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RESUMO  

Existem basicamente duas abordagens para tentativas de melhoria de desempenho dos 

algoritmos: (i) as baseadas em hardware e (ii) as baseadas em software. As baseadas em software que 

antes se apoiavam em algoritmos sequenciais não conseguiam extrair os recursos de hardware 

oferecidos. Para solucionar o problema, surgiram os algoritmos paralelos. Algoritmos paralelos 

tendem a executar suas tarefas mais rapidamente devido à capacidade de distribuir sua carga de 

trabalho pelos múltiplos núcleos de processadores disponíveis. Na busca pela melhoria de 

processamento, as GPUs passaram a ser utilizadas na computação de propósito geral e passaram de um 

simples processador gráfico para um coprocessador paralelo, capaz de executar milhares de operações 

simultaneamente. A NVIDIA, para popularizar o uso da GPU na computação de propósito geral 

lançou a CUDA, que permite aos desenvolvedores paralelizar suas soluções de forma mais intuitiva. 

Porém, a tarefa de paralelizar de forma a aperfeiçoar a utilização de recursos e reduzir o tempo de 

processamento não é uma tarefa fácil. O estado da arte não apresenta um mecanismo de análise de 

desempenho adequado, dessa forma, este trabalho propõe um método para análise de algoritmos 

paralelos que possam auxiliar o processo de análise e refatoração de códigos construídos na plataforma 

de programação CUDA podendo assim, gerar algoritmos mais rápidos e eficientes no consumo de 

recursos de hardware. 

 

ABSTRACT 

There are basically two approaches to attempt to improve performance of the algorithms: (i) the 

hardware-based and (ii) the software-based. The approaches based on software, that before were based 

on sequences algorithms, could not extract the hardware resources available. To solve this problem the 

parallel algorithms arose. Parallel algorithms tend to do their jobs more quickly due to their ability to 

distribute their workload by the available multi-core processors. In the search for the processing 

improvement the GPU started to be used in general purpose computing, and changed from a simple 

graphics processor to a parallel coprocessor capable of simultaneously performing thousands of 

operations. NVIDIA to popularize the GPU use in general purpose computing launched the CUDA 

which allows developers to parallelize their solutions more intuitively. But it is not an easy task to 

parallelize in order to improve resources utilization and reduce the processing time. Thus, as the 

literature offers no suitable mechanism, this paper proposes a method for analysis of parallel 

algorithms that can help the process of analysis and refactoring code built in CUDA programming 

platform and what can generate faster, more efficient algorithms in the consumption of hardware 

resources. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

Existem basicamente duas abordagens para tentativa de melhoria de desempenho dos 

algoritmos: as baseadas em hardware e as baseadas em software (LI et al. 2008) 

(MITCHELL, 1997). 

As abordagens baseadas em hardware atraíram mais interesse industrial e pesquisas 

científicas para si no passado. Emergiram também novos processadores com maior 

desempenho que melhoraram o paralelismo em nível de instrução, como também foram 

desenvolvidas novas arquiteturas de memórias que possuem maior largura de banda de 

barramento e pipelines de execução mais curtos. Apesar da melhoria continua no poder de 

processamento, a demanda por performance também foi crescente e com isso, as abordagens 

baseadas em software viraram novamente o centro das atenções e, para obter melhor proveito 

dos recursos de hardware oferecidos e melhores resultados em processamento, surgiram os 

algoritmos paralelos.  (LIN et al. 2013). 

Os Algoritmos paralelos, em comparação aos sequenciais, tendem a executar suas 

tarefas mais rapidamente devido a sua capacidade de distribuir sua carga de trabalho pelos 

múltiplos núcleos de processadores disponíveis, e assim diminuir o tempo de processamento.  

Buscando aumentar a capacidade de processamento dos algoritmos paralelos aliados a 

um custo acessível, a Unidade de Processamento Gráfico (GPU) passou a ser utilizada na 

paralelização das soluções algorítmicas. 

Impulsionado pela crescente complexidade do processamento gráfico, especialmente em 

aplicações de jogos 3D, as placas de vídeo tiveram um grande progresso tecnológico. A GPU 

passou de um simples processador gráfico para um coprocessador paralelo, capaz de executar 

milhares de operações simultaneamente, gerando uma grande capacidade computacional, que 

em muitas vezes supera o poder de processamento das tradicionais CPUs. 

Para obter proveito dos recursos disponíveis nas GPUs, a NVIDIA foi pioneira no 

desenvolvimento de uma arquitetura que possibilitasse a programação da GPU para 

propósitos gerias e desenvolveu a sua arquitetura denominada de Compute Unified Device 

Architecture (CUDA). Essa arquitetura permite o desenvolvimento de algoritmos que podem 
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ser executados aproveitando os diversos núcleos disponíveis na GPU e oferece diversos 

mecanismos que propiciam extrair o máximo dos recursos disponíveis. Por isto, a plataforma 

foi selecionada como objeto de estudo para o trabalho. 

Porém, dimensionar os recursos da GPU a serem consumidos pelo algoritmo de forma 

eficiente não é uma tarefa trivial. Apesar de a CUDA permitir a alocação automática de 

alguns recursos da GPU, ter conhecimento sobre a arquitetura da GPU e saber extrair os 

recursos oferecidos por ela possibilita ao desenvolvedor obter melhores resultados de 

processamento na paralelização (NVIDIA, 2014 a). Muitas vezes, essa dificuldade existe 

devido à falta de um método a ser seguido por desenvolvedores de diferentes níveis de 

conhecimento em CUDA, que permita aos mesmos conseguirem analisar seu código através 

de uma metodologia baseada em métricas e indicadores de desempenho.  

 

1.1 Problemática 

A computação paralela baseada em GPU oferece performance sem precedentes para 

aplicativos ao transferir as partes de processamento intensivo do aplicativo para a GPU, 

enquanto o resto do código continua sendo executado pela CPU. Da perspectiva do usuário, 

os aplicativos simplesmente são executados mais rapidamente e a falta de conhecimento do 

funcionamento da GPU é um dos problemas para a paralelização (NVIDIA, 2007). 

Como a plataforma de GPU é atrativa, tanto pelo seu potencial de desempenho como 

pelo seu preço, ela acaba chamando a atenção de consumidores nas áreas científica e 

comercial. Entretanto, a falta de conhecimento sobre como as aplicações podem se aproveitar 

do potencial de desempenho das GPUs tende a ser prejudicial, podendo levar à subutilização 

do hardware que não pode ser aproveitado ou à escolha de uma diferente plataforma não tão 

qualificada para a aplicação específica. 

Assim, o estudo do comportamento de aplicações executadas sobre placas gráficas 

mostra-se importante. Com isso, pode-se evitar o grande investimento de implementação com 

aplicações que não conseguem aproveitar as características desta plataforma (COOK, 2013). 

Outro problema enfrentado por desenvolvedores em paralelização é a ausência de um 

método bem definido a ser utilizado como referência na paralelização, fato este, que pode 

dificultar o processo de aprendizado de desenvolvedores inexperientes (COOK, 2013). 

 

1.2   Objetivos  

Com o aumento da demanda por GPUs cada vez mais eficientes e flexíveis, elas 
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passaram a ter seus recursos explorados por aplicações de propósito gerais, e com isso, várias 

aplicações com particularidades semelhantes têm sido identificadas e mapeadas para execução 

em GPUs. Porém, devido a falta de uma metodologia consistente de auxílio a paralelização, 

muitos desenvolvedores encontram dificuldades na paralelização de suas soluções (OWENS 

et al., 2008). 

Diante dessa dificuldade, o presente trabalho apresenta como principal objetivo propor e 

avaliar um método de análise de desempenho de implementações de algoritmos paralelos 

baseado em CUDA, através de métricas e indicadores que possibilitem ganho em performance 

no processamento realizado pelos algoritmos, e que esse método possa auxiliar na construção 

de soluções paralelas realizadas por desenvolvedores de diferentes níveis de conhecimento 

sobre paralelização. 

 

Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo primário anterior, alguns objetivos específicos têm que ser 

atendidos, a saber: 

● Construir o método proposto por este trabalho, denominado “MEPARALEL”, de 

apoio à Computação Paralela;  

● Propor a paralelização do algoritimo EM para treinamento de GMM seguindo o 

método MEPARALEL. 

 

1.3  METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho consiste, em um primeiro momento, em 

uma pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 2008) por meio de um levantamento do estado da 

arte concernente às propostas de métodos para avaliação de desempenho de algoritmos 

paralelos baseados em CUDA existentes na literatura.  

No segundo momento, consiste na análise de ferramentas existentes na literatura que 

possam auxiliar a avaliação de desempenho de algoritmo paralelo baseado em CUDA. A 

terceira etapa consiste na seleção de métricas e indicadores que serão aplicados na análise das 

soluções paralelas e também desenvolver o método proposto por este trabalho 

(MEPARALEL), que define fluxo, métricas e ferramentas que devem ser utilizadas no 

processo de análise e refatoração de soluções paralelas baseadas em CUDA.  

A quarta etapa desse trabalho consiste na realização de uma pesquisa experimental 

fazendo uso de um ambiente de simulação computacional no qual será escolhida uma 
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implementação de paralelismo baseada em CUDA e o mesmo será submetido a um estudo de 

caso baseado nas métricas e indicadores definidos pelo método proposto para a verificação da 

viabilidade da solução proposta.  

Para a avaliação do estudo de uso será instalado SDK – Software Development Kit 

CUDA para Windows 64 bits, juntamente com a linguagem de programação C. A 

implementação será configurada no ambiente de testes e a execução paralela do algoritmo 

será realizada em um computador com processador Intel Pentium(R) Dual CPU 1,80 GHz, 

2GB de memória RAM, e com uma placa gráfica e NIVIDIA Gforce 210 que possui 16 

núcleos de processamento divididos e 512 MB de memória. 

 

1.4 Contribuições Esperadas 

As contribuições esperadas pela nossa proposta são a de propor um novo método 

consistente para análise de implementação baseada em GPU NVIDIA, bem como facilitar o 

processo de otimização de implementação paralela baseada em CUDA, favorecendo a 

paralelização de algoritmos realizada por desenvolvedores de diferentes níveis de 

conhecimento sobre o assunto. 

 

Organização da Dissertação 

O texto desta dissertação estará organizado em 6 capítulos que fornecerão toda a base 

conceitual e empírica para o entendimento completo do tema computação paralela. Os tópicos 

a seguir descrevem o conteúdo de cada um destes capítulos. 

● O capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura; 

● O capítulo 3 apresenta uma revisão da literatura; 

● O capítulo 4 apresenta o método MEPARALEL; 

● O capítulo 5 apresenta os trabalhos correlatos; 

● O capítulo 6 apresenta a validação do método proposto por este trabalho em um 

estudo de caso específico (análise de desempenho do algoritmo EM para GMM).  

● O capítulo 7 traz as conclusões; 
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CAPÍTULO 2 

 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

(ARQUITETURA DE COMPUTADORES) 

 

Diferentes modelos de computadores têm preços e características de desempenho 

distintas, para que o desenvolvedor consiga usufruir desses recursos de maneira eficiente se 

faz necessário reconhecer as características do hardware que está sendo programado. Devido 

a proposta deste trabalho ser auxiliar desenvolvedores na otimização de suas soluções, neste 

capítulo serão apresentadas características de arquitetura de computadores com foco em 

paralelismo, de maneira que, os mesmos possam compreender melhor as características do 

hardware que está sendo programado. 

Stallings (2010) define arquitetura como o conjunto de atributos de um sistema que são 

visíveis para o programador ou, em outras palavras, os atributos que têm impacto direto sobre 

a execução lógica de um programa. De uma maneira semelhante Tanenbaum (2007) define 

arquitetura de computadores como o conjunto de informações que o programador deve 

compreender para que ele consiga executar seu programa.  

 

2.1 Memória 

Nenhuma das tecnologias de memória existentes satisfaz de maneira ótima todos os 

requisitos de armazenamento de dados em computadores. Assim, um sistema de computador 

típico é equipado com uma hierarquia de subsistemas de memória, algumas internas 

(diretamente acessíveis pelo processador) e outras externas (acessíveis pelo processador por 

meio de um módulo de EIS) (STALLINGS, 2010). 

 

2.1.1 Hierarquia de Memória  

A memória de um computador é organizada de maneira hierárquica, como mostra a 

figura 2.1. O nível superior (mais próximo do processador) é constituído de registradores do 

processador, que são um tipo de memória temporária usada pelo processador no 

processamento das instruções (TANENBAUM, 2007). Em geral, é provável que a maioria dos 

acessos futuros à memória principal pelo processador sejam as posições de memória usadas 
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recentemente. Assim, a memória cache mantém automaticamente uma cópia de algumas 

palavras da memória DRAM (Dynamic Random Access Memory) usadas recentemente. 

(STALLINGS, 2010). 

 

Figura 2.1 Hierarquia de Memória (Adaptada de STALLINGS (2010)) 

 

Depois vem a memória principal, que normalmente usa módulos de memória dinâmica 

de acesso aleatório (DRAM). Essas memórias são consideradas internas ao sistema de 

computação. A hierarquia continua com a memória externa, na qual o nível seguinte é 

tipicamente composto por um disco rígido fixo, e com os níveis abaixo constituídos de meios 

removíveis, tais como discos ópticos e fitas magnéticas (STALLINGS, 2010). 

No projeto de construção de uma memória, três questões devem ser levadas em 

consideração, são elas: capacidade, velocidade e custo. A questão referente à capacidade é, de 

certo modo, indefinida. Qualquer que seja a capacidade disponível, provavelmente serão 

desenvolvidas novas aplicações que a utilizem integralmente (STALLINGS, 2010).  

Para obter um melhor desempenho, a velocidade da memória deve ser compatível com a 

do processador. Ou seja, o processador não deve ficar ocioso esperando que instruções ou 

operandos sejam buscados na memória durante a execução de instruções. A questão sobre o 

custo também deve ser considerada. Para que um sistema seja comercialmente viável, o custo 

da memória deve ser compatível com o dos demais componentes (TANENBAUM, 2007). 

Essas três questões estão ilustradas na figura 2.1, onde ao variar o nível de hierarquia, também 

é variado o impacto dessas três questões no tipo de memória.  

 

2.2 Memória Cache 

A memória cache é um bloco de memória para o armazenamento temporário de dados 

que possuem uma grande probabilidade de serem utilizados novamente pelo processador.  

A vantagem principal consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento, que 
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têm um período de acesso relativamente maior, armazenando os dados em meios de acesso 

mais rápidos (Foster, 2009).  

Basicamente seguem-se duas arquiteturas de projeto de memória cache: UCA (Uniform 

Cache Architecture) e NUCA (Non-Uniform Cache Architecture). Já os modelos básicos mais 

utilizados atualmente de memória cache com arquitetura uniforme são de um ou dois níveis.  

Ao adotar um nível a mais na hierarquia de memória cache obtém-se um ganho no 

tempo de acesso aos dados. Tratando de memórias de arquitetura não uniforme, dois modelos 

estáticos foram propostos: o primeiro se assemelha bastante com a própria divisão da 

memória cache em sub-blocos como em memórias UCA, porém sem os atrasos de espera por 

resposta de todos os sub-blocos; o segundo modelo proposto de NUCA utiliza um tipo 

diferente de interconexão, utilizando uma NoC (Network on Chip) para interligar os diversos 

blocos ao processador. 

Devido ao aumento do número de núcleos, há a necessidade de uma rede de 

comunicação de alto desempenho entre eles. A aplicação de NoC (Network on Chip) como 

solução da comunicação entre os diversos elementos do processador multicore 

(processadores, memórias, módulos especializados) apresenta-se como solução muito 

eficiente (FOSTER, 2009). 

Para manter uma estrutura regular no projeto da memória UCA devem-se empregar 

estratégias de mapeamento. As posições de memória cache e de memória principal são 

divididas em “blocos”, ou “páginas”, de mesmo tamanho. Assim é possível a leitura de um 

conjunto de posições de memória principal para um bloco na memória cache.  

A identificação dos blocos de memória principal que se encontram apeados em blocos 

de memória cache é realizada através do uso de “tags” (etiquetas), obtidos a partir do 

endereço de memória principal, segundo a forma de mapeamento empregada. Quando 

processador deseja acessar um dado que está no local de armazenamento, primeiramente 

verifica a cache. Se uma entrada é localizada com uma etiqueta correspondente ao dado 

requisitado, então o elemento da cache é utilizado, ao invés do dado original no dispositivo de 

armazenamento (FOSTER, 2009). 

Com a continuada pesquisa em aplicações científicas, comerciais e acadêmicas, 

percebeu-se que os programas, na sua grande maioria, executam repetidamente alguns trechos 

de código e acessam muitas vezes dados que estão armazenados próximos na memória. Dessa 

forma, pode-se perceber um padrão no acesso à memória, o qual foi denominado de Princípio 

de localidade e é definido pelos tipos (FOSTER, 2009): 

 Localidade Temporal: As posições de memória, uma vez acessadas, tendem a 
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serem acessadas novamente num futuro próximo. Normalmente ocorre devido 

ao uso de loops de instrução, acessos a pilhas de dados e variáveis como índices, 

contadores e acumuladores. 

 Localidade Espacial: Os endereços em próximos acessos tendem a ser próximos 

de endereços de acessos anteriores. Isso ocorre devido ao uso de vetores, pilhas, 

e busca sequencial de instruções, no ciclo de busca. A fim de tirar proveito do 

princípio da localidade espacial, a transferência de dados entre a memória 

principal é a cache não é feita em palavras, mas sim em blocos de palavras 

chamados de linha, sendo que para isso, a memória principal é organizada em 

módulos. 

A função da Memória Cache, neste contexto, é justamente servir de repositório das 

Palavras (ou bloco de informações) mais comumente acessadas pelo processador, durante a 

execução de uma aplicação, diminuindo a quantidade de acessos à Memória Principal, que é 

exterior ao processador, causando uma drástica diminuição nos tempos de resposta (FOSTER, 

2009). 

 

2.2.1 Coerência de Cache  

 Um importante cuidado que se deve ter é em relação ao compartilhamento dos dados 

entre os núcleos em arquiteturas multicore é o fato de que múltiplas cópias de mesma posição 

de memória podem existir em diferentes caches.  

Cada processador atualiza sua cópia local, não se preocupando com a existência de 

outras cópias em outros processadores, e se essas cópias existirem, cópias de mesmo endereço 

de memória poderão possuir valores diferentes. Uma alternativa para eliminar o problema é 

não permitir que dados compartilhados para operações de escrita sejam colocados nas caches 

do sistema: somente instruções e dados privados são cacheáveis e dados compartilhados são 

considerados não cacheáveis (FOSTER, 2009).  

Uma arquitetura multiprocessada com caches privadas é coerente se, e somente se, uma 

leitura de uma posição x de memória efetuada por qualquer processador i retorne o valor mais 

recente desse endereço. Toda vez que uma escrita for efetuada por um processador i em um 

endereço de memória x, tem que ser garantido que todas as leituras subsequentes de x, 

independente do processador, forneçam o novo conteúdo de x (FOSTER, 2009). 

 

2.3 Arquitetura de Computadores Paralelos 



24 
 

 

O processamento paralelo implica na divisão de uma determinada aplicação, de maneira 

que ela possa ser executada por vários elementos de processamento, operando sob o princípio 

de que grandes problemas geralmente podem ser divididos em problemas menores, que são 

executados por multiprocessadores, que possuem múltiplos processadores, que então 

resolvem esses problemas menores concorrentemente (em paralelo) (STALLINGS, 2010). 

Antes de descrever melhor sobre as caraterísticas dessas as arquiteturas paralelas, se faz 

necessário definir e entender o comportamento dessas atividades paralelas que são executadas 

pelas unidades de processamento, com isso, na seção a seguir serão apresentados os conceitos 

de thread e processos. 

 

2.3.1 Processos e Thread  
Monitorar múltiplas atividades paralelas é um problema complexo. Assim sendo, com o 

passar dos anos, projetistas de sistemas operacionais desenvolveram um modelo (processos 

sequenciais) que torna o paralelismo mais fácil de tratar.  

 No modelo de processo, todo programa executável no computador, incluindo o 

sistema operacional, frequentemente é organizado em um número de processos sequenciais, 

ou somente processos. 

Alguns pesquisadores definem que processo é um programa em execução, porém, este 

conceito é mais abrangente. Processo trata-se de uma estrutura, contém além do programa no 

seu formato executável, todas as informações necessárias (contexto) à execução e ao controle 

da execução do mesmo. Um processo traz consigo algumas informações como: o contador de 

programa, pilhas, registradores e área de dados (MACHADO e BIAZOTTO, 2011).  

O programa é uma entidade passiva, que pode ser visto como o conteúdo de um arquivo 

em disco, enquanto que o processo é uma entidade ativa, possuindo um contador de programa 

(PC) que especifica a próxima instrução a ser executada, e um conjunto de recursos a ele 

alocados (STALLINGS, 2010).  

Em sistemas mais modernos, um processo pode iniciar um ou mais subprocessos, que 

são executados em paralelo ou de forma concorrente com o processo-pai e, para todos os 

efeitos, apresentam as mesmas características e particularidades de um processo qualquer, no 

tocante ao contexto e fluxo de controle.  

Por outro lado, threads representam uma nova concepção na forma de um processo 

paralelizar a execução de partes do seu código. As threads, conceitualmente, se assemelham a 

subprocessos, porém, diferentemente destes, não possuem identidade própria e, portanto, não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_concorrente
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são independentes. Cada thread possui seu próprio contador de programa, sua pilha e seus 

registradores, porém compartilham com todas as outras threads o mesmo espaço de 

endereçamento, isto é, como se fossem uma única entidade (STALLINGS, 2010). Esta 

divergência de informações trazidas por uma thread e um processo é ilustrada no quadro 2.1.  

 

Quadro 2.1. Diferença entre Thread e Processos 

Thread Processo 

Program Counter Program Counter 

Stack (pilha) Stack (pilha) 

Conjunto de Registradores Conjunto de Registadores 

Status Status 

Threads Filhas - 

 Espaço próprio de endereço 

 Variáveis globais 

 Arquivos Abertos 

 Semáforos 

 Informações Contabilizadas 

 Processos Filhos 

 

 Sistemas tradicionais são do tipo single thread onde cada processo tem seu próprio 

contexto e apenas um fluxo de controle. Frequentemente, no entanto, é desejado ter-se 

múltiplos fluxos de controle que compartilhem do mesmo espaço de endereçamento e sejam 

executados de forma paralela (no caso de multiprocessamento) ou de forma concorrente (no 

caso de monoprocessamento), como se fossem processos separados.  

Threads satisfazem estes requisitos, pois compartilham do mesmo espaço de 

endereçamento com o processo-pai e com os demais threads, e podem ser executados de 

forma concorrente ou paralela (figura 2.2). Onde um processo “Y” com 3 subprocessos e o 

processo “X” com 3 threads. 
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Figura 2.2 Threads 

 

O esquema de threads, no entanto, só pode ser utilizado quando for especificamente 

suportado pelo sistema operacional ou quando da existência de um gerenciador de threads. As 

threads não são tão independentes como os processos e os subprocessos, uma vez que 

compartilham de um mesmo espaço de endereçamento e, por conseguinte, compartilham das 

mesmas variáveis globais, dos mesmos arquivos, das mesmas tabelas, etc. Após terem 

definidos os conceitos de threads e processos, será apresentada a classificação dessas 

arquiteturas paralelas. 

 

2.4 Classificação (Computadores Paralelos) 

Existem diferentes formas de se organizar computadores paralelos. Para que se possa 

imaginar melhor o aglomerado das possíveis opções de arquiteturas paralelas, é interessante 

classificá-las. 

 

2.4.1 Classificação de Flynn 

Dentre as várias propostas para definição de arquiteturas paralelas, a definição de Flynn 

é a mais aceita atualmente. 

Baseando-se em possível unicidade e multiplicidade de fluxos de dados e instruções, 

dividem-se as arquiteturas de computadores em 4 classes. 

 

Single Instruction, Single Data (SISD) 

Esta arquitetura corresponde ao tradicional modelo Von Neumann. Onde um 

processador executa sequencialmente um conjunto de instruções sobre um conjunto de dados. 
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Neste modelo, uma única unidade de controle é responsável por processar um único 

fluxo de instruções num único fluxo de dados (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3. SISD (ATHAIDE, 2013) 

 

Na ilustração (figura 2.3) UC é utilizado para representar a unidade de controle e UP é 

usado para representar a unidade de processamento. 

 

Single Instruction, Multiple Data (SIMD) 

Nesta arquitetura uma única instrução é executada simultaneamente em múltiplos fluxos 

de dados.  Nela são envolvidos múltiplos processadores (escravos) sob o controle de uma 

única unidade de controle (mestre), executando simultaneamente a mesma instrução em 

diversos conjuntos de dados (figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4. SIMD (ATHAIDE, 2013) 

 

Para que este tipo de processamento possa ocorrer, a unidade de memória não pode ser 

implementada como um único módulo (BENOSSI, 2013). 
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Multiple Instructions, Single Data (MISD) 

Esta categoria é fonte de divergência entre os vários cientistas e pesquisadores da área 

de arquitetura de computadores. De acordo com os autores MATTSON et al (2005) nenhum 

sistema conhecido se encaixa nesta categoria. Ela envolve múltiplos processadores 

executando diferentes instruções em um único conjunto de dados. 

 

 

Figura 2.5. Arquitetura MISD (ATHAIDE, 2013) 

 

Conforme o ilustrado na figura 2.5, uma unidade de processamento realiza uma 

operação sobre o dado e o passa à unidade de processamento seguinte que executará uma 

operação diferente sobre o mesmo dado. 

 

Multiple Instruction, Multiple Data (MIMD)  

Neste caso, várias unidades de controle comandam suas unidades funcionais, as quais 

têm acesso a vários módulos de memória. Qualquer grupo de máquinas operando como uma 

unidade (deve haver certo grau de interação entre as máquinas) enquadra-se como MIMD 

(figura 2.6). 
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Figura 2.6. Arquitetura MIMD (ATHAIDE, 2013) 

 

Nesta arquitetura encaixam-se os multiprocessadores (memória compartilhada) e os 

multicomputadores (memória privada).  As duas arquiteturas apresentam múltiplas unidades 

de processamento que manipulam diferentes fluxos de instrução com diferentes fluxos de 

dados (ATHAIDE, 2013). 

 

2.5  Arquiteturas de memória distribuída  

Esta arquitetura consiste em múltiplos nodos de processamento independentes com 

módulos de memória e processadores privativos, ou seja, cada unidade de processamento 

possui suas próprias memórias e processadores e cada unidade de processamento está 

conectada via uma rede de comunicação (figura 2.7). 

 A escalabilidade natural destes sistemas permite o desenvolvimento de aplicações com 

um poder de computação muito alto. Do ponto de vista de hardware é extremamente simples 

pegar um conjunto de comutadores contendo cada um, uma CPU, memória e uma interface de 

rede e ligá-los (ATHAIDE, 2013). 

Em virtude de não haver compartilhamento da memória, os processos comunicam-se via 

troca de mensagens. Nesse tipo de comunicação ocorre a transferência explícita de dados 

entre os processadores. Este tipo de organização é também conhecida como Multicomputador. 

Porém do ponto de vista de software, o uso dessa arquitetura é mais complexo. Nela, 

processos são executados em diferentes processadores e estas unidades de processamento para 

se comunicarem necessitam enviar e receber mensagens através da rede de interconexão.   
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Figura 2.7 Arquitetura Paralela Distribuída (ATHAIDE, 2013). 

 

Esta arquitetura dá uma grande flexibilidade na solução. Através dela é possível 

expandir ou reduzir quantas unidades de processamento forem necessárias, podendo assim, 

melhorar o desempenho computacional através de um melhor dimensionamento de recursos. 

Um exemplo muito comum desse tipo de arquitetura é o uso de Cluster (ATHAIDE, 2013). 

 

2.5.1 Cluster 

Antigamente os supercomputadores eram uma solução para obter maior desempenho em 

processamento de dados. Apesar de terem a possibilidade de serem bastante eficientes, 

possuíam grande perda de processamento devido a diversos fatores físicos, entre eles, as 

elevadas taxas de temperatura e pouca flexibilidade na atualização do sistema.  

  Segundo Coqueiro (2005), um cluster pode ser definido como o nome dado a um 

sistema montado com mais de um computador, cujo objetivo é fazer com que todo o 

processamento da aplicação seja distribuído aos outros computadores para eles pareçam ser 

um único computador. 

Em um Cluster existe a necessidade de que cada computador esteja interconectado 

através de uma rede, podendo ser de qualquer topologia. Com isso é possível realizar 

processamentos que até então somente computadores de alto desempenho seriam capazes de 

fazer. 

 

2.5.1.2 Tipos de Cluster  

● Cluster de Alta Disponibilidade (High Availability – HA): neste modelo o foco é 

prover disponibilidade de serviços e recursos de forma ininterrupta através do uso da 

redundância implícita ao sistema. Assim que um nó de cluster falhar, os outros nós 

serão capazes de prover as aplicações e serviços que estavam disponíveis no nó que 

falhou. Esse modelo de cluster é utilizado em bases de dados de missões críticas, 
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correio, servidores de arquivos e aplicações, e costuma ter meios eficientes de 

proteção e detecção de falhas.  

● Cluster de Balanceamento de Carga (Load Balancing – LB): neste padrão de cluster é 

distribuído de maneira equilibrada o tráfego de entrada e/ou as requisições de recursos 

e o processamento dos nós do cluster. O padrão ainda exige monitoramento constante 

da comunicação e dos mecanismos de redundância, pois caso ocorra uma falha pode 

vir a interromper seu funcionamento. A implementação que melhor representa este 

tipo é o MOSIX (Multicomputer Operating System for UnIX) (MOSIX, 2014). Ele é 

composto por um conjunto de ferramentas para o sistema operacional Linux e/ou 

baseados em Unix e tem como principal característica não necessitar de aplicações e 

recursos de software voltados ao cluster. Esse modelo é bastante eficiente na 

distribuição dinâmica de processamento entre os computadores do cluster. Em linhas 

gerais o MOSIX é uma extensão para Linux que trabalha como se fosse um único 

supercomputador, por meio de conceitos de distribuição de processos e balanceamento 

de carga.  

● Cluster Combo ou Combinação HA e LB: neste tipo de Cluster são combinadas 

características dos clusters de alta disponibilidade e de balanceamento de carga. Com 

isso, este modelo consegue obter alto nível de disponibilidade e escalabilidade de 

serviços e recursos.  Este tipo é bastante utilizado em servidores de web, e-mail, news 

ou ftp.  

● Cluster de Processamento Distribuído ou Processamento Paralelo: este modelo 

aumenta a disponibilidade e o desempenho para as aplicações que exigem grande 

poder computacional. Uma grande tarefa computacional pode ser dividida em 

pequenas tarefas que são distribuídas às estações como se fossem um 

supercomputador massivamente paralelo. Um exemplo deste tipo é o Beowulf que tem 

como principais características a facilidade de utilização e o baixo custo que 

possibilita usar sistemas pessoais ou obsoletos, os quais são baratos para serem 

processados em conjunto e com alto desempenho. Segundo o autor Coqueiro (2005), 

este tipo de cluster é considerado de alto desempenho devido a sua capacidade de 

solucionar problemas de alta complexidade através do processamento paralelo, e com 

isso, propicia uma diminuição no intervalo de tempo do seu processamento na 

resolução do problema (COQUEIRO, 2005). 
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2.6 Arquitetura de memória compartilhada  

Neste tipo de arquitetura um ou mais processadores compartilham do mesmo pool de 

memória. Com isso, a comunicação entre eles é realizada através de leitura e escrita neste 

espaço compartilhado, como mostra a figura 2.8, e que pode ser explorado por modelos de 

programação relativamente simples. 

 

 
Figura 2.8. Arquitetura paralela de memória compartilhada (BENOSSI, 2013). 

 

Os modelos de programação projetados para este tipo de arquitetura geralmente usam 

processos com baixo custo computacional.   Um sistema de memória compartilhada é simples 

de ser programado já que todos os processadores compartilham a mesma visão dos dados, e a 

comunicação entre processadores pode ser tão rápida quanto o acesso à memória na mesma 

posição (ANGGRAINI, 2013). 

O problema desta arquitetura é o fato que várias CPUs necessitam de acesso rápido à 

memória e por isso utilizam sistemas de cache da própria CPU. A cache é uma memória de 

alta velocidade onde geralmente colocam-se dados e instruções que são mais comumente 

utilizados pelo processador (BENOSSI, 2013). 

A necessidade de uso da memória cache da CPU, se torna um gargalo dessa arquitetura. 

A memória cache precisa sempre que possível está carregada com informações íntegras e com 

isso, sempre que um processador atualiza informações na memória, a informação precisa ser 

replicada para todos os processadores que estão fazendo uso daquela informação (BENOSSI, 

2013). 

Apesar de existir necessidade de manipulação da cache, está arquitetura ainda é mais 

rápida do que a arquitetura distribuída. Por não depender de uma camada de interconexão para 

a troca de informações essa arquitetura é mais rápida do que distribuída (ANGGRAINI, 

2013). 
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2.6.1  UMA (Uniform Memory Access) 

O modelo UMA (Uniform Memory Access) pertence à arquitetura de memória 

compartilhada, e nele o tempo de acesso de memória independe da localização do 

processador.  

A forma de interconexão mais comum neste tipo de máquina é o barramento, e a 

memória geralmente é implementada com um único módulo. O principal problema com este 

tipo de arranjo é que o barramento e a memória tornam-se gargalos para o sistema, o qual fica 

limitado a uma única transferência por vez (MARTIN, 2012). 

 

 

Figura 2.9 Arquitetura de um multiprocessador do tipo SMP (UMA) 

 

Na figura 2.9 estão mostradas as memórias caches de cada processador. Elas são 

utilizadas para esconder a latência no acesso à memória principal e para diminuir o tráfego no 

barramento. Como várias cópias de um mesmo dado podem ser manipuladas simultaneamente 

nas caches de vários processadores, é necessário que se garanta que os processadores sempre 

acessem à cópia mais recente.  

Essa garantia é chamada de coerência de cache (cache coherence), e máquinas UMA 

geralmente lidam com este problema diretamente em hardware. Um dos protocolos de 

coerência de cache mais populares é chamado de snooping, ou ‘bisbilhoteiro’. Neste caso, 

quando um dado compartilhado por várias caches é alterado por algum processador, todas as 

demais cópias são invalidadas ou então atualizadas. (MARTIN, 2012). 

 

 2.6.2 NUMA (Non-Uniform Memory Access) 

Esta arquitetura é desenhada para prover o compartilhamento total de recursos, 

executando um mesmo sistema operacional. Nela, o tempo de acesso de memória está 

intrinsecamente relacionado à localização do processador. (ATHAIDE, 2013).  
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 Como a memória de todas as máquinas participantes são mapeadas em um mesmo 

espaço de endereçamento, a comunicação se dá por uma rede de interconexão. 

Neste tipo de arquitetura, a memória geralmente é distribuída e, portanto, implementada 

com múltiplos módulos. Cada processador está associado a um módulo, mas o acesso aos 

módulos ligados a outro processador é possível. O espaço de endereçamento é comum a todos 

os processadores e a latência para ler ou escrever na memória pertencente a um outro 

processador é maior que a latência para o acesso à memória local. A figura. 2.10 mostra a 

arquitetura de uma máquina NUMA. 

 

Figura 2.10. Arquitetura de um multiprocessador do tipo NUMA 

 

 

2.6.3 Arquiteturas Multicore (CPU) 

O aumento de desempenho alcançado pelos processadores se baseia na aplicação de 

técnicas que exploram o paralelismo de instruções, e também pelo aumento da frequência de 

operação. Entretanto, o consumo de potência também atinge níveis impraticáveis, já que é 

proporcional ao aumento da frequência de trabalho (ALVES et al. 2007).  

Os processadores multicores, já usados em outras áreas, se tornaram alternativas para 

computadores de propósito geral. Uma arquitetura multicore é geralmente um 

multiprocessamento simétrico (Simultaneous Multiprocessing - SMP, em que múltiplos 

núcleos de processador tipicamente compartilham um segundo ou terceiro nível de cache 

comum e interconectado), implementado em um único circuito VLSI (Very Large Scale 

Integration). 

Em processadores single-core que executam vários programas, são definidos diferentes 

períodos para execução de cada programa, e isto pode gerar erros, conflitos ou queda de 

performance, quando precisa desempenhar muitas tarefas simultaneamente.  

O objetivo de um sistema multicore é permitir maior utilização de paralelismo no nível 
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de threads e apresentam a possibilidade de distribuir as diferentes tarefas pelos vários 

núcleos, obtendo maior eficácia (troughput) do sistema e desempenho aprimorado de 

aplicativos, mesmo executando vários aplicativos simultaneamente.  

 

Figura 2.11 Arquitetura Multicore (BENOSSI, 2013). 

 

A Figura 2.11 representa um exemplo de uma arquitetura composta por 4 núcleos 

(quad-core), em que cada núcleo possui um Pipeline Superescalar de duas vias. Quando 

comparado com outras arquiteturas, cada um dos núcleos pode ser considerado relativamente 

simples. 

 Pipeline é uma técnica que possibilita a execução paralela das microinstruções. Ou 

seja, permite uma sobreposição temporal das fases de execução de uma instrução. Já o 

Pipeline Superescalar é obtido aumentando-se o número de pipelines, ou seja, mais de um 

pipeline trabalhando de forma paralela no processador. Para um melhor entendimento sobre 

pipeline, o leitor deverá consultar a seção 3.3 deste trabalho. 

Neste exemplo (figura 2.11), o objetivo é suportar tanto paralelismo em nível de 

instrução quanto no nível de threads, mas estas somente são suportadas pela existência de 

mais de um núcleo, já que cada núcleo é responsável pela execução de apenas uma thread 

(BENOSSI, 2013). 
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2.6.4 GPU (Graphics Processing Unit) 

A Unidade de Processamento Gráfico (Graphic Processing Unit, ou GPU - também 

chamada de unidade de processamento visual, ou VPU) é um processador especializado em 

renderização de gráficos 3D. É usada em videogames, computadores pessoais, estações de 

trabalho, chegando a estar presente, hoje em dia, em telefones celulares como o Apple iPhone 

e equipamentos portáteis de multimídia (NVIDIA, 2015).  

As GPUs são bastante poderosas e eficientes para manipular gráficos computacionais 

em operações como adição de efeitos de iluminação, suavização de contornos de objetos e 

criação de imagens. As GPUs recebem os objetos vindos da CPU (Central Processing Unit - 

Unidade Central de Processamento), as transformam, segundo informações também advindas 

da CPU e geram as imagens que o usuário vê na tela (NVIDIA, 2015). 

Seu alto poder de processamento paralelo a torna, muitas vezes, mais eficiente que as 

CPUs para uma vasta gama de algoritmos complexos que são melhor resolvidos por 

algoritmos paralelos, como por exemplo na otimização de algoritmos genéticos (Thomas; 

Daruwala, 2014), principalmente quando a quantidade de dados a ser processada é muito 

grande. 

 

2.6.4.1 Arquitetura GPU 

Inicialmente, as GPUs de segunda geração possuíam uma arquitetura do tipo pipeline 

cujos estágios podem ser resumidos conforme esquematizado na figura 2.12. 

 

 
       Figura 2.12 Arquitetura GPU segunda geração (Produzida pelo próprio autor). 

 
No primeiro estágio (Vertex Transform & Lighting), eram feitas operações de 

transformação da posição dos vértices e alteração da cor dos mesmos de acordo com suas 

propriedades de iluminação. No estágio seguinte (Triangle Setup & Rasterization), eram 
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construídos e preenchidos os triângulos de acordo com a conectividade dos vértices, formando 

assim os componentes necessários ao processamento do próximo estágio: os fragmentos, 

comumente associados aos pixels (menor parte de informação em uma imagem) do monitor 

(VASCONCELOS; CARVALHO; GATTAS, 2010).  

Logo em seguida (Texturing & Pixel Shading), eram realizadas as aplicações de textura 

e outras transformações relativas à cor dos fragmentos. Por fim, no último estágio (Depth Test 

& Blending), eram realizados os testes de profundidade entre os objetos da cena e aplicados 

os devidos efeitos de composição, sendo que ao final deste estágio era gerada a imagem a ser 

exibida no monitor (Frame Buffer) (VASCONCELOS; CARVALHO; GATTAS, 2010). 

A fim de planejar a nova geração de GPUs, os desenvolvedores primeiramente 

verificaram qual seria a nova proporção de processadores de vértices e de fragmentos. Após 

alguns testes envolvendo diversos aplicativos, chegou- se à conclusão que não era possível 

estabelecer uma proporção adequada, pois programas que trabalham com uma grande 

quantidade de modelos geométricos, como programas de modelagem do tipo CAD, utilizam 

principalmente os processadores de vértices, enquanto que programas que realizam uma 

grande quantidade de efeitos visuais, como programas de renderização de filmes, utilizam 

principalmente os processadores de fragmentos. 

Sendo assim, decidiu-se por unificar ambos os processadores e criar um único que fosse 

capaz de processar tanto vértices quanto pixels. Desta forma, não importa qual tipo de pixel a 

aplicação mais utiliza, sempre que houver algum dado a ser processado e um processador 

disponível, este nunca ficará ocioso (THOMAS; DARUWALA, 2014). 

 

       Figura 2.13 Design Discreto x Design Unificado (THOMAS; DARUWALA, 2014). 

 

 Uma vez que ficou decidido que as novas arquiteturas teriam um único processador 
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para executar todos os tipos de shaders, os diferentes tipos existentes - como vertex shader, 

pixel shader, geometry shader, physics shader, etc - podem agora ser tratados simplesmente 

como diferentes threads a serem rodados em paralelo dentro de um mesmo cluster de 

processadores, necessitando apenas mapear a saída de um com a entrada de outro (figura 

2.13) (THOMAS; DARUWALA, 2014). 

Hoje, devido à alta programabilidade, as GPUs passaram a ser usadas na computação 

genérica. O termo GPGPU pode ser encontrado na literatura com a conotação de especificar a 

utilização da GPU para computação genérica, via API gráfica. Com a introdução de 

linguagens desenvolvidas especificamente para computação genérica em GPU, esta nova 

forma de programação do hardware gráfico, vem sendo diferenciada pela denominação 

Computação em GPU (“GPU Computing"). No capítulo 3, além de serem apresentados os 

principais conceitos sobre a Computação Paralela, também serão apresentadas as principais 

pesquisas realizadas por empresas que apostaram em paralelismo (AMD, Intel e NVIDIA). 
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CAPÍTULO 3 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

(COMPUTAÇÂO PARALELA) 

 
 

Desde o surgimento do primeiro computador a computação passou por um processo 

evolutivo intenso, em nível de hardware e software, a fim de proporcionar maior desempenho 

e ampliar o leque de aplicações que podem ser computacionalmente resolvidas de maneira 

eficiente (BENOSSI, 2013). 

Essa relação se dá pelo fato de que o processamento paralelo implica na divisão de uma 

determinada aplicação, de maneira que ela possa ser executada por vários elementos de 

processamento, conforme ilustra a figura 3.1, onde uma tarefa foi segmentada e pode ser 

executada por unidades de processamento distintas e essas tarefas podem ser executadas em 

qualquer ordem sem alterar o resultado final. Contudo, apesar dessas tarefas estarem 

separadas, elas deverão cooperar entre si buscando eficiência através da quebra do paradigma 

de execução sequencial do fluxo de instruções, ditado pela filosofia de Von Neumann 

(ANGGRAINI, 2013). 

 

 

   Figura 3.1 Tarefa que pode ser Paralelizada (BENOSSI, 2013). 
 

Existem fascinantes aplicações e excelentes oportunidades onde a computação paralela 

pode representar ganhos de desempenho significativos.  

 

3.1 Conceitos Básicos de Computação Paralela 

 

 Concorrência existe quando, em um determinado instante, dois ou mais processos 

começam a sua execução. A concorrência pode ocorrer tanto em sistemas com um único 

processador quanto em plataforma com mais de um. Desprende-se do conceito de paralelo 

que processos que estão sendo executados em paralelo implicam a existência de mais de um 
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processador (ATHAIDE, 2013). 

 

3.2 Tipos de Paralelismo  

O paralelismo lógico ocorre quando vários processos são executados em um único 

processador, sendo que somente um deles é executado em cada processador (por) vez, assim 

tem-se um pseudoparalelismo. Na a figura 3.2, onde os processos e1, e2 e e3 ocupam, cada 

um deles, apenas uma fatia de tempo de processamento, consequentemente apenas um 

processo é executado por vez.  

Este tipo de paralelismo dá uma falsa impressão aos usuários de que suas tarefas estão 

sendo executadas em paralelo, mas na realidade o processador está sendo compartilhado com 

várias outras atividades (ATHAIDE, 2013).  

Isso implica que num determinado instante apenas um processo está sendo executado, 

enquanto os outros que já foram iniciados aguardam a liberação do processador para 

continuarem sua execução. 

 

 
Figura 3.2.  Paralelismo Lógico (ATHAIDE, 2013). 

 

Para que um processador consiga executar uma sequência de instruções mais 

rapidamente, várias abordagens podem ser tentadas. Algumas atuam na implementação física 

do processador, tal como utilizar transistores mais rápidos. Outra abordagem é realizar 

melhoramentos na arquitetura. Uma forma de melhorar a arquitetura é adicionar paralelismo 

em nível físico.  

Para que o paralelismo físico ocorra de fato é necessária a inclusão de processadores, 

para que cada processo possa ser executado em cada processador disponível de forma 

paralela. Essa ideia corresponde ao paralelismo físico ou paralelismo real. O paralelismo real 

pode ser alcançado com o suporte das arquiteturas paralelas, conforme a organização do fluxo 

nos sistemas computacionais (ATHAIDE, 2013).  

O Paralelismo físico ou real ocorre quando há mais de um processo sendo executado no 
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mesmo intervalo de tempo. Esse tipo de concorrência é demonstrado na Figura 3.3, onde três 

processos (e1, e2 e e3) são executados paralelamente em função do tempo. 

 

 

Figura 3.3. Paralelismo Físico (ATHAIDE, 2013). 

 

A figura 3.3 exemplifica o nível de paralelismo físico onde processos, apesar de terem 

sido iniciados em tempos diferentes, conseguiram efetivamente, num mesmo intervalo de 

tempo, estar sendo processados.  

 

3.3 Pipeline 

A técnica de pipeline possibilita a execução paralela de microinstruções, ou seja, 

permite uma sobreposição temporal das fases de execução de uma instrução. 

 Diante do antigo paradigma em que cada instrução era executada separadamente, 

passando por todas as fases de execução no processador (por exemplo: leitura da memória 

principal, carregamento nos registradores, utilização da ULA (Unidade Lógica Aritmética) 

para processamento, escrita no registrador e escrita na memória principal), a utilização do 

pipeline divide esta execução em etapas permitindo a serialização no processamento das 

instruções (ATHAIDE, 2013). 

Por exemplo, imagine que se possa dividir o ciclo de instrução de um determinado 

processador nas cinco etapas seguintes: a) Carregar instrução (FI): traz a instrução da 

memória para o processador, armazena em IR (essa etapa também é chamada de Fetch de 

Instrução) e a decodifica para execução no passo seguinte; b) Carregar operandos (FO): traz 

os operandos da operação dos registradores para a ULA, para que a operação seja realizada 

sobre eles, também chamada de Fetch de Operandos; c) Executar instruções (EI): Executa 

operação lógica ou aritmética propriamente dita; d) Escrever em memória (WM): Escreve o 

resultado da operação em memória, se necessário; e) Escrever em registrador (WR): Escreve 

o resultado da operação em um dos registradores, se necessário (ATHAIDE, 2013). 

Cada instrução deve passar pelos cinco passos descritos para ser executada. Suponha 
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que cada etapa necessite de apenas 1 ciclo de clock para ser executada. Desta forma, cada 

instrução deve passar pelas cinco etapas, e cada etapa leva 1 ciclo de clock, sendo assim, o 

programa levará 20 vezes 5 ciclos, ou seja, 100 ciclos de clock. 

Supondo que se está executando um programa nesse processador usado como exemplo. 

A primeira instrução vai passar pela etapa FI, que a leva para o IR e a decodifica. Em seguida 

ela é passada para a etapa FO, e os dados necessários para a operação são levados dos 

respectivos registradores para a ULA. Agora, neste exato momento, a segunda instrução do 

programa está parada na memória, aguardando sua vez para ser executada. Ao mesmo tempo, 

a etapa FI está ociosa, como ilustra a figura 3.4. O mesmo vai ocorrer com todas as etapas de 

execução da primeira instrução do programa. Porém, existe a possibilidade de aproveitar esse 

tempo ocioso e colocar as etapas anteriores para irem executando as próximas instruções. Esta 

ideia de aproveitar o tempo ocioso, é o que propõe o Pipeline. 

 

Figura 3.4. Execução Sequencial (Produzida pelo próprio autor). 

 

Desse modo, é possível sobrepor as instruções permitindo que a cada ciclo de clock, o 

processador utilize todos seus componentes para executar cada estágio de diversas instruções 

ao mesmo tempo. Aumentando a performance do processador de modo que: 
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Figura 3.5. Execução com Pipeline (ATHAIDE, 2013). 

 

 

Conforme ilustra a figura 3.5, a dimensão horizontal (eixo X) representa o tempo, e a 

dimensão vertical (eixo Y) representa as instruções a serem executadas (I1, I2, I3, I4 e I5). Na 

figura 3.5, a instrução I1 já passou por todas as etapas e está em WR, enquanto isso, I2 está 

em WM, I3 está em EI, I4 está em FO e I5 ainda está em FI. Como o pipeline possui 5 

estágios, ele precisa, no mínimo, de 5 instruções para encher o pipeline e, a partir daí, inicia-

se o ganho de desempenho. 

Voltando ao exemplo anterior, considerando que cada etapa leve 1 ciclo de clock para 

ser concluída, quantos ciclos são necessários para executar 20 instruções agora com Pipeline? 

No início, o pipeline não está cheio, então a instrução I1 deve passar por todas as 5 etapas 

para ser concluída, levando então 5 ciclos de clock. Mas, a instrução I2 acompanhou I1 

durante toda execução e terminou no ciclo seguinte, ou seja, em 6 ciclos de clock. Em 

seguida, a instrução I3 foi concluída em 7 ciclos de clock, I4 em 8 ciclos, I5 em 9 ciclos, 

assim em diante, até a conclusão da vigésima instrução, que ocorreria em 24 ciclos. 

Comparado com o exemplo sem pipeline, que executou o mesmo programa em 100 

ciclos, o ganho foi de 4,17 vezes. Se o programa tivesse 200 instruções, levaria 1000 ciclos de 

clock sem pipeline e 204 ciclos com Pipeline, o que resultaria num ganho de 4,9 vezes. Logo, 

quanto mais instruções forem executadas e mais estágios de pipeline tiver o processador, 
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maior será o benefício de usar o pipeline. 

O quadro 3.1 ilustra os principais tipos de pipelines existentes em bases bibliográficas. 

Quadro 3.1. Tipos de Pipeline 

 

Superpipeline      É fácil perceber que um grande número de divisões na execução de 

uma instrução (número de estágios de pipeline) resulta em um melhor 

desempenho de processamento, pois o número de instruções executadas 

em série será maior. Isso se o pipeline não tiver que ser esvaziado (todos 

os estágios devem esperar o encerramento de uma instrução especifica) 

com muita frequência. O Superpipelining se baseia nestes princípios. 

       A desvantagem desta técnica, quando comparado a um pipeline, é 

que este possui uma maior complexidade de desenvolvimento e uma 

maior dependência de detecção de desvios, visto que o esvaziamento do 

pipeline resultaria num desperdício de mais estágios. 

Pipeline Super 

Escalar 

 

       Este pipeline é obtido aumentando-se o número de pipelines. Ou 

seja, mais de um pipeline trabalhando de forma paralela no processador. 

A fim de que ele tenha um bom desempenho, as instruções não devem 

ter muita latência, para que diversos pipelines trabalhem de forma 

sincronizada. Desta forma o processador deve possuir um bom 

algoritmo de tratamento de latências. 

      A grande vantagem do pipeline Super Escalar é que o paralelismo na 

execução das instruções acontece de forma real, possibilitando um 

grande aumento de desempenho. Os pontos negativos estão no fato de 

que as microinstruções devem ser cuidadosamente estudadas e a 

complexidade no tratamento de desvios aumenta significativamente. 

Pipeline com 

Predição de 

Desvio 

 

      Predição de desvios são técnicas utilizadas para evitar o 

esvaziamento do pipeline, deixando o fluxo de processamento das 

instruções contínuo e sem quebras. Estas técnicas podem ser 

implementadas por Hardware ou Software e são fundamentais para um 

uso eficiente do pipeline. 

     A predição de desvio pode ser estática ou dinâmica. Na predição 

estática, a unidade de controle assume que o desvio sempre ocorrerá, 

resultando numa taxa de 50% de acerto. Na predição dinâmica, a 

unidade de controle utiliza informações coletadas em tempo de execução 

para decidir-se sobre o desvio. 

 

Pipeline com 

Execução Fora 

de Ordem 

 

       A Execução Fora de ordem faz o processador reordenar as 

instruções para melhor aproveitar o pipeline e evitar seu esvaziamento. 

Esta reordenação é complexa devido ao fato de que instruções que 

dependem umas das outras devem ser tratadas de forma especial. O uso 

da execução fora de ordem necessita de um controle para reordenação 

das instruções após executá-las. 
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3.4 Granularidade 

Granularidade refere-se ao nível de paralelismo que está sendo aplicado, ou seja, define 

o tamanho das unidades de trabalho submetidas aos processadores. Esta definição se faz 

importante, pois é através dela que se pode definir o porte e a quantidade de processadores à 

qual se aplica o paralelismo (MACHADO e BIAZOTTO, 2011). A granulação pode ser 

dividida em três níveis: grossa, média e fina. 

● Grossa: relaciona o paralelismo em nível de processos e programas, geralmente 

se aplica a plataformas com poucos processadores grandes e complexos; 

● Média: situa-se em um patamar entre a grossa e fina, implicando em 

procedimentos sendo executados em paralelo; 

● Fina: relaciona paralelismo em nível de instruções ou operações e implica em 

um grande número de processadores pequenos e simples.  

 

3.4.1 Granularidade Fina Multithreading  

Na granularidade fina, a troca entre threads ocorre a cada instrução, e para que isso seja 

possível, a CPU tem que trocar de thread a cada ciclo. 

Uma arquitetura é de granularidade fina quando a troca entre threads ocorre em curtos 

espaços de tempo (figura 3.6), normalmente a cada ciclo de clock. 

 

 

Figura 3.6. Granularidade Fina (MACHADO e BIAZOTTO, 2011). 

 

 A vantagem desta arquitetura é que, em casos de paradas (stalls) curtas e longas, ela 

permite ocultar a perda em largura de banda, uma vez que, assim que uma thread entra em 

stall, instruções de outra thread podem ser executadas, sendo mais fácil fazer um 

balanceamento eficiente de carga (MACHADO e BIAZOTTO, 2011).  

A desvantagem da granularidade fina é que ela atrasa a execução de threads de forma 

individual, uma vez que uma thread que estava preparada para ser executada sem stall terá 

sua execução atrasada por instruções de outras threads. 
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3.4.2 Granularidade Grossa Multithreading  

Uma arquitetura é de granularidade grossa quando a troca para uma próxima thread 

ocorrer pelo fato de a thread que está em execução utilizar uma operação de longa latência 

(Figura 3.7), como por exemplo, o acesso à memória principal devido a um miss cache. 

 

 

Figura 3.7. Granularidade Grossa (MACHADO e BIAZOTTO, 2011). 

 

Quando a CPU necessita de um conteúdo que está armazenado na memória, o primeiro 

lugar a procurar esta informação é na memória cache. Se o conteúdo está na cache, ocorre o 

acerto na cache, chamado de “cache hit” (quando o conteúdo requisitado pela CPU é 

encontrado na cache), fazendo a informação voltar pra CPU. Se o conteúdo não está na cache, 

ocorre erro, chamado de “cache miss” (quando o conteúdo requisitado pela CPU não está 

presente), o que leva a CPU a buscar essa informação na memória principal. Como 

provavelmente essa informação será requisitada novamente (localidade temporal) o dado que 

foi buscado na RAM é copiado na cache (MACHADO e BIAZOTTO, 2011). 

A granularidade grossa apresenta um problema ainda maior que a fina, pois tem um 

pipeline limitado para despachar instruções de uma única thread. Isto significa que a cada 

troca de threads, o pipeline precisa ser esvaziado, acarretando um custo em termos de 

performance para preenchê-lo. Logo, só faz sentido utilizá-la em casos onde o stall é tão 

longo, que vai demorar mais tempo que o tempo do preenchimento do pipeline (MACHADO 

e BIAZOTTO, 2011).  

 

 

3.5 Níveis de Paralelismo 

3.5.1 Paralelismo a nível de Instrução 

Um programa de computador é um fluxo de instruções executadas por um processador. 
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Tais instruções podem ser reordenadas e combinadas em grupos que então são executados em 

paralelo sem mudar o resultado do programa. Isso é conhecido por paralelismo em instrução. 

O nível de paralelismo entre instruções é determinado por dois fatores: a frequência da 

dependência de dados e da dependência procedural contida no código. Esses fatores, por sua 

vez, são dependentes da arquitetura do conjunto de instruções da máquina e da aplicação. 

Esse nível de paralelismo é também determinado pelo grau de latência da operação, ou 

seja, o tempo enquanto o resultado de uma operação fica disponível para uso como operando 

pela instrução subsequente. A latência determina qual o atraso que uma dependência de dado 

ou de procedimento causa (STALLINGS, 2010). 

O paralelismo a nível de instrução (ILP) envolve o uso de técnicas que permitem a 

sobreposição de instruções. Basicamente, queremos permitir que mais de uma instrução 

dentro de um único programa seja executada concorrentemente. 

 Existem dois tipos de ILP. O primeiro decompõe uma instrução em estágio e os 

sobrepõe. Isto é exatamente o que o pipeline faz. A segunda espécie de ILP, permite que 

instruções individuais sejam sobrepostas (isto é, instruções podem ser executadas ao mesmo 

tempo pelo próprio processador) (STALLINGS, 2010). 

 

3.5.2 Paralelismo a nível de Threads  

A introdução de técnicas mais agressivas na microarquitetura para uma maior 

exploração do paralelismo no nível de instrução (ILP) tem sido afetada negativamente por 

questões físicas, como por exemplo, a inserção de mais componentes de hardware, tornando a 

lógica de execução das instruções mais complexa, além de aumentar o consumo de potência. 

 Portanto, nem o aumento nas frequências de clock, nem os avanços na exploração de 

ILP estavam contribuindo de forma significativa para melhorar o desempenho. Como 

resultado, o desempenho da maioria dos aplicativos estava aumentando no mesmo ritmo que 

costumava acontecer há várias décadas (MACHADO e BIAZOTTO, 2011). 

 Uma vez que estas eram as duas principais fontes de aumento no desempenho, a 

indústria e o meio acadêmico voltam-se agora para a exploração do paralelismo no nível de 

threads (TLP), que foi a terceira e muito menos importante fonte de desempenho ao longo das 

últimas décadas. 

Diferentemente do ILP, que explora implicitamente operações paralelas dentro de laços 

e blocos de um programa, TLP é explicitamente representado pelo uso de várias threads em 

execução e estas são essencialmente paralelas. TLP tem-se mostrado uma alternativa 
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interessante ao ILP por ter um custo menor. 

A utilização de várias linhas de execução simultâneas recebe o nome de multithreading. 

Com elas é possível ter várias threads compartilhando, de forma intercalada, as mesmas 

unidades funcionais de um processador, onde o processador duplica o estado independente de 

cada thread (MACHADO e BIAZOTTO, 2011).  

O Paralelismo em nível de Thread (TLP) envolve o controle de múltiplas threads do 

processador, permitindo que partes específicas do programa sejam distribuídas entre 

diferentes núcleos e possam ser executadas simultaneamente (SAVAGE et. Al.,1997). Para 

isso, o processador deve duplicar o estado independente de cada thread, como cópia separada 

do arquivo de registradores, contador de programa e uma tabela de página individual. 

 A memória pode ser compartilhada através de mecanismo de memória virtual, que já 

suporta multiprogramação. O hardware tem que suportar a troca de threads, para que seja 

feita mais rapidamente que a troca de processos, que pode levar muitos ciclos (MACHADO e 

BIAZOTTO, 2011). 

Quando se fala em multithreading, pode-se dizer que há duas principais formas (a 

granularidade fina e a grossa) para realizar a troca de threads que estão sendo executadas.  

 

3.6 Métricas  

Ao ter o primeiro contato com a computação paralela, o desenvolvedor pode ser levado 

à ideia de que ao dividir o trabalho em “n” unidades de processamento, o seu sistema teria 

aumentado a sua capacidade de processamento “n” vezes, mas nem sempre isso ocorre.  

Aumentar o poder de processamento nem sempre é um fator crucial para aumento de 

desempenho. Segundo De Rose et al. (2008), são desafios para a área de processamento de 

alto desempenho e para entender essa discrepância aplicar métricas para análise da solução 

computacional é uma boa prática.  

 

3.6.1 Speedup  

Um objetivo fundamental da computação paralela é fornecer um aumento de velocidade 

de processamento através da utilização do paralelismo. Com isso, o conceito de Speedup se 

mostra importante para o processo de paralelismo. 

Pode-se definir speedup como “p” a ampliação de velocidade observada quando se 

executa certo processo em “p” processadores em relação à execução deste processo em 1 

processador.  A equação 3.1 ilustra a fórmula utilizada para medição do speedup (ATHAIDE, 
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2013), onde   é o tempo de execução em 1 processador e  é o tempo de execução em p 

processadores 

 

        

(3.1) 

 

A partir do momento que um pipeline esteja completo (todos os estágios ocupados), 

uma tarefa será completada a cada período de clock. Portanto, com uma frequência f = 1/τ. 

Se as k tarefas fossem executadas sequencialmente, seriam gastos aproximadamente T1 

= n.k períodos de clock. Em uma estrutura pipeline, têm-se um tempo de Tk = k + (n-1) 

períodos de clock, onde k ciclos são utilizados para completar o pipeline e terminar a primeira 

tarefa, e (n-1) ciclos são utilizados para executar as (n-1) tarefas restantes. Têm-se então: 

 

 

      

(3.2)   

    
Percebe-se que, se k >> n, o speedup tende a k, que é o seu valor ideal. Porém, esse 

valor dificilmente é alcançado em virtude de vários fatores de sobrecarga, como dependências 

entre instruções, interrupções, entre outros. 

 

3.6.2 Eficiência 

Outro fator a ser utilizado como métrica de análise em implementações paralelas é a 

Eficiência, que mede a relação entre o speedup e o número de processadores.  

 

 

    

(3.3) 

No evento ideal (speedup = p), a eficácia seria máxima e teria valor 1 (100%). 

 

3.6.3 Período de Clock: 

Considere “k” como o número de tarefas submetidas e ”n” o número de estágios do 

pipeline. Cada um dos n estágios do pipeline possuem tempos de duração igual a t1, t2,..., tn. 

Suponha que exista um buffer intermediário entre cada um dos estágios pipeline, e que o 

tempo de acesso a esse buffer seja igual a Tb. Então, o período de clock de um pipeline é 
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definido como (MARTIN, 2012): 

 

 
 

(3.4) 

 

3.7 Soluções Tecnológicas de Paralelismo 

A seguir, são apresentadas as pricinpais soluções tecnológicas de paralelismo 

desenvolvidas pelas grandes empresas de tecnoclogias como: NVIDIA, Intel e AMD 

RADEON. 

 

3.8 NVIDIA 

Desde o surgimento dos primeiros computadores houve uma busca por melhoria no 

poder de processamento. Há cerca de 30 anos, um dos métodos mais importantes para a 

melhoria do desempenho de dispositivos de computação tem sido o de aumentar a velocidade 

clock de processadores. 

Por causa de várias limitações fundamentais na fabricação de circuitos, como as 

restrições de calor, bem como um limite físico dos transistores, superaquecimento entre 

outros, fabricantes começaram a desenvolver GPUs (Unidade de processamento gráfico) cada 

vez mais poderosas e passaram a utiliza-las em operações que antes eram realizadas apenas 

nas CPUs. Com isso, empresas como a NVIDIA, ATI Technologies, e 3dfx começaram a 

lançar aceleradores gráficos que eram acessíveis o suficiente para atrair a atenção 

generalizada. 

Do ponto de vista de computação paralela, a liberação da NVIDIA da série GEFORCE 

3 em 2001, representa sem dúvida o mais importante avanço na tecnologia de GPU 

(SANDERS, 2010).  

Realizar o controle na GPU não era uma tarefa fácil e intuitiva. Antigamente quem 

queria usar a GPU para realizar cálculo de propósito geral precisava aprender Open ou 

DirectX, uma vez que estes permaneceram o único meio pelo qual se poderia interagir com 

uma GPU (NVIDIA, 2015 a).  

Além disto, os programas possíveis de realizar com APIs gráficas apenas podiam ler a 

RAM da placa gráfica de forma genérica, não podendo escrever também de forma genérica, o 

que retirava muita da flexibilidade disponível na programação em CPU (NAGA, 2007). Antes 

de tentar aproveitar o poder de computação de sua GPU, pesquisadores tinham que lidar com 

as restrições impostas da programação, bem como o fato de ter que aprender computação 
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gráfica e linguagens de sombreamento antes de tentar aproveitar o poder de computação de 

sua GPU, estes problemas provaram ser um grande obstáculo para a ampla aceitação das 

GPUs. 

A NVIDIA sabia que a GPU era um hardware extremamente rápido e tinha que ser 

combinado a ferramentas intuitivas de software e hardware, e por isso convidou Ian Buck 

para juntar-se à empresa e começar a desenvolver uma solução para executar o C na GPU de 

forma fluida e em 2006 a NIVIDIA criou a GEFORCE 8800 GTX que foi a primeira GPU a 

ser construída com arquitetura CUDA da NVIDIA (NVIDIA, 2009). 

Com o intuito de utilizar a GPU para a computação de propósito geral, a arquitetura 

NVIDIA incluiu vários novos componentes projetados exclusivamente para computação GPU 

com o objetivo de aliviar muitas das limitações que impediam processadores gráficos 

anteriores de serem legitimamente úteis para computação de propósito geral. 

Ao contrário das gerações anteriores, que particionavam recursos de computação em 

vértice e pixel shaders, a arquitetura NVIDIA permite que cada unidade lógica aritmética 

(ALU) no chip possa ser empacotada por um programa com a intenção de realizar cálculo de 

propósito geral.  As unidades de execução na GPU permitiram acesso à memória, bem como o 

acesso a cache compartilhada. 

Pixel geralmente pode ser definido como a menor parte de informação em uma imagem. 

Já shader é um conjunto de instruções para o processamento de efeitos de renderização em 

uma imagem tridimensional. Portanto, pode ser dito que um Pixel Shader é simplesmente 

uma parte do shader que trabalha especificamente com pixels. Mas, para quem quer uma 

resposta mais precisa, ele é um programa executado pelo processador gráfico que cria efeitos 

especiais nas texturas de objetos 3D, modificando os padrões de luz e cor de cada pixel 

(LOPES, 2012). 

 

3.8.1 Arquitetura Fermi (GPU NVIDIA) 

Esta arquitetura (Figura 3.8) conta com 16 SM (Streaming Multiprocessors), cada um 

composto por 32 núcleos de processamento (cores), resultando num total de 512 núcleos. É 

possível observar uma cache de segundo nível (L2) compartilhada por todos os SM. 
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Figura 3.8 Arquitetura de Fermi (NVIDIA, 2012 a) 

 

 

A cache de primeiro nível (L1) é compartilhada pelos 32 núcleos de cada SM. A 

memória compartilhada (shared memory) pode ser usada explicitamente pelo programador 

como uma memória de “rascunho” que pode acelerar o processamento de uma aplicação, 

dependendo do seu padrão de acesso aos dados (NVIDIA, 2012 a). 

 Esta memória é dividida fisicamente com a cache de primeiro nível com um total de 

64KB, cujo tamanho é configurável de 16 KB – 48KB para cache e memória compartilhada 

respectivamente ou ao contrário. Além dos dois níveis de cache e da memória compartilhada, 

a Fermi conta com uma memória global (DRAM) de até 6GB (NVIDIA, 2012 a).  

A Figura 3.9 apresenta os principais componentes de um SM que compõe a arquitetura 

Fermi, apresentando seus núcleos simplificados, as unidades de escalonamento e despacho de 

instruções, os registradores, a cache de nível 1, entre outros. 
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Figura 3.9 Arquitetura de um SM (NVIDIA, 2012 a) 

 

Cada SM é composto por quatro blocos de execução controlados por duas unidades 

escalonamento de warps (grupos de 32 threads): dois blocos de 16 núcleos simples, capazes 

de executar em ordem uma instrução inteira ou de ponto flutuante, um bloco de 16 unidades 

load/store e um bloco de 4 unidades de processamento de instruções especiais (SFU – Special 

Function Units) (NVIDIA, 2012 a).  

Além disso, cada SM conta com uma memória cache L1/memória compartilhada de 

64KB, já mencionada, e com 32KB de registradores, compartilhados entre todas as threads 

que executarão no SM. Uma GPU, portanto, é composta basicamente de um conjunto de 

multiprocessadores (SMs) conectados a uma cache de nível 2 e a uma memória global.  

Detalhes desta arquitetura, assim como características que permitem a execução 

concorrente de diferentes unidades de código (kernels), podem ser verificadas pelo 

desenvolvedor com funções disponíveis pela API do CUDA Runtime e pela API do CUDA 

Driver. O escalonamento de threads é feito em grupos de 32 threads que executam em 

paralelo (warps). Na arquitetura Fermi cada multiprocessador tem dois escalonadores de 
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warps e duas unidades de despacho de instruções, possibilitando que dois warps possam ser 

despachados e executados concorrentemente (dual warps). 

 

Figura 3.10 Escalonador Dual Warp (NVIDIA, 2012 a) 

 

 A Figura 3.10 apresenta o esquema de escalonamento da arquitetura Fermi. Nela o 

escalonador seleciona dois warps e como estes são independentes é possível despachar uma 

instrução de cada warp para o grupo de 16 cores, sem a preocupação de dependências entre as 

instruções, o que melhora o desempenho (NVIDIA, 2012 a). 

 

3.8.2 Hierarquia de memória GPU NVIDIA 

A abordagem da NVIDIA se assemelha a da GPGPU (General Purpose Graphics 

Processing Unit -  conceito que consiste na utilização da GPU para realizar tarefas que antes 

só eram utilizadas pela CPU, ou seja, é a utilização da GPU para propósito geral), altamente 

paralela, porém ele divide o conjunto de dados em pedaços menores na memória on-chip 

permitindo que várias threads compartilhem cada um destes pedaços. Ao armazenar os dados 

localmente, reduz-se a necessidade de acesso à memória off-chip, melhorando o desempenho 

(as Figuras 3.10 e 3.11, ilustram esta hierarquia) (LOPES, 2012). 
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Figura 3.11 Memória Global e Grid (LOPES, 2012). 

 

Além da área global de dados, ainda existem dois outros espaços que são acessíveis por 

qualquer uma das threads, o espaço de constantes e texturas, os quais são otimizados para 

diferentes usos de memória. Estas 3 memórias são persistentes, não desaparecendo quando 

um kernel termina. 

Ambos os host (CPU) e device (GPU) possuem suas próprias DRAM, que são a 

memória do host e memória do device. Todo o gerenciamento de memória realizado por um 

aplicativo (global, constantes e texturas), passa pelo runtime do CUDA, incluindo alocação e 

desalocação, e transferência de dados entre as memórias do host e do device. 

Outro recurso importante no CUDA é que threads não precisam ser explicitamente 

escritas pelos programadores, uma vez que existe um thread manager que gerencia 

automaticamente as threads e é implementado em hardware (NVIDIA, 2008) (LOPES, 2012).  

 

3.8.3 Plataforma de Desenvolvimento CUDA 

A Programação CUDA envolve a execução de código em duas plataformas diferentes: 

um sistema de acolhimento que se baseia em uma ou mais CPUs para realizar cálculos, e um 

adaptador gráfico com um ou mais CUDA NVIDIA GPUs. 

Embora os dispositivos NVIDIA estejam principalmente associados à renderização de 

gráficos, eles também são poderosos processadores aritméticos capazes de executar milhares 

de instruções em paralelo. Esta capacidade torna-os adequados para cálculos que podem 

alavancar execução paralela. 
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No entanto, o dispositivo é baseado em um projeto bem diferente do sistema de 

acolhimento e, para usar CUDA efetivamente, é importante entender essas diferenças e como 

elas determinam o desempenho de aplicativos CUDA. 

Por exemplo, tanto a CPU quanto a GPU dispositivo têm memória RAM. No sistema 

host (CPU), a memória RAM geralmente é igualmente acessível a todos os códigos (dentro 

das limitações impostas pelo sistema operacional). No dispositivo (GPU), a memória RAM é 

dividida em, virtualmente e fisicamente, diferentes tipos, cada um dos quais tem um uso 

específico e preenche as necessidades diferentes.  

A execução de threads na CPUs é um processo mais oneroso que as GPUs. Muitas 

vezes para a execução de uma thread na CPU o sistema operacional tem de finalizar a 

execução de outras threads e para fornecer capacidade de multithreading. Em comparação, 

GPUs executam segmentos extremamente leves. Se a GPU estiver no estado de espera para o 

termino de execução de uma thread, ela simplesmente começa a executar outro trabalho 

porque registros são alocados a segmentos ativos (XIN et al.,2013). 

 

3.8.4 Principais conceitos aplicados no desenvolvimento em CUDA 

Com o intuito de melhor entender as características do CUDA, serão apresentados os 

principais conceitos utilizados pela plataforma de desenvolvimento. Esse entendimento se faz 

necessário pois o método proposto por esse trabalho utilizará a plataforma de 

desenvolvimento CUDA e o entendimento dos mesmos é de suma importância.  

Kernel 

 

Uma função escrita para rodar na GPU é chamada de Kernel. A diretiva de compilação 

__global__ é indispensável na declaração de um kernel cuja chamada será realizada a partir 

do programa principal rodando na CPU.  A diretiva __device__ torna a função invisível para a 

CPU e somente poderá ser usada num kernel chamado a partir da GPU. 

O programa principal faz a chamada de um kernel de maneira semelhante a qualquer 

função, exceto pela necessidade de incluir os parâmetros para configuração de paralelismo 

antes de passar as variáveis usando a notação func_kernel<<<a, b, NS>>> (V1, V2...).  

O tamanho do grid em cada uma das três dimensões é especificado através de “a”, que é 

uma estrutura com os campos “a.x”, “a.y” e “a.z”. De forma semelhante, a configuração do 

tamanho dos blocos é realizada através de “b”. “Ns” é reservado para os casos em que se 

deseja especificar dinamicamente a quantidade de memória compartilhada a ser usada em 
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cada bloco (LOPES, 2012).  

 

Grid 

 
O nível mais alto da hierarquia de paralelismo de uma GPU é o grid, o qual é composto 

por todas as threads executando numa chamada de kernel. O grid é subdividido em blocos de 

threads. 

O programa principal define explicitamente a quantidade de blocos e a sua distribuição 

no grid através da passagem de parâmetros ao kernel.  A organização das threads em blocos e 

dos blocos no grid é ilustrada na figura 3.12 (NVIDIA, 2015 a). 

 

Figura 3.12 Organização de Blocos e Threads (NVIDIA, 2015 a) 

 
Bloco de Threads 

 
O segundo nível da hierarquia de threads é composto pela organização destas em 

blocos. Cada bloco é limitado a um número máximo de threads disponibilizadas por cada 

GPU e elas podem ser distribuídas em três dimensões. De forma semelhante ao Grid, o 

programa principal define dinamicamente a configuração dos blocos de threads através da 

passagem de parâmetros na chamada do kernel (NVIDIA, 2015 a).  

Os registradores de um multiprocessador são alocados para todas as threads de um 
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bloco simultaneamente e somente serão liberados quando o bloco terminar de executar. Por 

isso é necessário um número relativamente grande de registradores por multiprocessador para 

que cada thread tenha um número razoável de registradores para sua execução. 

 
Warp 

 
A unidade de instruções do multiprocessador pode emitir uma instrução a cada dois 

ciclos. Supondo que uma GPU possua 8 processadores e eles irão compor o multiprocessador, 

eles rodarão no dobro da frequência do resto da placa e podem iniciar uma instrução a cada 

ciclo.  

  Assim, cada instrução emitida pela unidade de instruções pode ser executada por 64 

threads na arquitetura de Maxwell, antes que a próxima instrução seja emitida, definindo o 

tamanho do warp. Para obter-se o máximo desempenho possível é importante manter o 

número de threads de um bloco como sendo múltiplo do tamanho do warp, ou seja, múltiplo 

de 64 (LOPES, 2012).  

Quando um bloco de threads é atribuído para ser executado num multiprocessador, o 

bloco é inicialmente dividido em warps. Todas as threads de um warp são inicializadas 

juntas, contudo elas são livres para divergir e executar independentemente. Contudo, para 

obter melhor desempenho é importante manter todas as threads de um mesmo warp 

executando a mesma instrução, evitando desvios de fluxo dentro do warp (LOPES, 2012). 

 

3.8.5 API CUDA  

A primeira conveniência das APIs disponibilizadas pelo CUDA é o fato que os 

programadores não precisam se preocupar com os detalhes do hardware da GPU. Outra 

vantagem (desta vez para a fabricante) é a flexibilidade, permitindo que a NVIDIA mude 

bastante e frequentemente a arquitetura de sua GPU sem tornar a API obsoleta e quebrar 

softwares já existentes. Apesar da API não se tornar obsoleta, será necessário que 

programadores de novos modelos utilizem os recursos introduzidos a fim de obter um 

software otimizado para desempenho. 

Existem basicamente dois tipos de APIs, são elas (NVIDIA, 2009) (NAGA, 2007): 

● A API de baixo nível chamado de driver API CUDA 

● A API de alto nível chamado de tempo de execução C para CUDA que é 

implementado em cima do driver API CUDA 

Essas APIs são mutuamente excludentes, logo o aplicativo deve usar um ou outro. 
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O tempo de execução C para CUDA, que é a API mais comumente utilizada, facilita o 

gerenciamento de código do dispositivo, fornecendo inicialização implícita, gerenciamento de 

contexto e gerenciamento de módulo. O código C gerado pelo “nvcc” é baseado no tempo de 

execução C para CUDA, para aplicações que consomem esse código deve-se usar o tempo de 

execução C para CUDA. 

Em contraste, o driver API CUDA requer mais código e é um pouco mais difícil de 

programar e de depurar, mas oferece um melhor nível de controle. Em particular, é mais 

difícil de configurar e lançar instruções ao núcleo do controlador da API CUDA. Para 

utilização desta API, as funções dele devem ser especificadas como uma função explícita em 

vez da sintaxe de configuração de execução. Além disso, a emulação de dispositivo não pode 

ser usada com a API CUDA (NVIDIA, 2008). 

As duas APIs podem ser facilmente distinguidas, porque o driver API CUDA é 

entregue através da biblioteca dinâmica “Nvcuda” e todos os seus pontos de entrada são 

precedidos, enquanto o tempo de execução C para CUDA é entregue através da biblioteca 

dinâmica “cudart” e todos os seus pontos de entrada são prefixados com CUDA (NVIDIA, 

2009). 

Independentemente do tipo de API a ser empregada pelo desenvolvedor, um ponto 

crucial para o sucesso de seu código é a escolha dos dados. A fim de utilizar CUDA de 

maneira a obter o melhor desempenho, programadores devem escolher a melhor maneira de 

dividir os dados em blocos menores. 

O grande desafio é o de achar o número ótimo de threads e blocos que manterão a GPU 

totalmente utilizada. Os fatores para análise incluem o tamanho do conjunto global de dados, 

a máxima quantidade de dados locais que um bloco de threads pode compartilhar, o número 

de stream na GPU e o tamanho das memórias on-chip (XIN et al.,2013). 

Para achar esse número ótimo, a NVIDIA disponibilizou o 

CUDA GPU Occupancy Calculator. Este aplicativo exige como entrada as características da 

GPU e através destas informações, sugere configurações que possam atingir uma melhor 

ocupância dos recursos disponíveis pela GPU (XIN et al,2013). 
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3.9 Intel  

 Diante das grandes evoluções tecnológicas e das grandes necessidades das empresas 

que enfrentam o desafio de lidar com o crescente aumento da quantidade de dados, 

informações e o intenso uso da internet, os processadores baseados na tecnologia de 32 bits já 

começaram a dar sinais de limitação. Tais necessidades abriram perspectivas para os 

ambientes baseados nos processadores de 64 bits e a partir de, 1994 a Intel vem trabalhando 

nessa arquitetura. 

Em termos de arquitetura de computadores, o termo “64 bits” é uma expressão usada 

para descrever inteiros, endereços de memória ou qualquer outro tipo de dado que tenha um 

tamanho de 64 bits, ou então para descrever arquiteturas de CPU e ALU baseadas em 

registradores, barramentos de dados e endereços com o tamanho de 64 bits (BLAIR-

CHAPPEL; STOKES, 2012). 

Embora uma CPU possa ser de 64 bits internamente, seu barramento de dados, ou 

endereços, podem ter tamanhos diferentes (maiores ou menores). Muitas CPUs de 32 bits 

utilizam barramentos de 64 bits, que às vezes são tratadas como 64 bits confundindo os 

usuários. Sem uma qualificação definida, podemos dizer que uma arquitetura de computador 

descrita como sendo de 64 bits geralmente tem registradores inteiros de 64 bits que suportam 

dados (de 64 bits) (INTEL, 2015). 

 Apesar de a Intel ter começado suas pesquisas em 1994, somente em 2005, ela lançou a 

sua “tecnologia de 64 bits” com o objetivo de competir com a tecnologia de 64 bits da AMD. 

Esta tecnologia, oficialmente chamada EM64T (Extended Memory 64 Technology), foi 

aplicada nos processadores Pentium 4, e em todos da série 6xx (BLAIR-CHAPPEL; 

STOKES, 2012). 

 

3.9.1 Arquitetura Nehalem 

Nehalem é o codinome para um processador e para uma microarquitetura e foi lançado 

em novembro de 2008. Desenvolvida pela Intel, Nehalem foi a sucessora da microarquitetura 

Core. 

A arquitetura Nehalem, a base da família de processadores Core i7, é considerada pela 

Intel um dos maiores avanços dos últimos anos e faz parte da filosofia “tick-tock” da 

fabricante, em que “tick” representa a mudança do processo de fabricação de 65nm 

(nanômetros) para 45nm. A primeira família dessa geração foi chamada de Penryn. Já o 

“tock” é a Nehalem – o redesenho interno do chip. O próximo “tick” é uma nova redução no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microarquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intel
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tamanho dos transistores, que terão 32nm (INTEL, 2015). 

O desenho interno do processador também mudou e pode ser visto na figura 3.13. Os 

Core i7 são “single die” (blocos únicos). Dentro de cada bloco, ficam os quatro núcleos 

(cores), o controlador da RAM e a cache – uma memória de altíssimo desempenho junto aos 

núcleos. Há três níveis de cache: o L1 é separado para cada núcleo – 32KB para dados e 

32KB para instruções, ou 256KB ao todo (64KB vezes 4); No nível seguinte (L2), há mais 

256KB por núcleo, totalizando 1MB (1024KB); Por fim, o L3 de 8MB é compartilhado por 

todos (INTEL, 2015). 

Essa hierarquia de memórias cache serve para agilizar o trabalho dos núcleos. As 

instruções mais urgentes vão para a L1. A L3 serve como uma cópia de segurança da L2, 

replicando os dados desta. Assim, se um núcleo precisa da mesma informação que outro, ele 

busca nessa biblioteca pública em vez de perder tempo fuçando na prateleira particular de 

outro core (INTEL, 2015).  

 

Figura 3.13 Processador Intel Core i7 - Arquitetura Nehalem (INTEL DEVELOP ZONE, 2015) 

 

Cada núcleo de um i7 pode cuidar de duas tarefas (threads) ao mesmo tempo. Assim, o 

sistema operacional pensa que está trabalhando com oito núcleos. Isso é especialmente útil 

com aplicativos desenvolvidos para dividir as tarefas entre eles (INTEL, 2015). 

 

3.9.2 Plataformas de Desenvolvimento Intel  

A família de modelos paralelos da Intel consiste em: Clik Plus, Threading Building 

Blocks (TBB), domínios específicos e alguns outros produtos de pesquisa, conforme ilustra a 

figura 3.14.  

 

http://informatica.hsw.uol.com.br/cache.htm
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Figura 3.14 Família Intel de Modelos de Paralelismo (BLAIR-CHAPPEL; STOKES, 2012). 

 

3.9.2.1 Intel Cilk Plus 

O Intel Cilk Plus e o Intel Threading Building Blocks (TBB) são projetados para 

funcionar perfeitamente em conjunto. O Intel Cilk Plus é uma extensão da linguagem C / ++ 

que fornece novas palavras-chave para descrever o paralelismo, essa extensão fornece uma 

nova notação para a realização de computações paralelas. 

O Intel Cilk Plus estende as linguagens C e C++ acrescentando três novas palavras-

chaves que foram desenvolvidas para simplificar o desenvolvimento de aplicativos paralelos. 

Aplicativos que são otimizados dessa maneira supostamente têm um melhor desempenho em 

ambientes de múltiplos núcleos. 

As três palavras-chaves fornecidas pelo Cilk Plus são: “_Cilk_spawn”, 

”_Cilk_sync” e “_Cilk_for”. A extensão também acrescenta uma notação especial de arrays 

para lidar com paralelismo de dados e uma semântica especial que foi desenvolvida para 

simplificar o processo de depuração de programas em alguma ferramenta família (INTEL 

DEVELOP ZONE, 2015). 

A palavra-chave “Cilk_spawn” especifica uma chamada de função que pode executar de 

forma assíncrona, sem exigir que o chamador fique esperando pelo retorno da função que foi 

chamada. Esta é uma palavra-chave que oportuna a criação do paralelismo, mas não é 

comando que determina. O Intel Cilk Plus irá escolher em tempo de execução se deseja 

executar a função em paralelo com o seu interlocutor (INTEL DEVELOP ZONE, 2015).  

A função “Cilk_sync” especifica que todos os processos que geraram chamadas em uma 

função, devem ser concluídos antes da execução da função. Há um “cilk_sync” implícito no 

final de cada função que contém um “cilk_spawn”. A função “Cilk_for” especifica que todos 

os códigos escritos dentro de um laço de repetição podem ser executados em paralelo (INTEL 
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DEVELOP ZONE, 2015). 

O Intel Click Plus é particularmente bem adequado para paralelização de algoritmos de 

propósito geral e baseia-se na estratégia "dividir para conquistar". Esta estratégia resolve 

problemas, quebrando-os em subproblemas (tarefas) que podem ser resolvidos de forma 

independente, e em seguida combinar os resultados. Funções recursivas são frequentemente 

utilizadas para dividir e conquistar algoritmos, e são bem suportados pelo modelo de 

paralelismo (INTEL DEVELOP ZONE, 2015). 

 

3.9.2.2 Intel Threading Building Blocks (TBB) 

Como estratégia para aproveitar os recursos de desempenho do hardware, a Intel 

desenvolveu uma livraria em C++, chamada de Intel Threading Building Blocks (TBB), que 

tem como propósito simplificar a implementação de theards, dando assim a possibilidade aos 

desenvolvedores aproveitar melhor os recursos de hardware (INTEL CORPORATION, 

2014). 

Intel Threading Building Blocks oferece uma abordagem rica e completa para a 

implementação de paralelismo baseada na linguagem C ++. É uma biblioteca que ajuda a 

alavancar o desempenho do processador multicore sem exigir que o desenvolvedor seja um 

especialista em segmentação. O TBB não é apenas uma biblioteca de substituição de threads, 

ele representa um nível mais alto de paralelismo que abstrai detalhes da plataforma e 

mecanismos de segmentação para desempenho e escalabilidade. 

Além de não requerer linguagens ou compiladores especiais para sua execução, o TBB 

pode executar praticamente qualquer comando utilizando-se de um simples compilador C ++, 

fato este que o torna muito atraente. Ele usa modelos de interação paralelas comuns, 

permitindo que programadores possam atingir maior velocidade na execução de suas 

aplicações consumindo os múltiplos núcleos do processador orquestrados pelo TBB, sem ter a 

necessidade de ser especialistas em sincronização, balanceamento de carga e otimização de 

cache (REINDERS, 2007).  

Um programa que utiliza o TBB será executado em sistemas com um único núcleo de 

processador, bem como em sistemas com múltiplos processadores. TBB promove 

programação paralela de dados escaláveis e, além disso, é totalmente compatível com 

paralelismo aninhado. Assim, o desenvolvedor pode construir facilmente componentes 

paralelos maiores vindos de componentes paralelos menores (REINDERS, 2007).  

Esta biblioteca permite ao programador abstrair-se de detalhes de implementação de 
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mais baixo nível, como a criação e sincronização de threads, tratando as operações como 

“tarefas” que podem ser alocadas dinamicamente em “runtime” a diferentes unidades de 

processamento. 

Para usar a biblioteca o programador tem que especificar “tarefas”, não threads, e 

deixar que o gerenciador de tarefa através do uso eficiente de suas bibliotecas faça o 

gerenciamento para threads de forma eficiente (INTEL CORPORATION, 2015). 

Uma tarefa pode ser entendida como uma sequência de código que não pode ser 

paralelizado, possui uma entrada e retorna algum resultado. Quando não há dependência entre 

as tarefas, estas podem ser executadas paralelamente, e, se há mais de uma aguardando 

execução, teremos um ”pool” de tarefas a gerenciar (INTEL CORPORATION, 2014). 

As “tarefas” são alternativas mais leves às threads que proporcionam tempos de 

inicialização e encerramento mais breves, melhor distribuição de carga, emprego eficiente dos 

recursos disponíveis e um nível mais elevado de abstração (REINDERS,2007). 

Isto faz com que a Intel TBB seja solução independente do número de CPUs e permite 

um melhor desempenho e escalabilidade com o número crescente de processadores no futuro.  

O sofisticado agendador de tarefas Intel TBB mapeia dinamicamente tarefas para tópicos para 

equilibrar a carga entre os núcleos disponíveis, preservar o cache local, e maximizar o 

desempenho paralelo (INTEL, 2014). 

Outro modelo de paralelização suportado pela Intel é a API OpenMP (para mais 

detalhes sobre OpenMP, consultar a seção 3.11.1). Assim como o TBB, ambos os modelos 

utilizam o suporte do compilador, tornando suas interfaces mais simples, mas menos 

portáveis.  

 

3.9.2.3 TBB, OpenMp e Threads Nativas 

Se o código está escrito em C++, provavelmente Intel TBB será a melhor escolha por 

ser adequado para o uso em código altamente orientado a objetos e que faz uso intenso de 

templates C++ e tipos definidos pelo usuário. Já em casos em que o código está escrito em C 

ou FORTRAN, OpenMP pode ser a melhor solução porque adapta-se melhor do que Intel 

TBB ao estilo de código estruturado e para casos simples introduz menor overhead na 

codificação. 

No entanto, mesmo com código C++, se o processamento de arrays predomina nos 

algoritmos, OpenMP pode ser uma escolha melhor do que TBB em termos de complexidade 

de código. A complexidade do modelo de programação por threads nativas é equivalente em 
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linguagens C e C++. Porém, uma vez que a atividade paralelizada (“threaded”) deve ser 

descrita como uma função, programar usando threads nativas pode parecer mais natural com 

linguagens como C. Para programas altamente orientados a objetos em C++, o uso de threads 

nativas pode conflitar com o estilo e com o design porque é difícil expressar elegantemente as 

threads sob a forma de objetos (BLAIR-CHAPPEL e STOKES, 2012).  

Intel TBB e threads nativas não necessitam de suporte específico do compilador, 

enquanto OpenMP requer. O uso de OpenMP exige que você utilize um compilador que 

reconheça OpenMP programas. Os compiladores C++ e FORTRAN da Intel suportam 

OpenMP. Recentemente, muitos outros compiladores C++ e FORTRAN incluíram ao menos 

algum nível de suporte a OpenMP (PALMA, 2013).  

A escolha do modelo de implementação de paralelismo (threading) é uma parte 

importante do projeto de aplicações paralelas. Não existe uma solução única que atenda todas 

as necessidades em todos os cenários. Algumas opções exigem suporte do compilador, 

algumas não são portáveis ou não são suportadas por ferramentas especializadas de análise de 

threading. 

 

3.10 AMD  

A AMD, que trabalha com processadores desde 1969, mas só começou a atuar 

fortemente no mercado de chips gráficos quando comprou a ATI, em 2006. Em 2010, o nome 

“ATI” foi extinto e as placas gráficas e GPUs fabricadas pela companhia passaram a levar o 

nome da própria “AMD”. 

A AMD desenvolve pesquisa em paralelismo baseado em CPU e GPU, entretanto, este 

trabalho irá focar apenas no paralelismo baseado em GPU, pois o foco deste trabalho são 

implementações baseadas em GPU. 

Apesar de existirem outras arquiteturas trabalhadas pela AMD, este trabalho irá focar 

apenas na GCN, por ser uma arquitetura moderna e que está presente tanto nas GPUs quanto 

nas APUs (Accelerated Processing Units) (AMD, 2015). 

 

3.10.1 Arquitetura GCN  

A arquitetura GCN (Graphics Core Next), foi trabalhada inicialmente para equipar as 

placas da linha AMD Radeon 7900 para jogos, e possui o codinome “Tahiti”. (AMD,2015). 

Diferentemente da arquitetura VLIW4 utilizada nas GPUs Cayman, a arquitetura GCN 

presente no modelo de GPUs Tahiti XT mudou completamente sua base e abandonou a antiga 
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formação composta por conjuntos de 4 SPs (Stream Processors). Agora, sua base é dividida 

em pacotes SIMD de 16 SPs onde cada uma de suas CUs (Compute Unit) é formada por 

quatro destes pacotes e agrupada para formar a GPU. Essa arquitetura é ilustrada na figura 

3.15 (AMD,2015). 

 

 

Figura 3.15 Arquitetura GNC (AMD, 2015) 

 

Na Tahiti XT, o modelo mais completo da arquitetura, temos um total de 32 Computer 

Units, ou seja, nada menos que 2048 Stream Processors em uma única GPU resultando em 

um ganho de desempenho até maior que 50% em certos benchmarks em relação à geração 

anterior (AMD, 2015). 

O GNC tem um recurso que foi esquecido todos estes anos, mas que começa a ser 

ativado mediante a chegada das novas APIs como o DirectX 12, MANTLE e o Vulkan.  O 

recurso é denominado de Asynchronous Command Engine (ACEs) e pode aumentar a 

performance dos jogos que se compatibilizarem (AMD, 2015). 

O Asynchronous significa que a GPU GCN pode executar várias tarefas em paralelo. 

Cada tarefa estará atrelada a um ACE e ele fará a paralelização do processamento.  Antes do 

GCN, a GPU não podia selecionar tarefas para executarem de acordo com a sua prioridade de 

tempo, ela processava uma lista interna de tarefas na ordem de entrada das requisições.  O 

ACE é justamente o contrário disso, ele permite a GPU executar tarefas fora da ordem o que é 

muito vantajoso em vários aspectos (AMD, 2015).  

 Um exemplo é quando uma tarefa que é muito sensitiva ao tempo pode ganhar a 

prioridade de execução dentro da GPU. Em contrapartida a outra tarefa pode ser mais 

demorada como uma simples cópia de memória.   
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 Além de paralelismo, a GCN também dispõe da capacidade da GPU de priorizar 

determinados tipos de tarefas em detrimento de outras.  Se você puder priorizar tarefas 

relativas a rendering ou cálculo computacional, você fará a GPU render mais em sua 

performance final.  

 Agora imagine se certos tipos de processamento como físico e shaders puderem obter 

uma prioridade especial e serem entregues primeiro pela GPU, o resultado é que a 

performance vai melhorar.  Um aspecto fundamental de entendimento é que os ACEs 

processam código computacional e este pode estar disponível tanto a tarefas exclusivamente 

gráficas como códigos não gráficos como cálculo de física e inteligência artificial 

(AMD,2015). 

 

3.10.2 Plataformas de Desenvolvimento AMD  

Como estratégia de paralelismo a AMD Radeon apostou no modelo genérico de 

paralelismo OpenCl (para mais detalhes consultar a seção 3.11.2) e disponibilizou o seu SDK 

(Software Development Kit) denominado de “Accelerated Parallel Processing (APP)” para a 

manipulação de seus dispositivos físicos.  

 

3.11 Plataforma genérica de Desenvolvimento de Paralelismo 

       A seguir serão apresentadas as principais plataformas genéricas de desenvolvimento de 

paralelismos. Esta seção foi criada porque várias soluções tecnológicas de paralelismo 

utilizam a mesma plataforma genérica de desenvolvimento, a exemplo do OpenMP que é 

utilizada pela NVDIA e Intel. 

 

3.11.1 OpenMP  

OpenMP é uma interface de programação (API), portável, baseada no modelo de 

programação paralela de memória compartilhada para arquiteturas de múltiplos 

processadores. É composto por três componentes básicos: diretivas de compilação; biblioteca 

de execução e variáveis de ambiente. 

Ela está disponível para uso com os compiladores C/C++ e Fortran, podendo ser 

executada em ambientes Unix e Windows (Sistemas Multithreads), definida e mantida por um 

grupo, composto na maioria por empresas de hardware e software, denominado de OpenMP 

ARB (Architecture Review Board) (INTEL, 2014). 
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O modelo OpenMp é baseado em diretivas de compilação, ou seja, todo paralelismo é 

especificado através dessas diretivas, suporta paralelismo recursivo (o modelo OpenMP 

permite que em uma região paralela existem outras regiões que podem ser executadas em 

paralelo, e assim sucessivamente) e permite o uso de “threads” dinâmicas, onde é possível, 

durante a execução do programa, alterar o número de “threads” que serão criadas (OPENMP, 

2015). 

 

Figura 3.16 Modelo OpenMP 

 

Conforme ilustra figura 3.16, Todos os programas OpenMP começam como um 

processo simples: “Thread” Mestre. O “thread” mestre executa sequencialmente até a 

primeira definição de uma região paralela ser encontrada.  “FORK” (bifurcar): O thread 

mestre cria um conjunto (”team”) de threads paralelos.  Os comandos de um programa que 

estão inseridos na região paralela serão executados em paralelo pelos diversos “threads” 

criados. “JOIN” (unir): Quando o conjunto de “threads” completar a execução dos comandos 

na região paralela, os “threads” são sincronizados e finalizados, permanecendo apenas o 

“thread” mestre (OPENMP, 2015). 

3.11.2 OpenCl 

A Open Computing Language (OpenCl) é um padrão aberto para programação de alto 

desempenho em ambientes computacionais heterogêneos equipados com CPUs multicore e 

GPUs. Com o padrão é possível a escrita de código multiplataforma para tais dispositivos 

físicos (CPU e GPU) sem a necessidade de uso de linguagens e ferramentas específicas de 

fabricantes. O foco do OpenCl está no paralelismo e é através dele que o desenvolvedor pode 

escrever funções que serão executadas em várias instâncias simultâneas (SILVEIRA, 2012). 
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OpenCL inclui uma linguagem de programação para esses dispositivos e interfaces de 

programação de aplicativo para controlar a plataforma e executar programas em dispositivos 

de computação. OpenCL fornece computação paralela utilizando paralelismo baseado em 

tarefas e dados. OpenCL é um padrão aberto mantido pelo consórcio sem fins lucrativos de 

tecnologia Khronos Group. 

O modelo de paralelismo define uma interface de programação de aplicativo que 

permite que os programas em execução na CPU possam interagir com GPU e ainda permite o 

gerenciamento de memória de ambos os dispositivos de computação. 

A especificação OpenCL é realizada em três partes: uma linguagem, uma camada de 

plataforma e um runtime. A especificação da linguagem descreve a sintaxe e a API para 

escrita de código em OpenCL, que executa nos aceleradores suportados: CPUs multicore, 

GPUs many-core e processadores OpenCL dedicados (SILVEIRA, 2012).  

A camada de plataforma fornece ao desenvolvedor acesso às rotinas que buscam o 

número e os tipos de dispositivos no sistema. Assim, o desenvolvedor pode escolher e 

inicializar os dispositivos adequados para o processamento.  

O runtime permite ao desenvolvedor enfileirar comandos para execução nos 

dispositivos, sendo que também é responsável por gerenciar os recursos de memória e 

computação disponíveis. Na prática, aplicações OpenCL são estruturadas em uma série de 

camadas, como mostra a figura 3.17. Kernels correspondem às entidades que são escritas pelo 

desenvolvedor na linguagem OpenCL C. A aplicação faz uso da API C do padrão para 

comunicar-se com a camada de plataforma (Platform Layer), enviando comandos ao runtime, 

que gerencia diversos aspectos da execução (WEN-MEI; DAVID, 2011). 

 

Figura 3.17. Arquitetura em Camadas OpenCL (SILVEIRA, 2012) 
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Figura 3.18 Mapeamento Simplificado de OpenCL na AMD (AMD, 2013) 

 

A figura 3.18 ilustra o fluxo de processamento no OpenCl. Quando um kernel é 

iniciado, seu código é executado por itens de trabalho (work-itens), que correspondem às 

threads em CUDA. Um índice de espaço define os itens de trabalho e como os dados são 

mapeados para itens de trabalho, ou seja, os itens de trabalho em OpenCl são identificados por 

faixas de índice de dimensão global (NDRanges). Esses itens formam grupos de trabalho, que 

correspondem aos blocos de threads em CUDA e quando estão no mesmo grupo de trabalho 

podem ser sincronizados entre si usando barreiras equivalentes ao comando sycthreads () em 

CUDA. Os itens de trabalho em diferentes grupos de trabalho não podem ser sincronizados 

entre si, com exceção quando a função do kernel é terminada e é executada uma nova função 

(WEN-MEI, DAVID, 2011). 

Para auxiliar os desenvolvedores no paralelismo, a AMD disponibiliza sua plataforma 

de desenvolvimento denominada Accelerated Parallel Processing (APP), a qual é completa e 

permite que você rapidamente e facilmente desenvolva aplicativos acelerados pela tecnologia 

AMD APP, este APP (AMD, 2013).  

O SDK Processamento Paralelo AMD acelerado é o primeiro padrão de programação 

realmente aberto e livre de royalties para computações de propósito geral, para sistemas 

heterogêneos (AMD, 2013). 

No geral, a AMD APP traz ferramentas de desenvolvimento e tecnologias avançadas 

para as mais exigentes tarefas de computação para o ambiente de trabalho, a fim de permitir 

que as plataformas equilibradas mais preponderantes sejam capazes de funcionar com 
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autoridade, executando as tarefas mais rápido que nunca, e auxilia os desenvolvedores de 

software no caminho para otimizar suas aplicações que utilizam os dispositivos AMD. 

  

3.12 Comparativo entre técnicas de paralelismo 

Como mostra o Quadro 3.2, foi realizado um comparativo entre as soluções de 

paralelismo apresentadas por este trabalho. Nela, os itens assinalados com “S” indicam que a 

técnica possui a característica descrita no quadro e com “N” as que não possuem. 

Devido ao fato da NVIDIA proporcionar uma boa usabilidade de suas ferramentas e 

permitir uma boa transparência no tocante ao uso dos recursos de hardware, este trabalho 

selecionou a NVIDIA para realização de seus experimentos. 

 

Quadro 3.2.Comparativo entre técnicas  
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CAPÍTULO 4 

 

MEPARALEL 

Este capítulo apresenta o método para análise de implementações paralelas baseadas em 

GPU e que utilizam a tecnologia CUDA. Para auxiliar os desenvolvedores, o método foi 

segmentado em 6 fases, permitindo assim uma análise incremental da solução algorítmica.   

 
 

4.1 Método de análise Proposto (MEPARALEL) 

Para análise de implementações de algoritmos paralelos baseados em CUDA, este 

trabalho utiliza o conjunto de ferramentas oferecidos pelo CUDA toolkit versão 6.5. Dentre as 

ferramentas oferecidas pelo pacote, este trabalho utiliza as ferramentas Visual Profiler, 

NvProf e HUD Launcher 4.1. 

Por padrão, as ferramentas de análise coletam dados de perfil ao longo de toda a 

execução de uma aplicação.  Mas, normalmente o analista avalia apenas uma região da sua 

aplicação. A limitação é uma forma de se reduzir a quantidade de dados a ser analisada e se 

torna mais fácil identificar os gargalos na aplicação. A limitação chama a atenção ainda para o 

código onde a otimização irá resultar em maiores ganhos de desempenho. Esta técnica chama-

se profiling.  

Há várias situações comuns onde realizar o profiling de uma região da aplicação é útil 

(NVIDIA, 2014 a). Por exemplo, quando o aplicativo contém algoritmos que operam sobre 

um grande número de iterações, mas o desempenho do algoritmo não varia significativamente 

entre elas.  

Baseada nas vantagens de se realizar o profiling apresentadas acima, este trabalho 

propõe seguir o fluxo do método MEPARALEL (figura 4.1).  
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Figura 4.1 Fluxo do método MEPARALEL  

 

A seguir é detalhada cada etapa do fluxo proposto.  
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4.2 ETAPAS DO METODO 

4.2.1 Etapa 1 (Medição de tempo total de execução): 

Modelos de programação paralela utilizam o conceito de processos. Um processo é um 

programa em execução, uma abstração que reúne atributos como espaço de endereçamento, 

estruturas de dados, permissões de acessos, quotas, etc. O paralelismo é obtido pela execução 

simultânea de um conjunto de processos que resolvem um problema único. 

Diante disso, o primeiro passo a ser analisado pelo método é se o objeto de análise 

pode ser paralelizado, isto é, se seu processamento pode ser segmentado dentre os N 

processadores disponíveis na GPU. Caso isso seja possível, a segunda tarefa é a de executar 

o algoritmo a fim de avaliar o seu tempo total para execução através do comando time 

fornecido pela ferramenta Visual Studio. Após o algoritmo ser executado, o valor deve ser 

registrado para análise futura e a próxima tarefa é a de configurar o algoritmo. 

    Uma configuração correta poderá gerar melhores resultados no primeiro passo do 

método proposto. Para isso, é necessário entender os limites característicos e a capacidade do 

hardware no qual o algoritmo está sendo executado. 

 Em CUDA essa descrição dos recursos das GPUs é representada pelo termo CUDA 

capacibility que indica a capacidade de um dispositivo de computação ser representado por 

um número de versão, também, por vezes, chamado a sua "versão SM". Esse número de 

versão identifica os recursos suportados pelo hardware e é usado por aplicativos em tempo de 

execução para determinar quais características e / ou instruções estão disponíveis no presente 

GPU (NIVIDIA, 2015 b).  

Com isso, é um fator fundamental que o desenvolvedor conheça as características do 

hardware que está sendo programado para que o mesmo possa ajustar de forma eficiente o 

uso das threads utilizadas pela sua aplicação afim de atingir uma melhor ocupância de 

recursos (HWU e KIRK, 2011). 

Em CUDA, cada kernel é executado por uma thread. Estas por sua vez são agrupadas 

em blocos. Cada bloco contém um número máximo de threads que podem ser organizadas de 

maneira matricial, como uma matriz unidimensional de tamanho. Os blocos são organizados 

em grids, que podem ser arrumados, no máximo, em uma matriz bidimensional cujo tamanho 

corresponde normalmente ao limite máximo especificado por cada dispositivo (NVIDIA, 

2015 a)  

A organização das threads em blocos é necessária para que estas possam ser executadas 
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de forma independente, garantindo a escalabilidade dos recursos disponíveis na GPU. As 

coordenadas presentes no grid, blocos e threads são utilizadas na recuperação e identificação 

dos mesmos e a definição da quantidade e da organização das threads é feita pelo 

programador, que deve fazer isso de maneira que otimize a execução em GPU.  

Esse dimensionamento é realizado atribuindo valores para variáveis do tipo dim3, que 

são como vetores de 3 dimensões. Então elas são passadas em diretivas para a execução do 

kernel, exemplo (figura 4.2): 

 

Figura 4.2 Uso do tipo de dados dim3  

 

 A variável dimBlock é a dimensão do bloco e dimGrid a dimensão do grid. Os 

parâmetros são as dimensões nos eixos x e y respectivamente. Estes dimensionamentos são 

dois dos quatro parâmetros que constituem a configuração de execução. Os outros dois são o 

número de bytes na memória compartilhada alocados dinamicamente por bloco e um stream 

adicional. Cada thread e bloco possui um índice único para sua identificação e localização, 

que pode ser obtido usando uma fórmula básica (fórmula 4.1). 

 

 

 

(4.1) 

        A dimensão e o índice do bloco, além do índice de threads são conseguidos 

utilizando-se variáveis pré-definidas em CUDA. A dimensão do bloco em cada dimensão x, y 

e z, é obtida com blockDim.x, blockDim.y e blockDim.z, assim como a dimensão do grid, 

gridDim.x e gridDim.y, que podem ser úteis de acordo com a organização das threads. O 

índice de cada bloco é acessado com blockIdx.x e blockIdx.y, para as dimensões x e y 

respectivamente, enquanto que os de cada thread é obtido com threadIdx.x, threadIdx.y e 

threadIdx.z (NVIDIA, 2008). 

Existe um limite de threads por blocos, pois o bloco de threads deve residir no mesmo 

núcleo do processador e deve compartilhar os recursos de memória que é limitada nos 

núcleos. Assim a quantidade total de threads designada a um bloco deve ser compatível com 

os recursos de memória disponíveis no núcleo de processamento da GPU, para que não ocorra 

a subutilização e nem extrapolação dos mesmos (NVIDIA, 2015 a).  

A plataforma CUDA durante toda sua definição sempre visa à utilização por completo 
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dos recursos disponíveis de hardware para ganho de desempenho. Um bloco de thread contém 

um número máximo de threads, mas a definição do número total de blocos e threads por 

bloco é geralmente especificada de acordo com o tamanho dos dados que estão sendo 

processados ou o número de processadores no sistema (NVIDIA, 2015 b). 

Com o intuito de auxiliar o ajuste da configuração de cada kernel, a NVIDIA 

disponibilizou dentro do seu toolkit uma ferramenta para auxiliar programadores a configurar 

o kernel de duas aplicações, de forma que o mesmo possa extrair os recursos ofertados pela 

GPU.  

 

Figura 4.3 Ferramenta CUDA GPU Occupancy Calculator (NVIDIA, 2014 a) 

 

A ferramenta CUDA Occupancy Calculator permite calcular a ocupação de um 

multiprocessador efetivado por um kernel CUDA na GPU (figura 4.3). A ocupação de um 

multiprocessador é a relação do número máximo de warps suportado por um número 

multiprocessador da GPU (NVIDIA, 2014 a).  

Cada multiprocessador do dispositivo tem um conjunto de N registradores disponíveis 

para serem utilizados pelas threads construídas nos programas. 

Registrador é um recurso compartilhado que é alocado entre os blocos de thread que 

estão sendo executadas por um multiprocessador. O Compilador CUDA tenta minimizar o 

uso de registradores para maximizar o número de blocos de thread que podem estar ativas 

simultaneamente na máquina (NIVIDIA, 2015 a). 

Porém, se o desenvolvedor tentar lançar mais registradores que o limite máximo 

permitido pelo bloco de thread, esta tentativa irá falhar. Por isso, maximizar a ocupação pode 
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ajudar a cobrir a latência durante cargas de memória globais que são seguidas por um 

comando __syncthreads (). A ocupação é determinada pela quantidade de memória 

compartilhada e registradores utilizados por cada bloco de thread (NIVIDIA, 2015). 

Com isso, programadores precisam escolher o tamanho dos blocos de theads com 

cuidado, a fim de maximizar a ocupação. A ferramenta CUDA Occupancy Calculator pode 

auxiliar na escolha do tamanho de blocos de threads baseando-se nos recursos de 

registradores e de memória compartilhada disponíveis. Por isso, este método sugere a 

utilização da ferramenta CUDA Occupancy Calculator, pois um ajuste correto da utilização 

dos blocos de theard pode permitir um consumo mais eficiente dos recursos disponibilizados 

pela GPU e  consequentemente obter melhores resultados em processamento na primeira 

etapa do método proposto por este trabalho (NVIDIA,2014 a). 

 

4.2.2 Etapa 2 (Análise de tempos de execução):  

Após ser ajustado à configuração de blocos de thread realizada na etapa 1 do método, o 

algoritmo deverá ser executado e em seguida deverá ser avaliada a performance do mesmo 

após a configuração. 

Caso a performance tenha sido prejudicada, o algoritmo deverá ser reconfigurado 

baseando-se nos conceitos e ferramentas abordadas na primeira etapa do método. Caso tenha 

ocorrido ganho em performance, o desenvolvedor deverá coletar os dados provenientes da 

execução de sua aplicação. Neste momento não será levado em consideração o tempo de 

execução de nenhum kernel em específico e sim a execução geral da aplicação. Para o registro 

da execução do algoritmo, o MEPARALEL sugere a coleta das seguintes informações: 

 Para configuração do algoritmo deverá ser registrado os seguintes itens: 

Tabela 4.1. Configurações do Algoritmo 

Configurações Quantidade 

Quantidade de Elementos a serem 

carregados Xqtd 

Número de Repetições Xqtd 

 

A tabela 4.1 auxilia a mensurar o volume de dados que a sua solução manipula e a 

quantidade de vezes que esses dados foram manipulados. 

         Para registro do tempo de execução: Para cronometragem de programas existem 

várias rotinas que podem ser do sistema ou rotinas em linguagens como Fortran e C. Para 

coleta de tempo, este trabalho propõe o uso das funções time ou timex, disponibilizadas pelo 
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sistema operacional. 

 

 

Tabela 4.2. Coleta de Tempos de Execução 

Medições 

Tempo (Pulso de 

Clock) 

Tempo de carga dados na CPU: XpulsoClock 

Tempo de Cópia de dados da CPU para o 

GPU: XpulsoClock 

Tempo de Execução da Total na GPU: XpulsoClock 

Tempo de Cópia de dados GPU para a 

CPU: XpulsoClock 

 

As informações sugeridas para coleta na tabela 4.2 irão auxiliar o desenvolvedor a 

mensurar o tempo consumido na movimentação de dados realizada pelo seu algoritmo. 

   Nesta etapa também deve ser analisado o tempo consumido pelas operações de 

movimentação de dados entre CPU E GPU e vice-versa. Outro ponto a ser considerado é o 

percentual de tempo que as operações de movimentações de dados representaram no tempo 

total de processamento. Tempos de movimentação de dados muito altos podem indicar que o 

algoritmo pode estar fazendo mau uso da memória. 

Para entender melhor as operações que estão consumindo recursos de forma 

ineficientes, o algoritmo deverá ser submetido à etapa 3 do método, onde será possível 

identificar as operações mais onerosas em processamento. 

 

4.2.3. Etapa 3 (Análise detalhada de consumo de recursos na ferramenta Visual 

Profiler):  

Nesta etapa, a mesma versão do algoritmo paralelo utilizada nas duas primeiras etapas 

do método proposto deve ser submetida à ferramenta de análise Visual Profiler.  

A ferramenta CUDA Visual Profiler é uma ferramenta gráfica que permite o profiling 

de aplicações C executando na GPU. Esta ferramenta suporta a medição da largura de banda 

de memória em um kernel, dando aos desenvolvedores maior visibilidade em uma das áreas 

mais críticas do CUDA. 

 A ferramenta de análise permite coletar e visualizar dados da execução do algoritmo de 

forma gráfica e como ainda não está sendo realizado o profiling permite-se que se visualize 

através da linha do tempo informações de todos os kernels existentes na solução. O Visual 

Profiler exibe uma linha do tempo de atividade do seu aplicativo tanto no CPU e GPU para 

que se possa identificar as oportunidades de melhoria de desempenho. Além disso, ele pode 
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analisar a sua aplicação de forma automática e pode detectar potenciais gargalos de 

desempenho na sua aplicação. 

Para análise dos dados coletados, este trabalho propõe que os kernels sejam analisados 

levando em consideração o seguinte modelo ilustrado na tabela 4.3 onde será registrado o 

percentual de tempo consumido por cada kernel em relação ao tempo total de execução e 

também a quantidade de vezes que cada kernel foi solicitado para execução de alguma tarefa. 

 

Tabela 4.3. Coleta de Tempos kernel 

Kernel % do tempo de Execução Duração (ms) Chamadas (Qtd) 

A  80% 800,00ms 3 

B 10% 10,01 ms 1 

C 10% 9,09ms 1 

 

Após ter coletado os dados sobre a execução dos kernels via ferramenta Visual Profiler, 

o desenvolvedor deverá analisar a importância dos dados versus a carga de trabalho que é 

submetida a cada kernel. Por exemplo, se os kernels “A “e “B” são responsáveis por duas 

operações matemáticas distintas, como a soma e a multiplicação, para os mesmos valores de 

entrada, e o kernel “A” consome 80% do tempo total para execução e o kernel “B” consome 

apenas 10%, pode ser um indício de que está ocorrendo algum erro na execução do kernel 

“A”.  

A próxima etapa a ser seguida pelo desenvolvedor é a de avaliar a carga de trabalho 

recebida por cada kernel. Um bom balanceamento de carga de trabalho pode gerar resultados 

promissores no tempo total da execução do algoritmo. Por exemplo, se em um algoritmo que 

realiza as operações de leitura de valores de entrada; multiplicação de valores; escrita do 

resultado em arquivo e exibição do resultado, esse algoritmo possui 2 kernels (A e B), o 

kernel “A” executa as 3 primeiras tarefas e consume 90% do tempo de processamento e o 

kernel “B” executa apenas a última tarefa de exibição dos resultados e consome apenas 10 % 

do tempo de processamento. Nesta situação, as tarefas podem ser balanceadas para que o 

kernel “B” passe a executar mais tarefas e consequentemente passe menos tempo ocioso. 

A redução do tempo é efetiva se os processos executarem simultaneamente em 

processadores distintos. A eficácia do paralelismo depende de como a computação sequencial 

é dividida entre os processos que compõe o programa paralelo (HWU; KIRK, 2011). 

 Essa divisão é conhecida como partição do problema. As principais formas de 

particionar problemas são a partição de domínio e a partição de tarefas. Na partição de 

domínio, os dados do problema são divididos entre os processos. Na partição de tarefas, as 
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tarefas que compõe a solução do problema são divididas entre os processos. Ou seja, na 

partição de domínio cada processo executa a mesma computação em parte do conjunto de 

dados, enquanto na partição de tarefas cada processo executa uma tarefa sobre todos os dados. 

 A quantidade de trabalho que cada processo realiza é chamada de carga do processo e 

distribuir a carga igualmente para todos os processos é denominado balanceamento de carga. 

Isso é um fator importante para garantir que a carga de trabalho seja bem distribuída entre os 

processadores. Desta forma, a eficácia do paralelismo depende fundamentalmente da partição 

do problema e do balanceamento de carga. Logo, nessa etapa além de identificar o kernel que 

mais consome o tempo, é de suma importância que o desenvolvedor avalie a distribuição de 

tarefas realizadas por cada kernel para que assim possa atingir melhores resultados (HWU; 

KIRK, 2011). 

Após ter sido redistribuída a carga de trabalho de forma eficiente, a próxima tarefa é 

identificar quais operações são passíveis de otimização. Note que neste momento não estamos 

analisando nenhum kernel em específico.  

Nesta tarefa (“identificar recursos passíveis de otimização”), três indicadores devem ser 

analisados na Ferramenta Visual Profiler e devem ser registrados conforme sugere a tabela 

4.4. São eles: Mencpy HtoD (transferência de dados da CPU para GPU) e Mencpy Dtoh 

(transferência de dados da GPU para CPU). 

Tabela 4.4. Coleta de Tempos Recursos 

Operação Tempo 

Início 

Duração  Tamanho Throughput 

Mencpy HtoD 226ms 1,8ms 2,50 MB 1,422 GB/s 

Mencpy Dtoh 230ms 4,124ms 2,60 MB 620,805 

MB/s 

 

A última tarefa desta etapa é a de selecionar o kernel que terá sua região analisada em 

específico.  

 

4.2.4 Etapa 4 (Limitar a região de profiling):  

A análise de desempenho constitui o ponto de partida para a otimização e tem como 

objetivo identificar os pontos críticos do programa ou partes do programa onde ocorre 

afunilamento do fluxo de dados ou instruções e consequentemente consomem maior tempo de 

processamento.  

 Algumas técnicas de análise são utilizadas com o auxílio de profiler que amostram 

estatisticamente a execução do programa. Em intervalos de tempo fixos, os profilers 
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interrompem a execução do programa e coletam os dados necessários. O profiler tem 

múltiplas funcionalidades, mas de forma geral é possível fazer uma análise de desempenho 

com qualquer um deles. 

 Após ter sido selecionado o kernel que possui o pior desempenho para execução de sua 

tarefa, o desenvolvedor deverá realizar o profiling na região do algoritmo na qual o kernel 

selecionado está escrito. Para limitar a região do código, o CUDA através de sua API 

disponibiliza recursos para demarcação de região de código. A função CUDAProfilerStart () é 

usada para iniciar coleta de informações do profiling e a operação CUDAProfilerStop () é 

usada para parar a coleta de dados que estão sob o profiling. Desta forma, ao se utilizar essas 

duas funções será delimitada uma região específica e assim será possível individualizar a 

análise de cada kernel a ser otimizado (NIVIA, 2014). 

  Após ter feito o profiling da região do código, o desenvolvedor deve gerar uma nova 

versão do algoritmo e submeter o mesmo à ferramenta Visual Profiler para entender melhor o 

consumo de recursos utilizados pelo mesmo. Como no exemplo da figura 4.4 onde existiam 3 

kernels (A, B e C) e apenas o kernel “A” foi selecionado para ser feito o profiling, será 

aplicado às métricas e indicadores sugeridos na segunda etapa. 

   

 

Figura 4.4 Profiling da Solução 

 

Desprende-se da figura 4.4 a alusão de uma análise mais focada em um kernel 

específico, ao selecionar um kernel, o desenvolvedor poderá visualizar através da linha do 

tempo disponível na ferramenta Visual Profiler os tempos consumidos por cada operação e 

também visualizar os detalhes provenientes de cada linha do tempo. Diante disso, o 

desenvolvedor poderá mensurar de forma intuitiva os possíveis pontos de melhorias de cada 

região do código que foi realizado o profiling. 

Além de analisar as métricas da segunda etapa, a próxima tarefa é submeter a aplicação 
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para análise automática de desempenho disponível na ferramenta Visual Profiler. Nela é 

possível obter sugestões de melhorias que também podem ser levadas em consideração na 

refatoração do código.  

4.2.5 Etapa 5 (Submeter aplicação à ferramenta NVPROF):  

O NvProf é uma ferramenta de análise disponível no CUDA toolkit que permite 

verificar a maioria das análises realizadas pelo Visual Profiler e também podem ser aplicadas 

métricas específicas de análises. Neste trabalho, além de analisar as linhas do tempo 

disponíveis no Visual Profiler, também são analisadas as seguintes métricas disponíveis no 

NVPROF e disponíveis na versão 2 x da GPU Geforce (quadro 4.1). 

 

Tebela 4.1 – Métricas de Desempenho 

Métrica Descrição 

branch_efficiency: Relação entre a solicitação à memória global para 

transferência de carga e a carga transferida. Valores 

superiores a 100% indicam que, em média, as 

solicitações de carga de múltiplas threads em um warp 

obtidas a partir do mesmo endereço de memória, ou 

seja, threads ficaram ociosas devido ao atraso na 

entrega de dados para serem processados (NVIDIA, 

2014 a). 

gld_efficiency:   Relação entre a solicitação de leitura à memória global e 

o rendimento obtido para leitura da memória global. 

Valores superiores a 100% indicam que, em média, os 

pedidos de vários processos que estavam solicitando a 

leitura de dados na memória ficaram ociosos. 

gst_efficiency Relação entre a solicitação à memória global para 

armazenamento na memória e o rendimento obtido para 

armazenamento da memória global. Valores superiores 

a 100% indicam que, em média, os pedidos de vários 

processos que estavam solicitando a armazenamento de 

dados na memória ficaram ociosos. 

gst_requested_throughput:   Tempo gasto para armazenamento na memória global 

gld_requested_throughput:   Tempo gasto para leitura da memória global  

 

 Com o resultado desta etapa, o analista deve gerar um relatório contendo as sugestões 

automáticas geradas pelo Visual Profiler e as métricas coletadas na etapa 5.  Todos os dados 
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coletados até o momento devem ser considerados no desenvolvimento da última etapa. 

 

 

4.2.6 Etapa 6 (Aplicar as 3 estratégias para otimização dos dados baseadas no autor  

Shane Cook (COOK, 2013)): 

Nesta etapa do método, o desenvolvedor deverá aplicar as 3 estratégias complementares 

para obter um maior êxito na redução do tempo de execução do algoritmo. 

 

Uso de memória: Compreensão e otimização de largura de banda de memória, latência e uso 

de cache. Nesta etapa devem ser analisados, através da Ferramenta Visual Profiler, os valores 

de Throughput e as métricas (consumo de memória (em bytes) e tempo médio de uso de 

memória) pelo kernel em que está sendo feito o profiling. 

Para análise deve ser avaliado o tipo de memória que está sendo utilizada pelo algoritmo 

e se a mesma pode ser otimizada. Se em alguma das etapas da execução do algoritmo o 

dispositivo acessou endereços de memória consecutivos, e se fez necessário buscar um novo 

endereçamento de memória para continuar a execução do kernel, essa busca por novos 

endereços gera uma queda rápida no uso da largura de banda. Logo, o desenvolvedor deve dar 

preferência ao uso da memória cache. 

A fim de obter maior performance na execução do algoritmo, sempre que possível, o 

desenvolvedor deve optar pelo uso da memória cache, pois ela é um recurso muito eficiente, 

entretanto esse recurso restrito e com isso, se faz necessário utilizá-lo de meneira eficiente. 

Entretanto existem outros tipos de memórias como a compartilhada e global se utilizadas de 

maneira eficiente também podem gerar bons resultados.  

A memória compartilhada é mais rápida do que a memória global e por isso sempre que 

possível este trabalho recomenda o uso desta memória. O acesso à memória compartilhada 

pode ser tão rápido quanto o acesso aos registradores, desde que não existam conflitos de 

banco entre as threads pertencentes a um half-warp. A memória compartilhada é dividida em 

módulos exatamente iguais, os quais são chamados de bancos. Uma operação de transferência 

de dados pode atender todas as threads de um half-warp em paralelo (NVIDIA, 2015 b).  

Para isso, é mandatório que cada thread acesse um banco distinto, não importando a 

ordem dos acessos. Se duas threads acessarem um mesmo banco, então teremos um conflito 

de banco e serão necessárias duas operações de transferência para atender todas as threads de 

um half-warp. Assim, o tempo de acesso aumenta devido aos conflitos de banco. 
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Figura 4.5 Padrões de acesso à memória compartilhada sem conflitos de banco (NVIDIA, 2009). 

 

 

Na Figura 4.5 são apresentados padrões de acesso à memória compartilhada sem 

conflitos de banco. No lado esquerdo, temos um padrão de acesso linear e no lado direito 

temos um padrão de acesso com permutações randômicas entre as threads e os bancos. Em 

nenhum dos casos ocorre de duas threads usarem o mesmo banco e, portanto, não há conflitos 

de bancos, podendo todas as threads do half-warp serem servidas numa única operação de 

transferência. 

Já a memória global, apesar de ser mais lenta em comparação a memória compartilhada, 

também pode ter seu uso analisado e otimizado. A memória global de uma GPU pode ser 

vista em termos de segmentos alinhados. A Figura 4.6, ilustra a divisão da memória da GPU. 

Nela, cada linha representa um segmento alinhado de 64 bytes, ou 16 números com precisão 

simples de ponto flutuante. Duas linhas da mesma cor representam um segmento alinhado de 

128 bytes, ou 32 números com precisão simples de ponto flutuante. Na parte inferior são 

representadas as 16 threads de um half-warp. 
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Figura 4.6 Segmentos Alinhados de Memória e Threads de um half-warp 

 

 GPUs mais modernas, como a Tesla K80, pode acessar a memória global realizando a 

leitura de blocos de dados de 8, 16 ou 32 palavras de 32 bits numa única operação. A 

operação de leitura pode atender todas as threads de um half –warp em paralelo. O tamanho 

do bloco de dados lido será o menor, dentro das opções 32, 64 ou 128 bytes, com a 

capacidade para atender as threads de um half-warp memória. Assim, evita-se desperdício de 

largura de banda de memória. 

 O melhor desempenho é obtido quando os elementos das threads do half-warp acessam 

elementos de dados dentro de um mesmo segmento alinhado de 64 bytes. Nem todas as 

threads precisam participar na operação de leitura, mas é importante que nenhuma thread do 

half-warp acesse elementos fora do segmento alinhado de 16 palavras. A figura 4.7 ilustra 

este padrão de acesso à memória global (NVIDIA, 2009). 

 

 

Figura 4.7 Threads do half-warp acessam elementos da memória global dentro de um mesmo 

segmento alinhado de 16 palavras (NVIDIA, 2009). 

 

Após ajustar o uso da memória, o desenvolvedor deve submeter o algoritmo a uma nova 

análise na ferramenta Visual Profiler. Nesta etapa deve- se avaliar se o valor de throughput e 

o speedup para a execução das mesmas operações que receberam o profiling tiveram melhores 

resultados. 

Caso o resultado seja positivo, o desenvolvedor deve iniciar a estratégia 2 do método. 
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Se não, o desenvolvedor deve analisar se a alteração realizada pelo mesmo interferiu na 

execução correta do algoritmo. 

 

Transferência de dados: Compreender as implicações da necessidade de transferir dados da 

CPU para GPU e vice-versa. A NVIDIA produziu seus dispositivos para obterem o máximo 

de eficiência possível, porém para que se obtenham valores próximos ao máximo disponível 

de largura de banda do dispositivo, o desenvolvedor precisa adotar uma das duas abordagens 

(NVIDIA, 2014 a).  

Neste momento iremos tratar o uso da memória a fim de identificar quais operações são 

passíveis de otimização para um melhor entendimento da arquitetura de memória presente nas 

GPU. O desenvolvedor deverá consultar o capítulo 2 “Arquiteturas de Computadores”.  

Alguns cuidados devem ser levados em consideração ao realizarem-se leituras e escritas 

nos diferentes tipos de memória para que seja obtido o melhor desempenho possível com 

GPUs. As transferências de memória através do barramento PCI Express constituem um dos 

possíveis gargalos. 

A maneira tradicional de realização de cálculos usando uma GPU consiste em transferir 

um vetor de dados da memória da CPU para a memória da GPU através do barramento PCI 

Express. Quando a transferência termina, um kernel é invocado para realizar operações sobre 

estes dados. Ao final da execução do kernel, os dados são novamente copiados da CPU para a 

GPU. Contudo, em alguns casos, se as dependências entre os dados permitirem, poderá ser 

empregado um modelo onde os dados são copiados assíncronamente. Dessa forma, não é 

necessário esperar que todo o vetor de dados tenha sido transferido para a memória da GPU 

para que os cálculos comecem a ser realizados (HWU; KIRK, 2011). 

 Neste caso são empregados múltiplos fluxos de processamento e à medida que os dados 

chegam à memória da GPU eles são processados e podem ser copiados de volta para CPU de 

forma assíncrona com a transferência de outras partes do vetor de volta de dados (NVIDIA, 

2009). Há possibilidade de redução do tempo total pela sobreposição dos tempos de 

transferência e do tempo de execução, conforme ilustra a figura 4.8. 
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Figura 4.8. Redução do tempo total através da sobreposição dos tempos de transferência e de execução 

(NIVIA, 2009) 

 

Segmentação: Analisar a possibilidade da aplicação de técnicas de segmentação e em seguida 

verificar se seu efeito poderá gerar melhoria no processamento em performance.  

Dentre as várias técnicas de segmentação a mais convencional no mundo da 

computação paralela é a redução. Essa é uma classe de algoritmos paralelos que passam sobre 

O (N) de entrada de dados e geram um O (1) resultado computado com um operador binário 

associativo +. Exemplos de tais operações incluem: mínimo, máximo, soma, soma dos 

quadrados, AND, OR, ou o produto escalar de dois vetores. Redução também é uma sub-

rotina primitiva importante, usada como uma rotina em outras operações (COOK, 2013). 

A menos que a operação “+” seja extremamente cara de se avaliar, a redução tende a 

otimizar os recursos de hardware e ocupar toda a banda. Por exemplo, se os blocos estão 

divididos em 32 segmentos, na segmentação cada bloco calcula um conjunto de resultado 

parcial, desta forma, com 32 threads por blocos, é possível se computar 64 adições em um 

ciclo de clock (COOK, 2013). 

Após o desenvolvedor selecionar a melhor técnica de segmentação e aplicá-la ao seu 

algoritmo, deve ser analisado se houve melhoria em performance e se o resultado da execução 

do algoritmo está correto. 

A última tarefa deste método é a compilação de todos os dados coletados e em conjunto 

com as sugestões e ajustes sugeridos. Desta forma, a pessoa que irá executar as alterações 

estará de posse de um documento consistente que poderá auxiliá-lo na otimização da 

paralelização.  
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CAPÍTULO 5 

 

TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas alguns trabalhos relacionados ao MEPARALEL. 

Formas apropriadas de visualizar os programas paralelos em execução são importantes 

ferramentas para entender melhor o funcionamento dos sistemas e identificar gargalos e 

ineficiências (THOMAS et.al, 2014). 

Apesar de existirem trabalhos que tentam analisar o código em distintas plataformas 

paralelas, este trabalho irá focar apenas em análise de aplicações baseadas em GPGPUs e que 

utilizem a tecnologia CUDA.  

 

5.1 Análise de Desempenho 

As primeiras pesquisas de análise de desempenho nesta área começaram em meados dos 

anos 80, com ferramentas como P.I.E, que era utilizada para instrumentação baseada em 

tracing de aplicações executando em redes de workstations (SEGALL, RUDOLPH, 1985).  

Posteriormente no final da década de 80, apareceram as primeiras ferramentas para 

profiling em computadores que dispunham de multiprocessadores (DAVIS, HENNESSY, 

1988). Assim, as primeiras ferramentas de profiling usadas em aplicações paralelas de 

propósito geral produziam traces ou registros de execução por thread ou processo e lançavam 

relatórios que podiam ser analisados pelos desenvolvedores após a execução da aplicação. 

Em Ryoo (RYOO et al., 2008) foi feito um dos primeiros trabalhos de análise de 

desempenho em aplicações de propósito geral baseada em GPU. Na construção do trabalho 

foi utilizada a arquitetura da GPU Nvidia GeForce 8800 GTX, onde suas funcionalidades 

foram exploradas para atingir um maior speedup. 

 Os autores, após realizarem seu experimento, disponibilizam como resultado de sua 

pesquisa 4 princípios para análise de aplicações. São eles: (1)  suprir o tempo de latência de 

acessos à memória utilizando várias threads simultaneamente; (2) buscar pela otimização da 

utilização da memória compartilhada; (3) agrupar as threads de um warp para evitar os custos 

de sair da execução SIMD e (4) evitar que threads que trabalham sobre o mesmo dado sejam 

executadas durante o mesmo acesso à memória, evitando assim uma possível  situação 
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denominada de deadlock, onde uma unidade de processamento fica ociosa esperando pelo 

término de uma outra unidade que está parada.  

Devido ao fato de que a pesquisa apresenta um resultado meramente teórico, o mesmo 

se mostra inadequado para análise de implementações paralelas, pois o trabalho não sinaliza 

em quais circunstâncias os princípios devem ser aplicados, o que dificulta a paralelização que 

muitas vezes é realizada por programadores inexperientes.  

Em Boyer (BOYER et al., 2009) foi criado um sistema automatizado para análise de 

aplicações CUDA. Esse sistema analisa duas classes de problemas comumente encontrados 

em aplicações paralelas. São eles: conceitos de bancos de memória compartilhada e o 

conceito de speedup. 

Para analisar a aplicação, o autor construiu um mecanismo de instrumentação 

automática para análise de código CUDA. Esse mecanismo é executado em modo de 

emulação (executando na CPU). Embora este profiler seja capaz de identificar condições de 

speedup e a ocorrência de conceitos de acesso à memória, ele não pode medir o impacto dos 

conceitos de memória no desempenho da aplicação, mesmo porque ele não simula a 

hierarquia de memória da GPU, pois usa a memória da CPU para identificar conceitos. 

O resultado apresentado pelo trabalho se mostra insuficiente por não permitir identificar 

o consumo de recursos de GPU efetivado pelo algoritmo. O ambiente de emulação proposto 

não permite a desenvolvedores explorar os recursos disponíveis a GPU. 

Coutinho (COUTINHO, 2011) apresenta uma análise de divergência estática que 

determina quais variáveis de programa terão o mesmo valor sendo executadas por diferentes 

unidades de processamento. O trabalho tem como objetivo identificar fluxos de execução 

redundantes e que podem ser otimizados. 

O trabalho melhora a tradução de código SIMD para não-SIMD CPUs. Ele ajuda os 

desenvolvedores a melhorarem manualmente seus aplicativos SIMD, e também orienta o 

compilador na otimização de programas SIMD. 

Para auxiliar na fusão de fluxos de execução idênticos, foi criada uma nova otimização 

do compilador que identifica onde permite analisar a similaridade da sequência de passos 

realizados por diferentes unidades de processamentos entre divergentes fluxos de execução e 

sempre que possível o compilador sugere a unificação de fluxos de processamento que 

realizam tarefas idênticas.  

O trabalho apresentou os seguintes resultados: a análise tem uma divergência de 34% de 

falsos positivos, comparado com os resultados de uma dinâmica profiler. A otimização 

automática proporcionou um aumento de velocidade em 3% para o algoritmo quicksort 
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paralelo, uma referência que já é altamente otimizada. Os autores (COUTINHO et al., 2011) 

afirmam que caso o desenvolvedor utilize o manual de otimização proposto pelo trabalho, o 

mesmo poderá extrair até 10% a mais em processamento em sua solução. 

Com isso, a análise realizada por esse trabalho se mostrou útil, porque analisa de 

maneira consistente e simples o comportamento de uma variável em diferentes fluxos de 

processamento, e através dessa análise identifica fluxos redundantes e sugere a fusão dos 

mesmos. 

Já Lungu (LUNGU, 2012) tem como objetivo analisar soluções que implementam a 

função redução no paralelismo apoiando-se nos recursos da GPU. Para análise dessas 

implementações, foi construído um suíte customizado para análise de códigos paralelos 

baseado em CUDA através de um benchmark de soluções já implementadas. Nesse suíte foi 

analisada a relação entre o tempo de execução e largura de banda quando se utiliza o 

processamento sequencial e o processamento paralelo baseado em GPU. Lungu (2012) 

também analisou a influência dos tipos de dados e a influência do operador binário no tempo 

total de execução. 

Em seu trabalho, Lungu (LUNGU et al., 2012) antes de realizar as medições aplicou o 

algoritmo de redução. Segundo ele, a redução antes da medição é a técnica mais vantajosa 

para otimização de desempenho. Para justificar o uso da dessa função, ele afirma que o tempo 

de execução é proporcional ao logaritmo da dimensão do vetor de entrada para a solução 

proposta.  

O trabalho apresentou os seguintes resultados: houve uma redução de dados 

armazenados na memória global antes carregdlos na memória compartilhada; com o uso da 

redução também foi minimizado o número de instruções a serem executadas.  

Outro fator analisado pelo trabalho foi o consumo de energia consumido pelo algoritmo 

e como resultado dessa análise o trabalho ilustrou os seguintes resultados: a execução do 

algoritmo realizada na GPU GTX 280 consumiu 47 segundos a menos de energia em 

detrimento da versão paralela executada na CPU i7-2600K. A execução do algoritmo 

realizada na GPU GTX 480 consumiu 63 segundos a menos de energia em detrimento da 

versão paralela executada na CPU i7-2600K. 

A análise proposta pelo autor Lungu se mostra bastante insatisfatória, uma vez que 

analisa apenas uma técnica de segmentação e nem sempre essa técnica pode prover ganhos 

em processamento. Porém, um ponto positivo da pesquisa é o fato de que o autor analisou a 

redução do consumo de energia obtida com o decréscimo do tempo de processamento.  

Em Thomas (THOMAS et.al, 2014), os autores além de realizarem uma descrição sobre 
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a evolução das GPUs também realizam uma análise de implementação baseada em GPU e 

CPU. Na comparação de desempenho, dois fatores foram levados em consideração, são eles: 

latência e rendimento.  

Para análise, os autores mediram o tempo gasto para execução de uma mesma tarefa 

numa GPU (GeForce da NVIDIA GT630M), escrita na CUDA, na linguagem de programação 

C, e o consumo da mesma tarefa sendo executada em uma CPU de terceira geração (Intel i-5 

3210m). 

No experimento, os dois fatores foram analisados em relação ao aumento do tamanho da 

carga de trabalho e foi obtido o seguinte: à medida que o tamanho da carga de trabalho 

aumentou, a GPU foi 51% mais rápido do que o CPU multithread quando a GPU atingiu 

100% de sua ocupação e o rendimento obtido pela GPU foi 2,1 vezes superior ao rendimento 

da CPU.  

A análise realizada pelo autor se mostra bastante respeitável, pois o mesmo observou 

um fator pouco explorado que é a latência do algoritmo quando a GPU está com a sua 

ocupação máxima. 

No final do 6º capítulo, será apresentado um comparativo entre o MEPARALEL e os 

trabalhos correlatos apresentados neste capítulo.  
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CAPÍTULO 6 

 

 

ESTUDO DE CASO 

 
 

Para validação do método proposto por este trabalho foi selecionada a implementação 

do EM para GMM construída pelos autores Medeiros et al. (2014)  que visam a criação de um 

modelo acústico para o reconhecimento de fala contínua (Continuous Speech Recognition - 

CSR) da língua portuguesa do Brasil, otimizando rotinas paralelizadas através da arquitetura 

CUDA para o algoritmo Expectation-Maximization (EM) e para o modelo de misturas 

gaussianas (GMM) que utilizam MFCC (Mel-frequency cepstral coefficientes). 

O reconhecimento de voz é realizado em duas fases. Na fase de treinamento usam-se 

algoritmos de aprendizado de máquina, onde o sistema memoriza um conjunto de modelos de 

referência.  

Como os sistemas para o reconhecimento de voz são baseados em modelos estatísticos, 

problemas como ambientes ruidosos, estilos de fala e baixa qualidade do sinal acústico podem 

causar resultados indesejáveis (MEDEIROS et al., 2014). Com isso, sistemas de 

reconhecimento de voz como o de reconhecimento de fala continua (CSR) podem enfrentar 

grandes problemas, principalmente em domínios onde um eventual alto tempo de resposta 

causa perda ou substituição indevida de ações. 

Um sistema CSR baseia-se em identificar com precisão todos os fonemas pronunciados 

pelo usuário do mesmo. Assim, deve mapear o sinal acústico originário para uma sequência 

de palavras que seguem um conjunto de regras sintáticas baseadas na língua em questão. 

Como o Brasil possui dimensões continentais, desenvolver um modelo acústico na língua 

portuguesa do Brasil se torna complicado devido à grande diversidade cultural e linguística do 

país com uma vasta dimensão territorial. 

Em sistema de reconhecimento de voz, um vetor de característica é derivado de uma 

palavra falada, e pode ter várias representações diferentes tais como o uso de Coeficientes 

Mel-frequency cepstral (MFCCs) que foi adotada pelos autores Medeiros et al. (2014). Em 

seu trabalho, os MFCCs representam coeficientes do espectro de energia de curto prazo de um 

som.  

A técnica MFCC surgiu devido aos estudos na área de psicoacústica (a ciência que 

estuda a percepção auditiva humana). Esta ciência mostra que a percepção das frequências de 
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tons puros ou de sinais de voz não seguem uma escala linear, estimulando assim, a ideia de 

criar uma escala, chamada mel (PICONE, 1993). 

Nota-se que a precisão do desempenho melhora quando há mais modelos de referência 

para se comparar com o padrão. No entanto, o tempo para encontrar o padrão mais próximo 

aumenta exponencialmente com um conjunto maior de modelos de referência. Este tempo 

pode ser reduzido por paralelização de rotinas computacionalmente dispendiosas em unidades 

de processamento gráfico (GPU) (MEDEIROS et al., 2014). 

 

6.1 EM para GMM  
Os modelos estatísticos são usados em muitas técnicas de aprendizado de máquina. No 

método de máxima verossimilhança (Maximum-Likelihood Estimation, ou apenas MLE) 

pode-se estimar os parâmetros de um modelo estatístico a partir de um conjunto de dados de 

amostra, para posterior utilização em tarefas de classificação, por exemplo.  

Fisher (1922) definiu a verossimilhança como: “The likelihood that any parameter (or 

set of parameters) should have any assigned value (or set of values) is proportional to the 

probability that if this were so, the totality of observations should be that observed”, 

enfatizando que a verossimilhança não é sinônimo de probabilidade, pois ela não obedece às 

leis matemáticas probabilísticas, e propõe usar o termo verossimilhança para designar o 

estado de informação no que diz respeito aos parâmetros de uma população hipotética.  

De acordo com Fisher (1922) o método de máxima verossimilhança consiste 

simplesmente na escolha do conjunto de valores para os parâmetros que torne um máximo a 

função de verossimilhança, o que equivale, segundo Batista (2009), a encontrar o valor para o 

parâmetro que torne mínima a função de log-verossimilhança negativa. 

A função de verossimilhança pode ter vários máximos locais, e pontos de sela na 

superfície da verossimilhança, entretanto, a situação mais comum é que o máximo global seja 

dominante, principalmente na família exponencial, onde os argumentos de convexidade 

podem ser utilizados para demonstrar que o log verossimilhança tem um único máximo, 

possibilitando assim a correta interpretação, e garantindo que a estimativa de máxima 

verossimilhança esteja perto do valor verdadeiro (REID; COX, 2013).  

A função de verossimilhança L (θ) é definida como sendo igual à função do modelo, 

embora seja interpretada diferentemente como função de θ para um x conhecido. Assim, L (θ) 

= f (x; θ). A inferência de verossimilhança pode ser considerada como um processo de 

obtenção de informação sobre um vetor de parâmetros θ, a partir do ponto x do espaço 
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amostral, através da função de verossimilhança L (θ). Vários vetores x's podem produzir a 

mesma verossimilhança ou, equivalentemente, uma dada verossimilhança pode corresponder 

a um contorno R (x) de vetores amostrais. Este processo produz uma redução de informação 

sobre θ, disponível em x (CORDEIRO, 1999).                                                                                                 

Quanto ao uso do método de máxima verossimilhança para facilitar o tratamento de 

dados faltantes, geralmente assume-se que os dados observados são modelos amostrais a 

partir da distribuição normal multivariada. Sendo assim, a partir deste pressuposto, o método 

de máxima verossimilhança concentra-se na estimativa dos parâmetros dos dados observados, 

ou seja, o vetor média e a matriz de variância-covariância, o que torna este método um 

concorrente próximo à imputação múltipla, já que diante de pressupostos idênticos, ambos os 

métodos são capazes de produzir estimativas que são consistentes (ALISSON, 2012). 

Todos estes passos são necessários para o entendimento e aplicação de uma das técnicas 

mais importantes para encontrar estimativa de máxima verossimilhança, quando há dados 

faltantes na amostra, que é o chamado algoritmo Expectation-Maximization (EM) (REID; 

COX, 2013), 

Uma preocupação importante é o que fazer quando alguma amostra de dados está 

faltando. Porém é possível realizar estimativas dos parâmetros do modelo através do 

algoritmo expectation-maximization (EM) que permite a aprendizagem de parâmetros que 

regem a distribuição dos dados da amostra com algumas características em falta.  

Antes de se iniciar qualquer processo de análise de dados, deve-se conhecer primeiro 

sua estrutura, se há ou não ruído, principalmente dados ausentes.  Já que, esta informação 

ausente poderá conter informações relevantes para as inferências. 

O algoritmo Expectation Maximization (EM) aparece em todos os contextos estatísticos, 

sendo aplicados em uma variedade de situações, tais como aquelas onde há dados faltantes, 

dados latentes, dados censurados ou agrupados, e também onde a incompletude dos dados não 

é natural ou evidente (MCLACHLAN; KRISHNAN, 2008). Este algoritmo também usa 

técnicas estatísticas para maximizar verossimilhanças complexas, cujo objetivo é calcular a 

Máxima Verossimilhança a partir de dados incompletos (MLADENOVIC et al, 2011). O 

termo "dados incompletos" em sua forma geral implica na existência de dois espaços 

amostrais Y e X e um mapeamento de muitos para um de X à Y. 

Na Figura 6.1, tem-se uma ilustração do mapeamento de muitos para um. Onde o 

espaço amostral X corresponde aos dados completos e o espaço amostral Y corresponde aos 

dados incompletos. 
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Figura 6.1: Ilustração do mapeamento de muitos para um de X à Y. O ponto y é a imagem de x e o conjunto X 

(y) é o mapeamento inverso de y. Adaptado de Moon (1996). 

O princípio geral do algoritmo EM é baseado na maximização da função de 

probabilidade dada pela equação (6.1). 

 

   (6.1) 

 
Onde, D = {x1, ..., xn} representa o conjunto de dados, θ, os parâmetros da função de 

densidade de probabilidade que modela o seu comportamento e xi, uma observação. Portanto, 

a função de verossimilhança, mede o nível de alinhamento entre o modelo e os dados 

(KUMAR, 2009).  

A literatura apresenta uma alternativa para a obtenção da Máxima Estimação de 

probabilidade (MLE), utilizando a função:  

 

 

     

(6.2) 

          Uma vez que o logaritmo é uma função monotonamente crescente dentro do 

intervalo [0, ∞], a localização máxima local é não modificada, o que permite a representação 

do produto na equação (6.1) como uma somatória. Ao fazer isso, o MLE pode ser 

representado pela equação (6.3) (MEDEIROS et al, 2014).  

 

  

(6.3) 

 

O algoritmo EM consiste de dois passos, quais sejam, o passo E que se refere à 

esperança ou expectância e o passo M que corresponde à maximização do passo E. Por causa 
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destes dois passos é que o algoritmo recebeu este nome. A implementação dos passos E e M é 

fácil para muitos problemas estatísticos, devido a fácil forma da função de verossimilhança de 

dados completos (WU, 1983).  

O passo E descreve o melhor modelo de dados completos possível para os dados 

incompletos, dadas todas as informações atuais. O passo M usa esse novo modelo completo 

para escolher as mais altas estimativas de verossimilhança dos parâmetros da distribuição para 

dados incompletos. A melhoria das estimativas dos parâmetros a partir do passo M conduz a 

um melhor modelo completo no passo E (OSOBA, 2013). Isso ocorre de forma iterativa até 

que haja a convergência. Assim, o objetivo do algoritmo EM é associar um problema onde há 

dados incompletos a um problema de dados completos, a fim de facilitar as estimativas de 

máxima verossimilhança (PAULA, 2013). 

Esses dois passos são iterados até a convergência, o que mostra que cada iteração 

melhora a verossimilhança ou a deixa inalterada, caso se já tiver sido atingido um máximo 

local (NEAL; HINTON, 1998). 

 O passo E calcula a expectativa condicional da probabilidade logarítmica, 

condicionalmente ao conjunto de dados observados x e o valor atual dos parâmetros θ (CHEN 

et al. 2012). 

 

     (6.4) 

 

O M-passo calcula o (i +1)-ésima parâmetro do vetor θ que maximiza Q (θt 1, θ), dado por:  

 

 

 

(6.5) 

  

O EM é iniciado a partir de um θ (0) (geralmente definido arbitrariamente, embora 

existam abordagens para otimizar esta escolha) e interage através de ambas as etapas, até que 

um critério de parada seja satisfeito. O critério utilizado é a variação entre as etapas Q, 

definidas como (NEAL; HINTON, 1998): 

 
 

   

(6.6) 

    

          Deixando i ser um contador de iteração, e ε um critério de convergência pré-definido.        
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Apesar de existirem outras técnicas para análise da verossimilhança, a implementação 

do algoritmo EM para GMM selecionada, utilizou o classificador Gaussiano que é um dos 

Modelos Ocultos de Markov (HMM- Hidden Markov Models) muito utilizado no 

reconhecimento de voz.  

No entanto, este método tem limitações ao lidar com dados não Gaussianos, já que suas 

funções discriminantes são lineares ou quadráticas. Uma solução alternativa para essa 

limitação é combinar Funções de Distribuição de Probabilidade (PDF). Com efeito, esta 

aproximação é amplamente usada porque é um método paramétrico que pode ser aplicado 

para os problemas de classificação não lineares (OSOBA, 2013). 

  Esta técnica é conhecida como Modelo de Misturas Finitas e a sua função de 

distribuição de probabilidade para uma variável aleatória Y é definida como: 

 

   

(6.7) 

 Satisfazendo: 

 

 

     

(6.8) 

          

Onde, g é o número de componentes (PDF) da mistura; πk é a probabilidade dos 

componentes (vulgarmente conhecidos como mistura de probabilidades), de tal modo que p 

(Y; θj) é o PDF do componente em relação aos parâmetros θj. 

Quando se usam modelos de Gaussianas, cada componente assume uma distribuição 

normal multivariada, onde θj = {μj; Σj}. Este modelo é conhecido como modelo de mistura 

gaussiana (GMM). A equação (6.9) pode, assim, ser reescrita como: 

 

 

 

 

(6.9) 

 Onde Σ é a matriz de covariância e μ representa a média de gaussianas. 

Os Modelos Gaussianos são modelos baseados na distribuição normal. Para entender o 

que é distribuição normal, é necessário, primeiramente, definir evento aleatório. Trata-se de 

evento cuja ocorrência individual não obedece a regras ou padrões que permitam fazer 

previsões acertadas, como, por exemplo, qual face de um dado lançado cairá para cima. 

A estatística mostra que, apesar de a ocorrência individual destes eventos aleatórios ser 

imprevisível objetivamente, é possível tirar algumas conclusões a partir de um conjunto 

http://educacao.uol.com.br/matematica/ult1705u76.jhtm
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suficientemente grande deles. 

Muitos dos conjuntos de eventos aleatórios apresentam padrões que não são 

identificáveis em cada evento isoladamente, como a tendência de os eventos se concentrarem 

próximos a uma posição que representa uma média matemática deles. Assim, a quantidade de 

eventos diminui constante e gradativamente à medida que se afastam da média Modelos 

Gaussianos (PINTO; YNOGUITI, 2011). 

Por exemplo, um levantamento das estaturas de homens adultos, em uma amostragem 

significativa, tende a posicionar a maioria das medidas na chamada estatura mediana, entre 

1,70 e 1,80m. Já as estaturas entre 1,40 e 1,50m e entre 2,00 e 2,10m tendem a apresentar 

poucas ocorrências. 

Eventos aleatórios que seguem este padrão enquadram-se na chamada "distribuição 

normal", representada pela curva também conhecida como Curva de Gauss ou Curva do Sino 

(Bell Curve). A figura 6.2 representa a distribuição normal do exemplo acima, que tem média 

de altura de 1,75 m, e cujo pico, representado pela média, é chamado de ponto máximo 

(PINTO; YNOGUITI, 2011).  

 

 Figura 6.2 Curva de distribuição normal de uma amostragem de estaturas de homens adultos 

(PAULA, 2013). 

 

Para encontrar os parâmetros que maximizam a probabilidade do GMM, é utilizado o 

algoritmo EM. Tipicamente, os parâmetros dos componentes do GMM são estimados 

utilizando o algoritmo EM descrito anteriormente. Para o GMM, os passos de EM são 

definidos como se segue. Passo E: calcula para cada i dado (ARAUJO et al.,2014): 

 

       

 

                    

(6.10) 
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onde, πj, μj e Σj são os pesos, os meios e as matrizes de covariância de componente j no 

passo t (ARAUJO et al.,2014). 

Passo M: para cada dado j, atualizar os parâmetros: 

        

 
  

(6.11)   

 

: Peso 

 
   

(6.12) 

  : Média 

 
    

(6.13) 

 

Σj: Matriz de covariância  

Nas equações acima são coletados os pesos, médias e matrizes de covariância (πj, μj e 

Σj) para cada componente j na etapa t. No passo M, para cada dado j são atualizados seus 

parâmetros (MEDEIROS et al.,2014). 

As gaussianas são utilizadas, pois conseguem representar os parâmetros extraídos 

anteriormente. A Figura 6.3 explica esse comportamento a partir de um histograma como 

mostrado na figura 6.3 a. Pode-se tentar modelá-lo com apenas uma gaussiana, como é feito 

na figura 6.3b. Entretanto, o resultado obtido não corresponde com fidelidade ao histograma 

inicial. 

Já a Figura 6.3 c, ilustra o mesmo histograma representado por 10 gaussianas. Nela 

pode-se observar que esta segunda configuração já representa melhor o histograma exposto na 

Figura 6.2 a. Dessa forma, mais gaussianas conseguem, aparentemente, modelar mais 

corretamente este histograma que representa a voz (PINTO; YNOGUITI, 2011). 
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Figura 6.3 Ilustração de como o número de gaussianas afeta a representação de um locutor ou de um grupo de 

locutores (PINTO; YNOGUITI, 2011). 

 

Após ter apresentado os conceitos referentes aos algoritmos EM e GMM, a próxima 

seção apresenta o experimento realizado por este trabalho seguindo as diretrizes do método 

proposto (MEPARALEL). 

 

6.2 MEPARALEL  

Como os passos realizados pelo experimento seguem a metodologia proposta pelo 

MEPARALEL, o experimento é apresentado conforme sugere as etapas do método. 

 

6.2.1 Etapa 1 (Medição de tempo total de execução): 

Como sugere o MEPARALEL, a primeira tarefa do experimento é a de avaliar se a 

solução a ser analisada pode ser paralelizada. Para a realização dessa tarefa foram consultadas 

as principais bases bibliográficas para que assegurassem a veracidade da informação. O autor 

Chen (2012), em seu trabalho, afirma que o algoritmo EM itera até a convergência do modelo 

de probabilidade (critério de paragem).  

Os passos “E” e “M” são repetidos até que o processo de maximização não produza 

nenhum melhoramento significativo. Para um grande conjunto de dados, o tempo do processo 

de treinamento pode ser enorme, especialmente nos casos em que há um elevado número de 

componentes. Apesar dessa limitação, o autor Chen (2012) assegura que os cálculos 
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realizados para cada um dos dados são independentes e, portanto, totalmente paralelizados 

(CHEN, 2012). 

Após ter sido detectado que a solução é paralelizável, foi executada a próxima tarefa do 

método que é de configurar o algoritmo para que o mesmo possa consumir os recursos 

oferecidos pela GPU de forma eficiente. 

A fim de realizar comparações futuras, o trabalho dos autores Medeiros et al. (2014) foi 

clonado gerando assim duas versões idênticas, após isso, uma cópia do algoritmo que contém 

a implementação original dos autores será denominada “Controle” e a outra cópia que será 

manipulada por este trabalho será denominada de “Teste”. 

Apesar do trabalho dos autores Medeiros et al. (2014) apresentarem duas 

implementações do algoritmo EM para GMM (uma versão baseada em CPU e outra baseada 

em GPU), o presente trabalho analisa apenas a versão baseada em GPU, pois o objetivo do 

MEPARELEL neste momento é de analisar implementações baseadas em GPU. 

Para coleta do tempo de execução do algoritmo, o mesmo foi executado por cem vezes e 

em seguida foi registrado o melhor tempo atingido pelo mesmo. Este processo foi aplicado 

em todas as execuções de algoritmos realizadas por este experimento. 

Em seguida, a versão “Controle” foi executada através do compilador CUDA “nvcc” do 

Visual Studio 2010. A execução da versão “Controle” foi realizada em “14.27 milissegundos 

(ms)” para a execução total do algoritmo baseado em GPU. Após ter executado a versão 

“Controle”, foi iniciada a análise na versão “Teste”. 

Com o intuito de atingir a maior ocupância possível dos recursos, a ferramenta CUDA 

CUDA GPU Occupancy Calculator foi utilizada para auxiliar na tarefa de maximização da 

otimização dos recursos, a fim de atingir a CUDA capacibility da GPU. 

O primeiro passo para utilização da ferramenta CUDA CUDA GPU Occupancy 

Calculator é o de identificar o CUDA capacibility da GPU. Para isso, foram consultadas 

bases bibliográficas a fim de verificar a versão da GPU e foi identificado que a CUDA 

capacibility da GPU é 1.2. (NIVDIA, 2014). Em seguida, foi analisada a configuração dos 

kernels trazida pelos autores Medeiros et al. (2014), com o intuito de avaliar se a mesma 

estava extraindo os recursos de maneira eficiente. 

Apesar de os autores Medeiros et al. (2014) utilizarem variáveis do tipo dim3, que são 

como vetores de 3 dimensões passadas em diretivas para a execução do kernel com o intuito 

de maximizar a otimização da execução, a configuração passada como parâmetro para a 

execução não atingia os limites físicos estabelecidos pela compute capability para a versão 1.2 

da GPU, como ilustrada o quadro 6.1. 
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Quadro 6.1. Configurações do Algoritmo  

Característica (GPU NVIDIA GFORCE 210) Valores 

Thread por Warp 32 

Warp por Multiprocessador 32 

Thread por Multiprocessador 1024 

Blocos de Thread por Multiprocessador 8 

  

Os autores Medeiros et al. (2014) utilizaram a seguinte configuração: 512 threads por 

blocos e 32 registros por Threads e informou que o tamanho disponível em bytes de memória 

compartilhada por bloco foi de 4096 para todos os kernels. Esta configuração para o 

dispositivo utilizado por este trabalho não apresentou bons resultados. 

O CUDA occupancy de cada multiprocessador foi apenas 50%, onde ideal é 100% de 

ocupação. O número máximo de blocos de Threads ativos por multiprocessador foi 1 e o 

número máximo de warp ativos por multiprocessador foi 16, logo, existe 1 Bloco/SM * 16 

Warps/Bloco = 16 Warps/SM. Isto representa que o número de registros por multiprocessador 

num mesmo warp é de 16 sendo que o limite máximo da GPU é de 32 registros ativos num 

mesmo Warp. 

Essa informação pode ser melhor entendida no gráfico 6.1, onde o número máximo de 

warps ativos por multiprocessador foi de 16, onde a GPU tem capacidade máxima de 32 warp 

por multiprocessador. O triângulo demarcado em vermelho no gráfico ilustra a configuração 

atual (16 registros ativos por warp), porém sugere que o limite máximo é de 32. 

Gráfico 6.1 Impacto do Warp por Thread versão “Controle” 

 

 

 

Após repetidas tentativas para alcançar a configuração que melhor aproveitasse os 
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recursos da GPU, a seguinte configuração denominada “Configuração 10” foi selecionada. 

Ela apresenta 256 threads por blocos e 16 registros por threads e o tamanho disponível em 

bytes para memória compartilhada por bloco foi ajustado em 1024 bytes (respeitando o 

CUDA occupancy da GPU). 

Nessa configuração, o número máximo de blocos de threads ativos por 

multiprocessador é 4, e o número máximo de warp ativos por multiprocessador foi 8. Com 

isso, existem 4 Blocos/SM * 8 Warps/Bloco = 32 Warps/SM; isto representa que o número de 

registros por multiprocessador num mesmo warp é de 32 sendo que o limite máximo da GPU 

é de 32 ativas num mesmo Warp, produzindo assim uma CUDA occupancy de 100% em cada 

multiprocessador.  

Como ilustra o gráfico 6.2, o número máximo de warps ativos por multiprocessador foi 

de 32, onde a GPU tem como capacidade máxima 32.  O triângulo vermelho indica que a 

configuração conseguiu atingir o limite máximo disponível para a GPU. 

 

Gráfico 6.2 Impacto do Warp por Thread versão “Teste” 

 

 

Conforme ilustra o gráfico 6.3, após ter sido aplicada a “Configuração 10” na versão 

“Teste”, o tempo de processamento para execução do algoritmo “Teste” caiu para 9,25 ms. 

Fato que denota um aumento no speedup em torno de 35.17 x. 
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Gráfico 6.3 Tempo total de Processamento após aplicar “Configuração 10” 

 

 

Notou-se também que as configurações 8, 9 e 10 apresentaram os mesmos tempos finais 

(gráfico 6.4), porém a “Configuração 10” conseguiu maximizar melhor o uso dos recursos 

disponíveis atingindo um CUDA occupancy de 100% (gráfico 6.2).  

 

Gráfico 6.4 Configurações versus tempo de execução versão “Teste” 

 

 

6.2.2 Etapa 2 (Análise de tempos de execução) 

Nesta etapa, foram analisados os tempos de execução do algoritmo “Teste” baseado em 

GPU. Para a execução do mesmo, foi selecionado o data set em que o algoritmo irá realizar 

suas operações. O data set nada mais é do que a base de dados que contém representação dos 

sinais de áudio da fala. Os autores Medeiros et al. (2014), em seu trabalho, apresentam cinco 

data sets.  

 Para cada um deles, foram extraídas as instâncias com 13 Mel Frequency Cepstral 

Coeficientes (MFCC), amplamente utilizadas para representar os sinais de áudio em sistemas 
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de processamento de fala, e que normalmente usam GMM para modelar a distribuição de 

fonemas na linguagem. 

 O data set CMULM Capelão: banco de dados de diálogo falado compreende 4,15 horas 

de discurso, gravado com o microfone perto de fala. A partir do banco de dados CMU PDA, 

escolheu-se o conjunto de dados PDAm. Neste conjunto de dados, a voz foi gravada por 

vários microfones montados em torno de um PDA. Foram utilizadas 11 pessoas, cada uma 

lendo cerca de 50 sentenças, resultando em 950 MB de arquivos de áudio WAV.  

Com o intuito de se realizar um comparativo da performance entre as duas versões 

(Controle e Teste) do algoritmo, o presente trabalho utiliza a base de dados CMU PDA, com 8 

gaussianas e 22334 instâncias. Esta configuração de execução é denominada de “Padrão”. A 

tabela 6.1 mostra a configuração que foi aplicada para a versão “Teste” durante as próximas 

etapas do método MEPARALEL, lesta configuração é denominada como configuração 

“Padrão”.  

Tabela 6.1. Configurações do Algoritmo “Teste” 

Configurações Qtd. 

Tamanho da Base (Quantidade registros 

representados) 23344 

Nº gaussianas 8 

Configuração Utilizada “Configuração 10” 

 

Para a coleta dos tempos foi utilizado o comando “time” disponível pela linguagem “C”. 

Porém para coleta do tempo de acesso à memória, foi utilizada a ferramenta NVIDIA 

INSIGHT que delimita o tempo consumido por cada operação. 

Conforme ilustra a tabela 6.2, apesar do tempo total de execução da GPU ter caído para 

de 9,25 ms após o ajuste realizado na primeira etapa, durante essa execução dos kernels houve 

uma intensa movimentação de dados que foi registrada individualmente através de um 

contador de tempo que era disparado sempre que uma operação de movimentação de dados 

era solicitada.  

Tabela 6.2. Resultado da Execução do Algoritmo “Teste” após otimizações da primeira etapa 

Medições Tempo (ms) 

Tempo de preenchimento da Base de dados 

para vetor na CPU: 0,74 

Tempo para execução kernels GPU 6,37 

Tempo de Cópia da CPU para a GPU 1,93 

Tempo de Cópia da GPU para a CPU 0,21 

Tempo Total para execução 9,25 
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Nota-se que do total para a execução do algoritmo que foi de 9,25 ms, o mesmo passou 

2,14 ms somente realizando troca de informações entre GPU e CPU, ou seja, o algoritmo 

“Teste” passa 23,13 % do seu tempo total de processamento apenas realizando movimentação 

de informações, e passa 68,86% do tempo total executando outras tarefas presentes no 

algoritmo GMM (gráfico 6.5).  

 

Gráfico 6.5 Percentual de Tempo de Execução por operação 

 

 

Após terem sido coletadas as informações apresentadas nesta etapa, onde foi 

identificado um tempo considerável na movimentação de dados e uso da memória, foi 

iniciada a terceira etapa do método. 

 

6.2.3 Etapa 3 (Análise de consumo de recursos na ferramenta Visual Profiler): 

Nesta etapa, a mesma versão do algoritmo paralelo “Teste” utilizada nas duas primeiras 

etapas do método proposto foi submetida à ferramenta de análise Visual Profiler, a fim de 

avaliar os tempos de processamento de cada kernel. 

         A solução dos autores Medeiros et al. (2014) apresenta 6 kernels. São eles: 

 p-kernel: Para cada um dos componentes da Gaussiana “j”, calcula a 

probabilidade de cada xi condicional aos parâmetros θj, multiplicada pelo peso 

do componente πj. Neste kernel, os blocos de threads são dispostos num “grid 

jmx”, onde “m” blocos de “j” linhas são responsáveis pelo cálculo da 

componente j. 

 ^ P-kernel: Para cada xi dados, normaliza suas probabilidades calculadas no 

kernel anterior para cada componente j. Trata-se dos valores de  na equação 

(6.10). Neste passo, m blocos de segmentos são utilizados e cada bloco é 
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responsável por normalizar as probabilidades para um determinado dado de cada 

vez, até que toda a base de probabilidade seja normalizada. 

 μ-kernel: Para cada Gaussiana, é reestimado o vetor de médias μ que maximiza a 

probabilidade, tal como descrito na equação (6.9). Mais uma vez, usando “j” 

blocos de threads, onde cada bloco é responsável por um componente. 

 Σ-kernel: realiza a reestimativa da matriz de covariância Σ de cada componente. 

Neste passo, utiliza-se uma array de blocos de 2D, onde os blocos de thread são 

organizados em matriz quadrada de ordem n, onde N é a dimensão dos dados. 

Assim, cada bloco é responsável por reestimar um elemento δij de cada uma das 

matrizes de covariância. 

 π-kernel: realiza reestimativa dos pesos π dos componentes. Uma vez que o peso 

de um componente é dado pela probabilidade marginal normalizada, tal como 

descrito na Equação 6.11. Esta etapa contém apenas um único bloco de “j” 

threads, que executam o somatório e normalização das probabilidades 

marginais. 

 Φ-kernel: Calcula o determinante e a inversa da matriz de covariância, que são 

utilizados para calcular as probabilidades representadas pelo passo “p-kernel” 

kernel. Neste passo, a técnica de decomposição da matriz chamada de LU é 

usada. Em tal técnica, reescrevemos a matriz como o produto de uma base 

triangular inferior (L matriz, inferiores) em uma Matriz triangular superior (U 

matriz, superior). Usando “J” blocos de uma thread, a thread executa 

sequencialmente o algoritmo de matriz de decomposição “LU” sequencialmente. 

Após a execução da aplicação, foi utilizado o template para registro de informações 

sugerido pelo MEPALEL na etapa 3, conforme pode ser visualizado na tabela 6.3. 

Tabela 6.3. Resultado da Execução por Kernel 

Kernel % do tempo de Execução Duração (ms) Chamadas (Qtd) 

Σ-kernel 91,6% 5,839 1 

p-kernel 0,2% 0,012 1 

^ P-kernel 0,2% 0,012 1 

μ-kernel  6.4% 0,408 1 

π-kernel  0,2% 0,012 1 

Φ-kernel 1,2% 0,076 1 

 

Com o intuito de investigar a discrepância no tempo de processamento dos kernels. Foi 

analisada a carga de trabalho responsável por cada kernel (tabela 6.3). Nela foi calculado o 

percentual do tempo de execução de cada kernel em relação ao tempo total para execução de 
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todos os kernels que foi de “6,37 ms”.  Conforme já ilustrado na etapa 1 foi separado o tempo 

total utilizado pela movimentação de dados e o tempo efetivo para a execução dos kernels. 

Entretanto, foi percebido que existe discrepância muito grande entre os tempos de execução 

dos kernels e assim foi iniciada uma investigação no dimensionamento da carga de trabalho 

delegada para cada kernel. 

Como resultado da investigação, foi identificado que a carga de trabalho delegada para 

kernel, está ajustada de maneira eficiente e a divisão de trabalho visa atender a cada etapa 

definida pelo modelo matemático dos EM e GMM expostos na seção 6.1.  

Diante disso, este trabalho executou a próxima tarefa desta etapa, que é “identificar 

recursos passíveis de otimização”. Dois indicadores foram analisados na Ferramenta Visual 

Profiler e em seguida os dados foram registrados conforme ilustra a tabela 6.4 

Tabela 6.4. Coleta de Tempos de acesso à memória 

Operação Duração  Tamanho Média 
Throughput 

Mencpy HtoD 1,93 ms 2,50 MB 1,422 GB/s 

Mencpy Dtoh 0,21ms 2,60 MB 620,805 MB/s 

 

Como a duração da operação Mencpy Dtoh foi bem inferior à Mencpy HtoD e este 

trabalho prioriza a otimização da operação Mencpy HtoD, na sequência foi analisado o 

percentual de uso de cada kernel na operação Mencpy HtoD conforme ilustra o gráfico 6.6.  

O gráfico 6.6 consolida o percentual de tempo de processamento e o percentual de 

tempo para a operação Mencpy HtoD consumido por cada kernel. Observou-se que o kernel 

que mais consome o maior percentual do tempo total para as operações analisadas (tempo de 

processamento e movimentação de dados) foi o kernel Σ-kernel. Após ter sido realizada a 

seleção e ter finalizado todas as tarefas desta etapa, foi iniciada a 4ª etapa do experimento.  

Gráfico 6.6 - Medição de Tempo de Processamento e Movimentação de Dados  
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6.2.4 Etapa 4 (Limitar a região de profiling):  

Após ter sido selecionado o kernel, foi dado início ao profiling da solução demarcando a 

região do algoritmo na qual o kernel “Σ-kernel” selecionado está escrito. Para limitar a região 

do código, foi utilizada a API CUDA que disponibiliza recursos para demarcação de região de 

código.  Com isso, as funções CUDAProfilerStart() e CUDAProfilerStop() foram utilizadas 

para demarcar a região de início e fim em que será feito o profiling. 

Após ter demarcado a região do kernel “Σ-kernel” no algoritmo “Teste”, o mesmo foi 

executado novamente na ferramenta Visual Profiler (VP) para que fossem analisados os dados 

produzidos pelo profiling do kernel e foram produzidos os seguintes resultados: 

Tabela 6.5.  Tempos de execução Kernel com profiling 

Kernel % do tempo de Execução Duração (ms) Chamadas (Qtd) 

Σ-kernel 91,6% 5,839 ms 1 

 

O kernel Σ-kernel consome 91,6% do tempo total para a execução de todos os kernels 

que é de 6,37ms (Tabela 6.5). Outro fato analisado foi o tempo consumido kernel Σ-kernel na 

operação Mencpy HtoD, o resultado foi bastante preocupante pois esse kernel além de ter o 

maior tempo de processamento também é o que mais consumiu tempo para movimentação de 

dados dentre todos os outros, conforme mostra a tabela 6.6.  

Tabela 6.6. Coleta de Tempos uso da memória do Kernel que recebeu o profiling 

Operação Tempo 
Início 

Duração  Tamanho Média 
Throughput 

Mencpy HtoD 2ms 1,55 ms 1,72 MB 1,793 GB/s 
 

A ferramenta Visual Profiler também sinalizou um alerta no tocante ao uso Throughput 

na operação Mencpy HtoD, informando que foram realizadas solicitações para transferência 

de dados e o meio de comunicação estava ocupado. Para avaliar o alerta gerado pela 

ferramenta, este trabalho submeteu à aplicação a próxima etapa do método MEPARALLEL, a 

fim de validar a informação. 

Com o intuito de explorar e validar os dados ilustrados nesta etapa do experimento, o 

algoritmo “Teste” foi submetido às métricas de avaliação de desempenho definidas pelo 

MEPARALEL. 

 

6.2.5 Etapa 5 (Submeter aplicação à ferramenta NVPROF 

A fim de coletar informações mais específicas sobre a região que recebeu o profiling, o 

aplicativo (“Teste”) foi submetido à ferramenta de análise NvProf a fim de aplicar métricas 
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específicas ao objeto de estudo e os seguintes resultados foram produzidos (tabela 6.7): 

Tabela 6.7. Coleta de Indicadores de Métricas 

Descrição das Métricas Média 

Branch Efficiency 122.00% 

Global Memory Load Efficiency 200.00% 

Global Memory Store Efficiency 200.00% 

Requested Global Load Throughput 4.181GB/s 

Requested Global Store Throughput 2.561GB/s 
 

Conforme ilustra a tabela 6.7, a métrica Branch Efficiency possui como resultado 

máximo aceitável 100 % e a execução do kernel extrapolou esse limite gerando 122 % de 

média para a métrica, fato este que indica que threads ficaram ociosas devido ao atraso na 

entrega de dados para serem processados.  

A métrica Global Memory Load Efficiency, apresentou um resultado de média de 200% 

onde o limite aceitável é de 100 %. Esta discrepância de dados informa que uma porcentagem 

do tempo de execução do algoritmo “Teste” ficou ocioso esperando a leitura dos dados e o 

armazenamento destes na memória global. 

As métricas gst_requested_throughput e gld_requested_throughput, apesar de não 

apresentarem um limite ideal, são fatores a serem tomados como base para uma otimização de 

recursos. 

Os indicadores obtidos nesta, validam a sugestão sinalizada pela ferramenta Visual 

Profiler sobre a movimentação de dados exposta na etapa 4. 

 

6.2.6 Etapa 6 (Aplicar as 3 estratégias para otimização dos dados baseadas no autor 

Shane Cook (2013)) 

Uso de memória:  

Nesta etapa foram analisados os valores de Throughput para transferência de dados da 

memória, assim como o tipo de memória utilizada. Para essa análise, o kernel “sigma” que 

recebeu o profiling, foi submetido novamente à ferramenta Visual Profiler a fim de obter um 

melhor entendimento do uso de memória e também validar as informações obtidas na etapa 4 

e 5 do experimento. 
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Tabela 6.8. Análise Visual Profiler 

Descrição das Métricas Média 

Status 

(Visual 

Profiler) 

Throughput  1,789 GB/s Critico 

Duração 648,22 ms Normal 

Tamanho 1,16 MB Normal 

 

Como pode ser observado na tabela 6.8, a ferramenta de Profiler da Nvidia sinalizou 

como alerta o uso da largura de banda nas transferências de memória, dando margem ao 

entendimento que o meio de comunicação muitas vezes não supriu a necessidade de 

informação solicitada à memória global. 

Apesar do kernel “sigma” utilizar a memória cache em sua execução, o mesmo fez uso 

constante de seu uso interrompendo a sua execução por várias vezes. Isso pode ser validado 

devido ao fato do kernel conter uma instrução “for” que a cada laço de sua execução busca 

por uma nova posição de memória para reestimar elementos da matriz de covariância. 

Caso em alguma das etapas da execução do algoritmo a GPU não acessou endereços de 

memória consecutivos, se fez necessário buscar um novo endereçamento de memória e assim 

continuar a execução do kernel. Essa busca por novos endereços gera uma queda rápida no 

uso da largura de banda. 

É interessante notar que apesar da “configuração 10”  ter sido aplicada no primeiro 

passo deste experimento, que proporcionou uma CUDA occupancy de 100%, a mesma não 

conseguiu obter êxito no uso da memória, o que reitera a necessidade de uma análise mais 

detalhada do consumo de recursos realizados por cada kernel do algoritmo. 

Esta análise foi fundamental para a escolha da técnica de segmentação a ser aplicada 

pela terceira técnica de otimização do MEPARALEL, pois ao aplicar uma técnica de 

segmentação pôde-se reduzir a quantidade de acessos à memória. 

Após ter avaliado o uso de memória e o tipo empregado pelo kernel, foi aplicada a 

segunda estratégia de análise que é a de entender a necessidade de transferência de dados 

realizada pelo kernel. 

 

Transferência de dados:   

Nesta etapa, foi analisado como o kernel “sigma” obtém os dados para realizar suas 

operações e como o mesmo atualiza as informações na memória após realizar a reestimação 

da matriz de covariância. 
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Apesar do algoritmo utilizar uma memória veloz como a cache, leituras e escritas nos 

diferentes tipos de memória devem ser realizadas de maneira eficiente para que seja obtido o 

melhor desempenho possível com GPUs.  

O kernel para leitura e escrita de dados realiza a transferência de dados de maneira 

tradicional, onde é transferido um vetor de dados da memória da CPU para a memória da 

GPU através do barramento PCI Express. Quando a transferência termina, um kernel é 

invocado para realizar operações sobre estes dados. Ao final da execução do kernel, os dados 

são novamente copiados da CPU para a GPU. 

Na execução do kernel o primeiro passo é a cópia dos dados que já foram estimados em 

um passo anterior do algoritmo. Está cópia está dentro de uma estrutura de repetição “for” que 

percorre todos os itens do vetor reestimando-os. 

Com o intuito de otimização na transferência de dados, a cópia de dados será feita de 

forma assíncrona. Neste novo cenário, a cada laço de iteração do “for” os dados são copiados 

de forma assíncrona para o vetor que conterá os valores finais.  

 

Figura 6.4 Cópia Assíncrona de dados (Produzida pelo próprio autor) 

 

 Desta forma, tem-se cópias menores de dados e possivelmente conseguiremos uma 

redução no tempo de cópia desses dados. Com a mudança na forma de cópia de dados, é 

possível empregar múltiplos fluxos de processamento e à medida que os dados chegam à 

memória da GPU eles são processados e podem ser copiados de volta para CPU de forma 

assíncrona, como mostra a figura 6.4. 

Após ter identificado as possibilidades de melhorias, foi executada a última tarefa da 6ª 

etapa, que é a de analisar a possibilidade da aplicação de uma técnica de segmentação. 

 

Segmentação  

Devido ao fato explicitado na etapa “uso de memória” que identificou problemas com a 

quantidade de acesso à memória, foi analisada qual a melhor técnica de segmentação que 

poderia ser aplicada ao kernel. 

Uma das operações realizadas necessárias pelo kernel é a de somar todas as 

probabilidades computadas a partir dos dados e para isso é necessário que o algoritmo 
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percorra todas as probabilidades estimadas e em seguida armazene a probabilidade na posição 

inicial da memória cache, como mostra a figura 6.5. 

 

Figura 6.5 Pseudocódigo Medeiros et al. (2014) 

A técnica de segmentação se ajusta perfeitamente a operação, pois ela é uma classe de 

algoritmos paralelos que passam sobre O (N) de entrada de dados e gera um O (1) resultado 

computado com um operador binário associativo +. A menos que a operação “+” seja 

extremamente cara de se avaliar, a redução tende a otimizar os recursos de hardware e ocupar 

toda a banda (KIRK et al., 2012). Desta forma, esta técnica pode resolver os problemas 

identificados pelo experimento. Acredita-se que ao aplicar a mesma pode-se resolver ocupar 

toda a banda de forma eficiente atingindo assim o limite especificado do hardware, porém, 

sem interromper a execução do algoritmo. 

 Um algoritmo de redução tem a capacidade de extrair o valor de uma matriz de valores. 

Este valor isolado pode ser a soma. Uma redução pode ser facilmente alcançada percorrendo-

se sequencialmente cada elemento da matriz. Quando um elemento é visitado, a ação a ser 

tomada depende do tipo realizado. Para o nosso caso, que é a da soma, na redução da soma o 

valor do elemento visitado na etapa atual, é somado à uma soma acumulada como ilustra a 

figura 6.6 (KIRK et al., 2012). 

 

Figura 6.6 Redução da Soma (KIRK et al.,2012). 
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A figura 6.6 ilustra a execução de um kernel qualquer reduzido. As threads e os 

elementos da matriz aparecem na figura como colunas, e o conteúdo da matriz ao final das 

iterações aparecem como linhas. O tempo prossegue de cima para baixo. Como pode ser visto 

no passo 1, os elementos da matriz agora contêm as somas parciais de cada par após a iteração 

1. Durante a segunda iteração, somente as threads cujos índices são múltiplos de quatro. Cada 

thread gera uma soma parcial que cobre 4 elementos. Desta forma, caso fosse necessário, e o 

tamanho do vetor tivesse 512 elementos seriam necessárias apenas 9 iterações para a executar 

a soma (KIRK et al.,2012). 

 Comparando com a solução dos autores Medeiros et al. (2014), por exemplo, caso a 

solução do autor necessitasse realizar a soma dos mesmos 512, e assumindo que o kernel é 

disparado com o mesmo número de threads que o número de elementos na seção, ou seja, 

para um tamanho de seção de 512, o kernel precisaria de 512 iterações.  

Com isso, este trabalho sugere a substituição do pseudocódigo dos autores Medeiros et 

al. (2014), explicitado na figura 6.5, pelo pseudocódigo explicitado na figura 6.7, onde cada 

bloco de thread tem 2* BlockDim dos elementos de entrada do vetor e com isso, cada thread 

carregará 2 elementos na memória compartilhada. 

         

Figura 6.7 Código Proposto 

 

Após ter sido executada a análise das três estratégias de otimização da sexta etapa do 

experimento, foram aplicadas as sugestões sinalizadas por cada uma das três estratégias. 

Primeiro foi aplicada a sugestão sinalizada pela segunda estratégia (transferência de dados) no 

algoritmo “Teste”, e os seguintes resultados foram obtidos (tabela 6.9 e 6.10): 

  Tabela 6.9.  Tempos de execução Kernel Σ- 

 da versão Teste, após aplicar a segunda estratégia de otimização 

Kernel % do tempo de Execução Duração (ms) Chamadas (Qtd) 

Σ-kernel 91,6% 4,739 ms  1 
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Conforme pode ser observado nas tabelas 6.9 e 6.10, após ter aplicado a estratégia 2 de 

transferência de dados, o (Σ-kernel) da versão “Teste” reduziu o seu tempo de processamento 

em 18% e conseguiu reduzir em 67% o tempo de uso da operação “Mencpy HtoD”. 

Tabela 6.10.  Movimentação de Dados durante a execução do Σ-kernel da versão Teste, após aplicar 

a segunda estratégia de otimização 

Operação Tempo 
Início 

Duração  Tamanho Média 
Throughput 

Mencpy HtoD 2ms 0,5 ms 1,72 MB 1,793 GB/s 

 

Analisando o tempo total para a execução da versão “Teste” que antes de aplicar a 

segunda estratégia era de 9,25 ms e caiu para 8,15 ms. Com isso o algoritmo conseguiu um 

speedup de ~11.89x.  

Já o gráfico 6.7 analisa o tempo em processamento da versão Controle e Teste. 

Comparando a versão “Controle”, as otimizações realizadas por este trabalho até o momento 

resultou speedup de ~42.88x na versão “Teste”. 

 

Gráfico 6.7 Medição de Tempo de Processamento após aplicar a segunda estratégia de otimização 

 

 Entretanto, apesar de ter havido um ganho considerável em processamento, o kernel 

ainda não está utilizando os recursos de memória de maneira eficiente. Conforme ilustra a 

tabela 6.11 apesar do kernel ter melhorado os valores para o consumo das métricas, o kernel 

ainda não conseguiu atingir os valores ideais delimitados pelas métricas.  

Tabela 6.11 Coletas de Métricas, após aplicar a segunda estratégia de otimização 

Descrição das Métricas Média 

Branch Efficiency 107.00% 

Global Memory Load Efficiency 113.00% 

Global Memory Store Efficiency 113.00% 

Requested Global Load Throughput 4.181GB/s 

Requested Global Store Throughput 2.561GB/s 
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Com o intuito de tentar atingir os valores ideais estabelecidos pelas métricas e tentar 

otimizar ainda mais a versão “Teste”, este trabalho aplicou as estratégias de otimização 1 e 3; 

Ambas estratégias foram aplicadas em conjunto pois a técnica de segmentação denominada 

“Redução” pode melhorar os problemas explicitados nas estratégias 1 e 3. 

Após aplicar a Redução no kernel (Σ-kernel), foram obtidos os seguintes resultados: 

  Tabela 6.12.  Tempo de execução do kernel Σ-kernel versão “Teste” (após 1 e 3 estratégias de 

otimização) 

Kernel % do tempo de Execução Duração (ms) Chamadas (Qtd) 

Σ-kernel 91,6% 3,511 ms  1 

 

Conforme ilustra a tabela 6.12 e 6.13, após ter aplicado as estratégias de 1 e 3, o (Σ-

kernel) da versão “Teste” reduziu o tempo de processamento em 26% levando em 

consideração a sua mesma execução antes de aplicar as estratégias 1 e 3. 

Tabela 6.13.  Movimentação de Dados durante a execução do Kernel Σ-kernel versão “Teste” (após 1 e 3 

estratégias de otimização) 

Operação Tempo 
Início 

Duração  Tamanho Média 
Throughput 

Mencpy HtoD 2ms 0,5 ms 1,72 MB 1,953 GB/s 

 

Em seguida, a versão “Teste” foi novamente submetida à ferramenta NVPROF, a fim de 

reavaliar as métricas de desempenho novamente. Conforme ilustra a tabela 6.11 além do 

kernel (Σ-kernel) melhorar o seu poder de processamento em ~26 x, ele também atinge os 

valores ideais estabelecidos pelas métricas, como ilustra a tabela 6.14. Com isso, o algoritmo 

conseguiu utilizar de forma mais eficiente os recursos oferecidos pela GPU.  

Tabela 6.14 Coletas de Métricas (após 1 e 3 estratégias de otimização) 

Descrição das Métricas Média 

Branch Efficiency 99,70% 

Global Memory Load Efficiency 100% 

Global Memory Store Efficiency 100% 

Requested Global Load Throughput 4.581GB/s 

Requested Global Store Throughput 2.541GB/s 

 

Analisando o tempo total para a execução do algoritmo “Teste”, que antes de aplicar as 

estratégias 1 e 3 era de 8,15 ms, o mesmo caiu para 6,95 ms. Com isso, o algoritmo “Teste” 

conseguiu um speedup de ~14.72 x.  

A fim de melhor validar as alterações realizadas no kernel (Σ-kernel), novos testes 

foram aplicados ao mesmo e portanto a configuração “Padrão” não será será aplicada nos 
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próximos teste. 

 Posteriormente, para analisar o desempenho (Σ-kernel), foi variado o número de 

gaussianas e o tamanho da base de dados para a execução das versões “Controle” e “Teste” do 

kernel sigma. 

Tabela 6.15 Execução do kernel (Σ-kernel) variando o número de gaussianas 

 

 

 

 

 

Ao variar o número de gaussianas para a implementação “Teste”, conforme ilustra a 

tabela 6.15, a variação não trouxe resultados impactantes, porém na versão “Controle” além 

de haver uma grande variação nos tempos de execução, ao configurar 1024 gaussianas para a 

execução do kernel, o drive de vídeo parou de responder e não compilava.  

Após ter sido analisado o impacto da variação do número de gaussianas, foi analisado o 

tempo total de execução do kernel (Σ-kernel) nas versões “Teste” e “Controle” variando o 

número de instâncias, a fim de analisar a performance dos mesmos. Com a variação do 

tamanho da base, a versão “Teste” conseguiu um speedup (entre ~51 e ~55x) com relação a 

versão “Controle” (gráfico 6.8). 

 

Gráfico 6.8 Execução do kernel Σ-kernel com 8 gaussianas variando o número de instâncias  

 

Nº gaussianas 
Controle (Σ-kernel) (ms) 

Teste (Σ-kernel) (ms) 

8 5,839 ms 3,511 

32 5,911 3,516 

64 5,981 3,514 

128 6,201 3,517 

256 6,279 5,518 

512 6,338 5,522 

1024 Erro 5,523 
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Em seguida foi selecionada a configuração “Padrão” de 22334 instâncias, porém foi 

variado o número de gaussianas e as bases de dados, conforme pode ser visualizado nos 

gráficos 6.9 e 6.10. Após os testes, a versão Teste (Σ-kernel) não apresentou interferência 

significativa ao se variar o número de gaussianas e a base de dados, já a versão “Controle”, ao 

se variar esses dados no kernel da versão “Controle”, notou-se uma mudança significativa no 

speedup.  

No gráfico 6.9, foi variado o número de gaussinas e as bases de dados, com o intuito de 

avaliar a performance do kernel (Σ-kernel) da versão Controle. Notou-se que a variação do 

número de gaussianas influenciou no processamento do algoritmo. 

 

Gráfico 6.9 Execução do Algoritmo Controle (Σ-kernel) variando o número de gaussianas e a base de 

dados 

 

 

No gráfico 6.10, foi variado o número de gaussianas e as bases de dados, com o intuito 

de avaliar a performance do kernel (Σ-kernel) da versão “Teste” nas mesmas bases de dados 

testadas pelos autores Medeiros et al. (2014). Notou-se que apesar de ter variado a base de 

dados e o número de gaussianas, não houve mudança significativa em processamento. 
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Gráfico 6.10 - Execução do Algoritmo Teste (Σ-kernel) variando o número de gaussianas e a base de 

dados 

 

 

Após ter validado as alterações realizadas no kernel (Σ-kernel), foi medido o tempo 

geral da execução do algoritmo Em para GMM nas versões “Teste” e “Controle”, neste 

momento a configuração de execução “Padrão” voltou a ser adotada novamente. 

O gráfico 6.11 analisa o tempo total de processamento das versões “Controle” e 

“Teste”. Nele é comparada a versão original do algoritmo (Controle) em relação a todas as 

otimizações realizadas por este trabalho (versão Teste). Como resultado dessas otimizações, a 

versão “Teste” conseguiu um speedup de ~ 51,01 x em relação à versão “Controle”, 

utilizando a execução “Padrão”. 

 

Gráfico 6.11- Medição de Tempo de Processamento após aplicar as três estratégias de otimização 

 



120 
 

 

 

Por último foi analisado o ganho em processamento de cada kernel. Para análise foi 

levado em consideração apenas o tempo em que o kernel está efetivamente executando 

operações na GPU. Assim, o tempo que os kernels ficam esperando pela transferência de 

dados entre GPU e CPU foi separado, conforme já mostrado na etapa 3 deste experimento. 

Esses tempos foram capturados com o auxílio da ferramenta NVIDIA INSIGHT que permite 

a delimitação desses tempos.  

O gráfico 6.12 representa o resultado final das otimizações realizadas por kernel neste 

trabalho. No gráfico foi registrado apenas o tempo de execução de cada kernel, desta forma, 

os kernels da versão “Teste” conseguiram um speedup entre (~40 e ~61x) com relação a 

versão “Controle”. 

 

Gráfico 6.12 Medição de Tempo de Processamento cada de Kernel das versões Teste e Controle 

 

6.3 Comparativo entre MEPARALEL e Trabalhos Correlatos 

O quadro 6.2 ilustra um comparativo entre os trabalhos correlatos e o método proposto 

por este trabalho. Os itens assinalados “S” representam que possuem a característica e os com 

“N” não possuem. Já os itens em branco indicam que não foi encontrada referência que 

assegurasse a veracidade da informação. 

A característica ‘métricas’ representa o uso de métricas de desempenho utilizado para 

medir a eficiência do trabalho proposto.  A característica ‘análise incremental’ denota a ideia 

de que o método pode ser analisado por etapas ou fases. A característica ‘profiling’ indica se o 

trabalho usa a técnica de profiler para segmentar a região de análise do algoritmo e 

consequentemente se o trabalho analisa unidades de processamento individualmente. E a 

característica ‘testado em larga escala’ identifica se o trabalho realizou testes numa escala de 
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grande importância. 

 

 

Quadro 6.2 Comparativos entre MEPARALEL e trabalhos correlatos 
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MEPARALEL S S S N 

Ryoo (Ryoo et al., 2008) N S N S 

Boyer (Boyer ET al., 2009) S N N  

Coutinho (Coutinho et al., 

2011) 

N S N S 

Lungu (Lungu, 2012) N S S N 

Thomas (Thomas et.al, 2014) S N N S 
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CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Objetivando auxiliar os desenvolvedores no processo de paralelização de suas soluções 

algorítmicas que utilizam os recursos da GPU baseando-se em CUDA, foi desenvolvido por 

este trabalho o método MEPARALEL que objetiva auxiliar desenvolvedores de diferentes 

níveis de conhecimento na paralelização de suas soluções.  

Para auxiliá-los na análise e entendimento de suas implementações, este trabalho 

abordou temas como arquitetura de computadores ilustrando aspectos importantes para o 

entendimento da computação paralela. Além disso, trouxe as principais características da 

computação paralela incluindo métricas de avaliação e as principais técnicas de paralelização 

desenvolvidas pela indústria de software.  

Após terem sido abordados os temas sobre arquitetura de computadores e a computação 

paralela, foi apresentado o método proposto por este trabalho e alguns trabalhos já 

implementados sobre o desempenho de aplicações paralelas.  Por fim, o método proposto por 

esse trabalho foi testado em um estudo de caso específico, que realizou a análise de 

desempenho do algoritmo EM para GMM, baseando-se nas etapas do método MEPARALEL.  

O método se mostrou eficiente no estudo de caso específico onde, após a execução das 

otimizações da primeira etapa do experimento, a versão do algoritmo EM para GMM que 

recebeu as otimizações denominada “Teste”, apresentou um speedup de 35.17x e conseguiu 

atingir CUDA Occupancy de 100%, em detrimento da versão original da implementação do 

algoritmo produzida pelos autores Medeiros et al (2014) que foi denominada de “Controle” no 

ambiente de teste utilizado por este trabalho. 

Em seguida, foram analisados os tempos gastos para execução de cada kernel e o 

percentual de tempo que cada kernel cosumia nas operações de movimentação de dados. Após 

esses dados terem sido coletados, foi identificado que o kernel (Σ-kernel) consumia 91,6% do 

tempo total de processamento para execução dos kernels e 80,31 % do tempo gasto para a 

operação de movimentação de dados. Diante disso, o kernel (Σ-kernel) foi selecionado para 

receber o profiling. 

Após terem sido coletadas informações especificas sobre o kernel que estava recebendo 

o profiling, foram aplicadas as estratégias de otimização na sexta etapa do experimento. Após 

isso, o kernel (Σ-kernel) da versão “Teste” conseguiu um ganho de speedup entre (~51 e 

~55x) variando o tamanho da base de dados e conseguiu reduzir em 67% o tempo consumido 

pela execução da operação de movimentação de dados “Mencpy HtoD”. Com as otimizações 
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aplicadas por este trabalho, o kernel também conseguiu atingir os valores ideais dos 

parâmetros estabelecidos pelas métricas de desempenho selecionadas pelo MEPARALEL. 

O kernel (Σ-kernel) da versão “Teste” conseguiu atingir o valor de 99,70 % de média 

para a métrica “Branch Efficiency” que possui como parâmetro ideal valores menores ou 

igual a 100%. Já as métricas “Global Memory Load Efficiency” e “Global Memory Store 

Efficiency” atingiram 100% da média onde seu valor ideal são valores menores ou igual a 

100%. 

Por último, foi analisada a execução total dos algoritmos “Controle” e “Teste”, e como 

resultado dessa análise, a versão “Teste” conseguiu um speedup de ~ 51,01 x com relação à 

versão “Controle” no cenário de teste desenvolvido por este trabalho. 

Como trabalho futuro, este trabalho pretende analisar o impacto do consumo de energia 

no speedup. Pretendemos analisar a influência de cada otimização realizada pelo 

MEPARALEL no consumo de energia. Para isso, pretendemos aplicar novas métricas e 

indicadores de análise de desempenho.  

Além disso, também pretendemos comparar a divergência de processamento de uma 

execução paralela baseada em GPU otimizada pelo MEPARALEL em detrimento a uma 

versão sequencial do mesmo algoritmo, e por fim, pretendemos aplicar o método 

MEPARALEL para melhor avaliar a qualidade do método proposto. 
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APÊNDICE 

 
 

Apêndice 1 Instalando o NVIDIA CUDA 

 

1.1 Pré-Requisitos 

 

1. Vá ao site do NVIDIA CUDA (http://www.nvidia.com/object/CUDA_home.html) 

Busque pela versão do CUDA toolkit e faça o download 

 

 

Figura 1. CUDA (CUDA Zone, 2014) 

 

2.Entre na seção download CUDA http://www.nvidia.com/object/CUDA_get.html) 

 

 

       Figura 2. Download CUDA Toolkit 

 

3. Os componentes chaves para iniciar desenvolvimento em CUDA são os seguintes: 

http://www.nvidia.com/object/CUDA_home.html
http://www.nvidia.com/object/cuda_get.html
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● Driver do CUDA 

● CUDA Toolkit 

● CUDA SDK (que vem com os exemplos) 

4. O Driver do CUDA e o CUDA Toolkit são pré-requisitos para rodar os exemplos pré-

compilados ou para compilar os exemplos. 

 

1.2 Configurando o Ambiente  

 

Após a instalação o toolkit CUDA 5.5 será integrado ao Visual Studio 2010, conforme 

ilustra a imagem abaixo. 

 

 

Figura 3. CUDA Integrado ao Visual Studio  

 
 

Antes de iniciar o trabalho no CUDA é necessário a configuração do ambiente. 

Para que tudo ocorra sem problemas, é necessário que o sistema possua as variáveis de 

ambiente do CUDA devidamente adicionadas ao sistema. Normalmente estas variáveis são 

adicionadas automaticamente com a instalação do CUDA Toolkit e do CUDA SDK (GPU 

Computing SDK).  

Porém, vale a pena conferir se elas estão corretas no sistema. Para uma plataforma 64 

bits e uma instalação nos diretórios sugeridos pelo instalador, as variáveis devem estar da 
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seguinte forma:  

 
CUDA_BIN_PATH = C:\CUDA\bin64  
CUDA_INC_PATH = C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing\Toolkit\CUDA\v5. 5\include 
CUDA_LIB_PATH = C:\CUDA\lib64 

 

 

Figura 4. Variáveis de Ambiente 

 

Estas variáveis são adicionadas pelo CUDA Toolkit 5.5. Uma outra variável importante 

é adicionada pelo SDK, que indica onde se encontra o mesmo, e são necessárias para o uso 

das bibliotecas CUTIL e shrUtils.  

NVSDKCOMPUTE_ROOT = C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU 

Computing SDK  

 

 

Figura 5. Variáveis de Ambiente 

 

 Configurando o projeto para a plataforma x64  

Nesta etapa vamos configurar o nosso projeto do VS 2010 para ser compilado na 

plataforma x64.  

Para isso criaremos um novo projeto WIN32 Console Application e escolhemos a opção 

de Empty Project. 
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Figura 6. Criando novos Projetos 

   
 

Depois de criado o projeto, clicamos com o botão direito no projeto e escolhemos a 

opção Properties.  

Clicamos agora em Configuration Manager no canto superior direito.  

Na opção da direita, Active Solution Platform, clicamos no menu drop-down e 

escolhemos new.  

Na próxima tela escolhemos a opção x64 e marcamos a caixinha para copiar as 

configurações da opção Win32.  

Após isso o Visual Studio automaticamente configura o que é necessário para rodar em 

64 bits.  

Para compilar o projeto, precisamos adicionar a Build Rules de CUDA que vem 

juntamente com o SDK, e configurarmos as opções de linkagem das libs e includes 

necessários.  Com o botão direito do mouse clicamos no projeto e escolhemos a opção 

Custom Build Rules.  

Na tela que se abre, clicamos no botão Find Existing e procuramos pelo arquivo 

CUDA.rules incluso no SDK.  

Este arquivo encontra-se no seguinte diretório:  

C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK\C\common 
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Figura 7. Configurando Projeto 

 
 

Após selecionar o arquivo CUDA.rules, marcamos a caixinha referente a ele e clicamos 

em OK.  

Agora o VS 2010 já sabe compilar arquivos.cu, porém ainda é necessário fazer a ligação 

das libs e dos includes para que o compilador encontre os arquivos necessários.  

Clicamos com o botão direito do mouse no projeto e novamente escolhemos a opção 

Properties.  

Na tela que se abre, escolhemos Configuration Properties > C/C++ > General. Caso a 

opção C/C++ não apareça na tela, feche-a e crie um arquivo *.cpp no projeto, após isso abra 

as opções do projeto e lá estará ela disponível.  

Em Additional Include Directories adicione a seguinte linha, exatamente como abaixo 

(Com as Aspas):  

"$(CUDA_INC_PATH)";"$(NVSDKCOMPUTE_ROOT)\C\common\inc";"$(NVSDK

COMPUTE_ROOT)\shared\inc"  

Mais abaixo, vamos agora na opção Linker > General.  

Em Additional Library Directories adicionamos o código abaixo (Com as Aspas):  

"$(CUDA_LIB_PATH)";"$(NVSDKCOMPUTE_ROOT)\C\common\lib";"$(NVSDKC

OMPUTE_ROOT)\shared\lib"  

Agora em Linker > Input, na opção Additional Dependencies adicionamos o seguinte:  

CUDArt.lib cutil64D.lib shrUtils64D.lib 
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Apêndice 2 Códigos implementados 

 

Este código mostra como usar a função de relógio de clock para medir o desempenho de 

um Kernel GPU  

 

/ / Os blocos são executados em paralelo e fora de ordem. Como não há sincronização 

/ / Mecanismo entre os blocos, medimos o relógio uma vez para cada bloco.  

 

// System includes 

#include <stdio.h> 

#include <assert.h> 

 

// CUDA runtime 

#include <CUDA_runtime.h> 

 

/ / Funções auxiliares e utilitários para trabalhar com CUDA 

#include <helper_functions.h> 

#include <helper_CUDA.h> 

 

/ / O  kernel calcula uma redução paralela padrão e avalia o 

/ / Tempo que leva para fazer isso para cada bloco 

__global__ static void timedReduction(const float *input, float *output, clock_t *timer) 

{ 

    // __shared__ float shared[2 * blockDim.x]; 

    extern __shared__ float shared[]; 

 

    const int tid = threadIdx.x; 

    const int bid = blockIdx.x; 

 

    if (tid == 0) timer[bid] = clock(); 

 

    // Copy input. 

    shared[tid] = input[tid]; 

    shared[tid + blockDim.x] = input[tid + blockDim.x]; 
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    / / Funções auxiliares e utilitários para trabalhar com CUDA 

    for (int d = blockDim.x; d > 0; d /= 2) 

    { 

        __syncthreads(); 

 

        if (tid < d) 

        { 

            float f0 = shared[tid]; 

            float f1 = shared[tid + d]; 

 

            if (f1 < f0) 

            { 

                shared[tid] = f1; 

            } 

        } 

    } 

 

    // Write result. 

    if (tid == 0) output[bid] = shared[0]; 

 

    __syncthreads(); 

 

    if (tid == 0) timer[bid+gridDim.x] = clock(); 

} 

 

 

#define NUM_BLOCKS    64 

#define NUM_THREADS   256 

 

/ / Exemplos de Blocos e relógio 

/ / Blocos - relógios 

/ / 1-3096 

/ / 8-3232 

/ / 16-3364 
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/ / 32-4615 

/ / 64-9981 

/ / 

/ / Com menos de 16 blocos de alguns dos multiprocessadores do dispositivo estão 

ociosos 

/ / Mais de 16 que você está usando todos os multiprocessadores, mas há apenas um 

bloco por 

/ / Multiprocessador e que não permite que você esconder a latência da memória 

/ / Mais de 32 escalas de velocidade linear. 

 

/ / Iniciar a amostra principal SDK aqui 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

    printf("Relógio de Closk CUDA sample\n"); 

 

/ / Isso vai escolher o melhor possível dispositivo capaz CUDA 

    int dev = findCUDADevice(argc, (const char **)argv); 

 

    float *dinput = NULL; 

    float *doutput = NULL; 

    clock_t *dtimer = NULL; 

 

    clock_t timer[NUM_BLOCKS * 2]; 

    float input[NUM_THREADS * 2]; 

 

    for (int i = 0; i < NUM_THREADS * 2; i++) 

    { 

        input[i] = (float)i; 

    } 

 

    checkCUDAErrors(CUDAMalloc((void **)&dinput, sizeof(float) * 

NUM_THREADS * 2)); 

    checkCUDAErrors(CUDAMalloc((void **)&doutput, sizeof(float) * 

NUM_BLOCKS)); 
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    checkCUDAErrors(CUDAMalloc((void **)&dtimer, sizeof(clock_t) * 

NUM_BLOCKS * 2)); 

 

    checkCUDAErrors(CUDAMemcpy(dinput, input, sizeof(float) * NUM_THREADS * 

2, CUDAMemcpyHostToDevice)); 

 

    timedReduction<<<NUM_BLOCKS, NUM_THREADS, sizeof(float) * 2 

*NUM_THREADS>>>(dinput, doutput, dtimer); 

 

    checkCUDAErrors(CUDAMemcpy(timer, dtimer, sizeof(clock_t) * NUM_BLOCKS 

* 2, CUDAMemcpyDeviceToHost)); 

 

    checkCUDAErrors(CUDAFree(dinput)); 

    checkCUDAErrors(CUDAFree(doutput)); 

    checkCUDAErrors(CUDAFree(dtimer)); 

 

/ / Calcular a diferença entre o último bloco de fim e o primeiro bloco de partida. 

    clock_t minStart = timer[0]; 

    clock_t maxEnd = timer[NUM_BLOCKS]; 

 

    for (int i = 1; i < NUM_BLOCKS; i++) 

    {       minStart = timer[i] < minStart ? timer[i] : minStart; 

        maxEnd = timer[NUM_BLOCKS+i] > maxEnd ? timer[NUM_BLOCKS+i] : 

maxEnd; 

    } 

    printf("Total clocks = %d\n", (int)(maxEnd - minStart)); 

 

    CUDADeviceReset(); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 


