ser
aplicadas. Desta forma, este aprofundamento traz benefı́cios de maior compreensão para
seus usuários e seus pares, garantindo maior eficiência, confiabilidade e satisfatoriedade
para os mesmos.

A proposta será aplicada em um trabalho de conclusão de curso, permitindo que
pessoas interessadas em aplicar a tecnologia Blockchain possam seguir métricas para a
escolha da metodologia mais adequada para seu projeto.
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Abstract. This paper aims to analyze the parallel programing interfaces                   
OpenMP and Intel Threading Building Block (Intel TBB) in a new benchmark                       
composed by a set of applications. The execution times obtained in five                       
applications were compared using the two interfaces, along with the                   
sequential versions of the algorithms. The paper evaluates the parallelization                   
strategy of each interface. The results obtained showed that in the majority of                         
tests performed OpenMP had a better result than TBB. The TBB interface                       
obtained results very close to those of OpenMP in most applications. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo analisar as interfaces de programação                     
paralela OpenMP e Intel Threading Building Blocks (Intel TBB) em um novo                       
benchmark composto por um conjunto de aplicações. Foram comparados os                   
tempos de execução obtidos em cinco aplicações, utilizando as duas                   
interfaces, junto com as versões sequenciais dos algoritmos. O artigo avalia a                       
estratégia de paralelização de cada interface. Os resultados obtidos                 
mostraram que em maioria dos teste realizados OpenMP teve um resultado                     
melhor que TBB. A interface TBB obteve na maioria das aplicações resultados                       
muito próximos aos de OpenMP.   

1.  Introdução 

Um novo benchmark está em processo de criação para validar diferentes interfaces de                         
programação paralela considerando aspectos de desempenho e consumo energético                 
GARCIA, A. M. (2016). Atualmente este benchmark já possui 4 interfaces de                       
programação sendo usados em todas as 13 aplicações que cobrem diferentes tipos de                         
problemas. Atualmente começamos a transcrever o código das aplicações para TBB, a                       
fim de se ter mais uma interface de programação a disposição dos usuários. Neste                           
trabalho apresentamos a implementação de apenas 5 aplicações e alguns resultados                     
preliminares em termos de desempenho. As 5 aplicações são apresentadas a seguir: 

Cálculo do PI: O Pi é um valor irracional que estabelece uma relação numérica                           
entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro, e.g. [Roy 1990]. Nesta                         
aplicação, foi utilizado o método de Gregory-Leibniz, e.g. [Andrews e Roy 1999]. A                         
equação de Gregory-Leibniz fica num laço. No final do laço temos um valor                         
aproximado de Pi, quanto mais iterações o laço tiver mais preciso é o valor.  
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Integração Numérica: A integral de uma função serve para determinar a área                       

sob uma curva no plano cartesiano através da aproximação, e.g. [Stewart 2001]. O                         
método de aproximação envolvido em nossa aplicação é de quadratura numérica. 

Produto Escalar: O produto escalar é uma operação entre dois vetor que tem                         
como resultado um escalar, e.g. [Callioli, Domingues e Costa 2007]. No algoritmo o                         
produto escalar é calculado entre uma sequência de valores ordenados e outra de                         
ordenação inversa. 

Ordenação Par-Ímpar: A ordenação par-ímpar ordena um vetor através da 
comparação dos pares de índices (Par-Ímpar) dos elementos. Se um par estiver na 
ordem errada, ou seja, o primeiro é maior que o segundo, os elementos são trocados. 
Repete-se isso até que todos os elementos estejam ordenados. 

Multiplicação de Matrizes: Existem muitas formas para realizar a                 
multiplicação de matrizes. O método usado consiste da multiplicação dos elementos das                       
linhas da matriz A pelos elementos das colunas da matriz B.  

2. Paralelização das Aplicações 

As aplicações do Cálculo do Pi, Integração Numérica e Produto Escalar possuem uma                         
implementação bastante simples não operando sobre estruturas de dados. A computação                     
principal é feita em apenas um laço. Na paralelização a quantidade de iterações do laço                             
é dividida entre o número de threads de forma estática, ou seja, cada threads terá                             
aproximadamente o mesmo quantidade de iterações para computar. Após a conclusão                     
do laço, foi usado a operação de redução para que os resultados parciais computados                           
separadamente por cada thread sejam unificados no resultado final. 

A aplicação Ordenação Par-Ímpar opera em um vetor. Para paralelizar essa                     
aplicação, cada thread computa sobre diferentes elementos do vetor, que é dividido em                         
blocos de iterações. Novamente, como nas aplicações que não operam sobre estrutura de                         
dados, as iterações são divididas de forma estática. 

Na aplicação Multiplicação de Matrizes a decomposição dos blocos é em duas                       
dimensões. A paralelização é feita apenas no laço mais externo, ou seja, no laço que                             
controla as linhas da matriz resultante. Assim como nos casos anteriores a divisão é                           
feita de forma estática. 

3. Resultados 

Para validar a paralelização e comparar as interfaces de programação, cada aplicação foi                         
executada em suas versões sequencial e paralelizadas, em OpenMP e Intel TBB,                       
variando o número de threads em 4, 8, 16 e 32. Foram feitas 20 execuções para cada                                 
uma das versões e número de threads, com 3 entradas distintas. Assim obteve-se a                           
média de tempo de execução em segundos conforme descritas na Tabela 1, Tabela 2. Os                             
melhores resultados estão em negrito. A máquina usada na execução dos algoritmos                       
possui um processador Intel Xeon E5-2650 a 2,0 GHz de 32 núcleos e 126 GB de                               
memória RAM. Com as respectivos tamanhos nas caches L1, L2 e L3, sendo 32K,                           
256K e 20480K. 
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Tabela 1. Médias das aplicações Cálculo do Pi, Integração Numérica e Produto Escalar. 

 Cálculo do Pi Integração Numérica Produto Escalar 
Iterações 4 bilhões 8 bilhões 12 bilhões  2 bilhões 4 bilhões 8 bilhões 5 bilhões 15 bilhões 25 bilhões 

Sequencial 63,29 126,36 189,49 31,59 63,17 126,39 14,92 44,70 74,66 
OpenMP 4 

Threads 
15,93 31,82 47,73 8,08 16,09 32,27 3,63 10,93 18,07 

OpenMP 8 
Threads 

8,86 17,73 26,68 4,48 8,97 18,02 2,02 6,13 10,07 

OpenMP 16 
Threads 

4,70 9,31 13,90 2,39 4,81 9,37 1,09 3,22 5,30 

OpenMP 32 
Threads 

4,65 9,27 13,88 2,35 4,65 9,27 0,88 2,55 4,20 

TBB 4 
Threads 

16,01 31,98 47,95 8,95 17,51 34,15 5,91 17,67 29,46 

TBB 8 
Threads 

8,92 17,83 26,71 5,07 10,08 19,59 3,30 9,84 16,41 

TBB 16 
Threads 

5,01 9,59 14,29 3,00 5,55 10,70 2,08 5,46 8,95 

TBB 32 
Threads 

4,67 9,28 13,91 2,36 4,68 9,31 1,56 4,59 7,64 

Tabela 2. Médias das aplicações Ordenação Par-Ímpar e Multiplicação de Matrizes. 

 Ordenação Par-Ímpar Multiplicação de Matrizes 
Iterações 100000 150000 250000 512x512 1024x1024 2048x2048 
Sequencial 30,61 68,83 191,26 1,42 12,91 162,79 
OpenMP 4 

Threads 
9,33 20,93 58,13 0,37 3,40 34,98 

OpenMP 8 
Threads 

5,25 11,84 32,44 0,21 1,85 18,87 

OpenMP 16 
Threads 

2,96 6,33 17,24 0,12 0,98 10,39 

OpenMP 32 
Threads 

2,76 6,01 16,34 0,11 0,87 8,72 

TBB 4 
Threads 

12,50 27,69 77,14 0,36 3,30 36,07 

TBB 8 
Threads 

7,49 16,23 44,01 0,22 1,86 19,90 

TBB 16 
Threads 

5,94 10,56 49,87 0,17 1,17 10,51 

TBB 32 
Threads 

5,34 10,45 32,04 0,12 0,86 8,18 

 

Os resultados esperados eram que os tempos de execuções decaísse com o                       
aumento do número de threads, o que ocorreu em todas as aplicações, menos no teste                             
com 16 threads em TBB na Ordenação Par-Ímpar. O teste teve como resultado 49,87                           
segundos, sendo que com 8 threads alcançamos um resultado menor de 44,01 segundos.  

Em relação aos resultados obtidos, pode se perceber que OpenMP teve valores                       
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médios de tempo de execuções menores em quase todos os testes. Apenas na aplicação                           
da Multiplicação de Matrizes que TBB obteve resultados menores em quatro ocasiões,                       
sendo com 4 threads com matrizes de 512x512 e 1024x1024 e 32 threads com matrizes                             
de 1024x1024 e 2048x2048. 

Embora OpenMP tenha alcançado um desempenho superior. Os resultados                 
alcançados usando a interface TBB ficaram bem próximos de OpenMP nas aplicações                       
do Cálculo do PI, Integração Numérica e Multiplicação de Matrizes. Já nos programas                         
do Produto Escalar e da Ordenação Par-Ímpar TBB teve uma queda de desempenho.  

Podemos perceber que o ganho de desempenho de 16 para 32 threads, tanto com                           
OpenMP e TBB, foi muito pouco, praticamente nulo. Isso ocorre, pois o processador                         
usado nos teste possui apenas 16 threads. Este pequeno ganho de desempenho se dá                           
pelo fato do processador possuir Hyper-Threading, possibilitando dois segmentos de                   
processamento por núcleo.   

4. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foram apresentados os resultados da comparação das interfaces de                     
programação paralela OpenMP e TBB em algumas aplicações. Com base nos                     
resultados, podemos observar que OpenMP alcançou um desempenho superior de                   
forma geral que TBB. Mesmo assim TBB ficou com resultados muito próximos em três                           
das cinco aplicações. Como trabalhos futuros pretende-se validar todas as aplicações da                       
biblioteca. Para que possamos verificar se a nova interface TBB possa ser incluída no                           
benchmark. 
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Resumo. A área de Cosmologia lida com grandes quantidades de dados ob-
servacionais do Universo. Algoritmos como o Friends-of-Friends são utiliza-
dos para processar esses dados. Anteriormente, o FoF foi paralelizado para
execução em um ambiente composto por CPU e GPU utilizando OpenACC.
Nesta nova abordagem, obteve-se ganho de desempenho superior às versões
anteriores, explorando melhor o potencial do dispositivo acelerador.

1. Introdução
Observatórios virtuais surgiram como um recurso para disponibilizar e analisar dados as-
tronômicos provenientes de simulações sobre o Universo. Atualmente, essas simulações
estão cada vez mais sofisticadas, capturando maiores quantidades de dados, utilizados
para prever comportamentos similares na formação de estruturas no Universo, como
galáxias e aglomerados de galáxias [Madsen 1996].

Visto isso, surge a necessidade de utilizar algoritmos eficientes e com alto desem-
penho para processar essa grande quantidade de dados. O uso de computação hı́brida é
uma opção vantajosa nesse sentido, podendo explorar o processamento em dispositivos
aceleradores, como uma GPU ou uma FPGA. Um dos algoritmos utilizado para tratar
dados de Observatórios Virtuais é o Friends-of-Friends (FoF).

Este trabalho é continuação de um trabalho anterior que utilizou um ambiente de
computação hı́brida composto por CPU e GPU para a execução do FoF com o padrão
OpenACC. Nesta nova abordagem, paralelizou-se o programa que utiliza o algoritmo, re-
sultando em um ganho de desempenho superior às versões do outro trabalho e explorando
melhor o uso da GPU.

2. Friends-of-Friends
O Friends-of-Friends (FoF) é um algoritmo que classifica objetos astronômicos
para identificar quais estão em interação gravitacional [Huchra and Geller 1982,
Caretta et al. 2008]. Para isso, considera a proximidade fı́sica dos corpos (objetos ou
partı́culas), dados pela sua posição em um espaço tridimensional.

A classificação considera um cenário de N-corpos em atividade gravitacional e
um raio de interação gravitacional (raio de percolação), definido pelo usuário. Partı́culas
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presentes à esfera definida pelo raio são consideradas “amigas” e classificadas em um
mesmo grupo, de forma com que uma partı́cula possa ser o elo de ligação entre grupos
distintos. Ao final, o algoritmo apresenta o número de grupos encontrados.

3. Trabalhos relacionados
Existem diversos classificadores de objetos astronômicos, como o AHF1 e o Rocks-
tar2. Ambos oferecem paralelização do código com MPI e com OpenMP, sendo
que o AHF permite com que o usuário escolha o número de CPUs emprega-
das [Knollmann and Knebe 2009] e o Rockstar utiliza um algoritmo paralelo baseado no
FoF utilizado neste trabalho [Behroozi et al. 2013].

Normalmente, esses programas são desenvolvidos por especialistas em Cosmolo-
gia com conhecimento de computação, e por isso podem não oferecer maiores análises de
desempenho sobre a paralelização dos códigos, além de não explorarem o uso de disposi-
tivos aceleradores [Knebe et al. 2011]. Supõe-se que isso ocorra pois os autores priorizam
a funcionalidade dos programas, sem enfoque na área de computação.

4. Paralelização do FoF com OpenACC
Em trabalho anterior, investigou-se a paralelização do FoF com OpenACC para um am-
biente composto por CPU e GPU, com mı́nima modificação possı́vel do código origi-
nal [Solórzano et al. 2018]. Como resultado, foram apresentadas duas versões, que ape-
sar de obterem desempenho superior à versão serial, não exploraram todo o potencial da
GPU. Nesta nova abordagem, buscou-se implementar um código que executasse o FoF de
maneira otimizada em GPU. Os processos realizados são descritos a seguir:

4.1. Execução do FoF
A nova proposta consistiu em usar diretivas OpenACC para executar o algoritmo FoF
sequencialmente em múltiplos kernels da GPU, cada um atuando sobre uma partição do
total de partı́culas de entrada. Entretanto, após essa execução, poderiam existir partı́culas
em zonas de fronteira, que são responsáveis por associar dois grupos classificados por
kernels distintos, o que exigiu a implementação de um pós-processamento.

4.2. Pós-processamento
Após a leitura do arquivo de entrada, ordenou-se as partı́culas por um dos seus eixos
de posicionamento. Ao finalizar a execução do FoF em GPU, obteve-se a classificação
inicial dos grupos e realizou-se a verificação de partı́culas nas zonas de fronteira. Para
isso, utilizou-se a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos para duplas de
partı́culas, considerando o raio de percolação como limite de distância entre elas.

Caso uma partı́cula fosse identificada como pertencente a um grupo distinto, ela
e todas as outras associadas ao grupo atual deveriam ser modificadas para pertencer ao
novo grupo. Entretanto, como a junção de mais de um grupo poderia estar envolvida, foi
preciso realizar uma varredura, paralelizada com o padrão OpenMP, em todas as partı́culas
após cada reclassificação. Esta situação foi relatada em [Madalosso et al. 2015] chamada
de relabel, sendo implementada de modo distinto no trabalho citado, que utilizou outra
estrutura de dados para implementação do FoF.

1ttp://popia.ft.uam.es/AHF/Download.html
2https://bitbucket.org/gfcstanford/rockstar
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5. Experimentos
Os experimentos foram realizados em uma máquina com dois processadores Intel R©
Xeon R© E5-2650 v3 de dez cores fı́sicos e vinte virtuais e com duas GPUs NVIDIA
Tesla K80. O sistema operacional é Ubuntu 18.04.1 LTS e compilador da Portland Group
edição Community3 versão 18.4-0.

O número de kernels foi definido pelo usuário pela entrada padrão e o número de
threads definido pela variável de ambiente OMP NUM THREADS. Foram realizadas 30
execuções com três amostras de dados observacionais do Consórcio Virgo4. As amos-
tras tinham 65.536 partı́culas (Arquivo 1), 174.761 (Arquivo 2) e 249.420 (Arquivo 3),
utilizando-se 200 kernels para o Arquivo 1, 300 para o Arquivo 2 e 600 para o Arquivo
3. Utilizou-se raio de percolação 0.1 conforme utilizado em Caretta et al. para processa-
mento dos mesmos dados de simulação do Consórcio Virgo sobre galáxias.

6. Resultados
A Tabela 1 apresenta as médias dos tempos de execução e o speedup para a versão apre-
sentada neste trabalho (ERAD/RS 2019) e para a melhor versão apresentada no traba-
lho anterior (ERAD/RS 2018), em relação ao tempo médio de execução do FoF serial.
Desconsiderou-se o tempo de leitura da entrada, e se considerou a soma do tempo de
execução do FoF em GPU e do pós-processamento em CPU para a nova abordagem.

Arquivos Tempos de Execução (s) Speedup
de Entrada ERAD/RS 2019 ERAD/RS 2018 ERAD/RS 2019 ERAD/RS 2018

1 1,43 13,79 31,96 3,31
2 6,27 76,61 48,97 4,00
3 290,17 1.335,67 18,52 4,02

Tabela 1. Tempos de execução e speedup para as três amostras de dados

A partir dos resultados, notou-se ganho de desempenho da nova versão em relação
à serial e em relação à versão com OpenACC apresentada anteriormente. Destaca-se o
speedup de quase 49 para o Arquivo 2 na nova versão, onde se encontrou um caso que
explorou de maneira adequada os kernels da GPU definidos para realizar o processamento.

Conforme relatado em Madalosso et al., o FoF sequencial não trata casos de re-
label, o que dificultou comparações iniciais com o novo algoritmo com OpenACC. Para
garantir a corretude desta nova implementação, realizou-se execuções com entradas con-
troladas, confirmando que a versão serial não trata o relabel. Assim, os resultados foram
coerentes com o esperado, sendo encontrados para o Arquivo 1 46.382 grupos na versão
serial e 45.715 na nova versão com OpenACC que realizou a junção de grupos nas zonas
de fronteira, 113.660 e 111.313 para o Arquivo 2, e 157.682 e 154.743 para o Arquivo 3.

A paralelização do pós-processamento com OpenMP não foi utilizada nessas
execuções, pois utilizando um raio pequeno de 0.1, menor será o número de partı́culas
associadas aos grupos e assim menor o número de partı́culas a serem reclassificadas,
tornando essa paralelização custosa. Porém, com testes hipotéticos para raio de 1.7, a

3https://developer.nvidia.com/openacc-toolkit
4http://www.mpa-garching.mpg.de/Virgo/data download.html
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execução do Arquivo 2 com 200 kernels trouxe um ganho de desempenho de 1.3 com 4
threads no pós-processamento em relação à execução serial desta etapa.

7. Considerações finais
Este trabalho apresentou uma nova proposta para a execução do FoF utilizando Ope-
nACC. Diferente do trabalho anterior que utilizou diretivas OpenACC para paralelizar o
algoritmo sem modificação no código, aqui, reimplementou-se o programa utilizando as
diretivas para controlar as execuções do FoF de maneira sequencial em diversos kernels
da GPU, que atuaram paralelamente sobre partes do conjunto total de partı́culas.

Os resultados mostraram que é possı́vel fazer bom uso da GPU para o processa-
mento do FoF, obtendo-se ganho de desempenho em comparação à versão serial e à versão
anterior com OpenACC. Porém, devido ao FoF serial não tratar de casos de relabel, a
consistência dos grupos definidos em cada versão deve ser melhor analisada realizando-
se mais testes com entradas controladas inclusive em comparação com outras versões do
algoritmo.
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Resumo. O Apache Hadoop implementa diversos mecanismos de tolerância a
falhas em seus processos. Entretanto, poucos trabalhos se destinam a validar
esses mecanismos, a fim de observar seu comportamento. Este trabalho apre-
senta uma validação do mecanismo de envio de mensagens heartbeat, imple-
mentado pelo sistema de arquivos distribuı́do do Hadoop, através da introdução
deliberada de falhas utilizando Programação Orientada a Aspectos.

1. Introdução
O Apache Hadoop [Foundation 2014] é um framework open source para o processamento
distribuı́do de grandes volumes de dados. A arquitetura do Hadoop utilizada neste tra-
balho (versão 2.7.7) é composta por diversos módulos, dentre os quais destacam-se: o
sistema de arquivos distribuı́do (HDFS) e um framework para manutenção do ambiente e
da aplicação (YARN).

O Hadoop implementa diversos mecanismos de tolerância a falhas visando garan-
tir confiabilidade e disponibilidade tanto no armazenamento, quanto no processamento
massivo de dados. Entretanto, poucos trabalhos se destinam a validá-los, buscando obser-
var se os mesmos atendem suas especificações. Este trabalho visa validar o mecanismo
de envio de mensagens heartbeat do HDFS, através da introdução deliberada de falhas
utilizando programação orientada a aspectos (Aspect Oriented Programming - AOP).

O trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 descreve como o Ha-
doop implementa tolerância a falhas. A Seção 3 apresenta a programação orientada a
aspectos como alternativa viável para injeção de falhas por instrumentação de código. A
Seção 4 descreve o modelo de falhas aplicado na validação. Por fim, a Seção 5 aponta
considerações finais e trabalhos futuros.

2. Tolerância a Falhas no Apache Hadoop
O Apache Hadoop, através de seu sistema de arquivos distribuı́do, implementa meca-
nismos de tolerância a falhas em seus processos, para garantir que seus serviços sejam
mantidos, mesmo em caso de falhas. Dentre os mecanismos implementados, destacam-
se: a replicação de blocos, o estabelecimento de checkpoints e o envio de mensagens
heartbeat.

Este trabalho enfoca o mecanismo de envio de mensagens heartbeat. Trata-se de
um mecanismo centrado na comunicação entre os nós do HDFS e consiste em avisos
periódicos que são enviados pelos DNs, nós escravos da arquitetura, ao NN , nó mestre,
visando notificá-lo de seu estado atual. A periodicidade dessas mensagens é definida por
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uma variável estática nos arquivos de configuração do Hadoop, cujo intervalo padrão é 3
segundos. Sendo assim, estas mensagens auxiliam o NN a identificar a operacionalidade
dos nós escravos. Sempre que um DN deixa de enviar uma mensagem heartbeat por um
tempo pré-estabelecido (por padrão 10 minutos), o NN lhe atribui o estado inoperante
e deixa de enviar novas instruções ao mesmo.

3. Validação por Instrumentação de Código
Uma das formas de se mensurar a eficácia de mecanismos de tolerância a falhas é
através da introdução deliberada de falhas. Esta técnica, denominada injeção de falhas,
permite introduzir, de forma controlada, cenários anômalos em sistemas alvo visando
observar seus efeitos e analisar se esses mecanismos atendem às suas especificações
[Hsueh et al. 1997]. A instrumentação de código é uma técnica que permite a injeção
de falhas por software em sistemas computacionais. Com esta técnica, novas instruções
são adicionadas no sistema alvo para serem executadas em situações especı́ficas, sendo
acionadas ainda em tempo de execução.

Entretanto, a inserção de código em uma aplicação pode implicar em intrusivi-
dade, comprometendo o contexto da aplicação alvo. Nesse sentido, utilizar a AOP para
instrumentar código torna-se uma alternativa viável [Kiczales et al. 1997]. Este para-
digma tem por objetivo promover a separação de interesses através de estruturas modula-
res denominadas aspectos. Sendo assim, o corpo destas estruturas apresenta construções
chamadas advices, as quais contêm o código a ser instrumentado antes, depois ou no lu-
gar de momentos especı́ficos identificados em joinpoints e interceptados por pointcuts.
Os joinpoints podem ser chamadas a métodos especı́ficos ou instanciamento de novos
objetos, por exemplo.

A validação do mecanismo de envio de mensagens heartbeat apresentada por este
trabalho ocorreu por meio de um modelo de falhas implementado utilizando o AspectJ,
uma extensão da linguagem Java para AOP. O modelo de falhas possui aspectos que atuam
diretamente no método responsável por disparar as mensagens heartbeat, alinhando o
funcionamento deste método a comportamentos pré-estabelecidos.

4. Modelo de falhas
O modelo de falhas aplicado na validação do mecanismo de envio de mensagens heart-
beat busca emular falhas de omissão, crash e temporização [Corrêa and Barcelos 2018].
Entretanto, este trabalho enfoca apenas as falhas de omissão e falhas de crash, descritas
nas seções 4.1 e 4.2, respectivamente. O alvo de ambas as falhas é o nodo, cuja atuação
emula um DN com comportamento diferente do especificado, uma vez que deixa de en-
viar as mensagens heartbeat. As falhas de omissão apresentam variações na duração,
podendo ser transientes ou intermitentes.

Sob o ponto de vista de implementação, cada aspecto responsável por induzir uma
falha possui a declaração de um advice, que contém um conjunto de instruções a serem
executadas antes do método do DN responsável pelo envio das mensagens heartbeat. As
instruções de cada advice variam conforme o efeito desejado. Ainda, um pointcut foi
declarado no corpo dos aspectos para interceptar o acionamento do método de envio das
mensagens, criando o chaveamento necessário para executar os advices antes do método
padrão.
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O modelo de falhas permite que as falhas sejam introduzidas em um DN es-
pecı́fico. Sendo assim, as falhas passam a atuar a partir do momento em que os serviços
do HDFS são acionados. Como os advices das falhas são executados antes do método
SendHeartbeat(), é necessário verificar, mediante uma variável de controle, se o
DN que está executando o método de emissão de mensagens heartbeat é de fato o DN
alvo. A variável de controle possui o endereço do DN alvo da validação. Esta verificação
é realizada no inı́cio da execução de cada advice. Caso o DN em execução não corres-
ponda ao alvo, o método original é retomado através da instrução proceed().

4.1. Implementação de falhas de omissão

As falhas de omissão apresentam-se de forma transiente ou intermitente. A falha transi-
ente busca emular um desvio da especificação, omitindo aleatoriamente a entrega de uma
dentre várias mensagens heartbeat. Ao iniciar a execução do advice responsável por esta
falha, são realizadas confirmações de que a falha ainda não foi introduzida e de que o
DN em execução é o alvo. A seguir, ocorre a introdução da falha através do retorno de
null ao invés de uma instância do objeto HeartbeatResponse, a qual é esperada
pelo método original e indica que a mensagem foi entregue. Omissões de mensagem he-
artbeat geram Exceptions nos serviços do Hadoop, que podem ser observadas através
dos logs do DN alvo, conforme exibe a Figura 1.

Figura 1. Trecho de log exibindo falha de omissão transiente.

A omissão intermitente ocorre quando diversas mensagens de um conjunto não
são enviadas pelo DN alvo. Assim, nas instruções do advice, após confirmar se o DN
em execução é o alvo, executa um teste probabilı́stico que gera um valor aleatório (entre
0 e 3) que sinaliza a ocorrência ou não da omissão da mensagem. Se o número gerado for
0, é retornado null no lugar do objeto HeartbeatResponse, simulando a omissão
da mensagem. Para qualquer outro valor gerado, ocorre a chamada normal do método
sendHeartbeat(), que irá executar o envio da mensagem heartbeat esperada. A
Figura 2 exibe o trecho de log de um DN que sofreu omissão intermitente de mensagens.

Figura 2. Trecho de log exibindo falha de omissão intermitente.
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4.2. Implementação de falhas de crash

A falha de crash visa emular um DN que não consegue entregar mensagens heartbeat.
Neste caso, não é necessário controlar a inserção da falha, já que sempre ocorrerá a su-
pressão das mensagens. Logo, no advice desta falha, após a confirmação de que o DN
em execução é o alvo, a omissão da mensagem sempre irá ocorrer. A Figura 3 exibe o
trecho de log que indica a falha de crash de nodo atuando nos serviços do HDFS.

Figura 3. Trecho de log exibindo a falha de crash de nodo.

Com a inserção desta falha espera-se que, após um determinado tempo sem entre-
gar mensagens heartbeat, o DN alvo seja marcado como inoperante pelo NN .

5. Considerações Finais
O trabalho apresentou o uso de instrumentação de código, implementada com
programação orientada a aspectos, para a validação de um mecanismo de tolerância a
falhas do HDFS: o envio de mensagens heartbeat. Introduzir falhas neste mecanismo
possibilita observar se sua especificação está sendo atendida, além de verificar seu com-
portamento mediante falhas. Como trabalhos futuros, pretende-se analisar a possibilidade
de transformar essa implementação em uma ferramenta que possa ser incorporada no
Apache Hadoop. Adicionalmente, tenciona-se utilizar a mesma abordagem para validar
mecanismos de tolerância a falhas de outras ferramentas de processamento distribuı́do.
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