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Resumo da Tese apresentada à COPPE como parte dos requisitos necessários para 
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Paula Marisa da Costa Panta Ferreira Maciel 

Agosto de 1991 

Orient ador: Claudio Luís de Amoriin 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Este trabalho se propõe a aplicar as técnicas de otirnização de lingua- 

gens sequnciais numa linguagem vetorial: ACTUS 11. Poucas foram as modificações 

necessárias para que as técnicas se adaptassem às características da linguagem AC- 

TUS I1 e foi alcançado bastante ganho em termos, de paralelismo. 

O trabalho faz parte de um projeto maior cujo objetivo é construir 

um compilador de ACTUS 11. O compilador deverá conter o front-end, o back-end e 

o otimizador. A linguagem ACTUS 11, as técnicas de otirnização e sua aplicação na 

linguagem vetorial estão descritas neste trabalho. 



Abstract of Thesis presented to COPPE as partia1 fulfillment of the requirements 

for the degree of Master of Science (M. Sc.) 

Optimization of ACTUS Programs 

Paula Marisa da Costa Panta Ferreira Maciel 

Agosto, 1991 

Thesis Supervisor: Claudio Luís de Amorim 

Department: Programa de Engenharia de Sistemas e Computação 

In this work we propose tha aplication of optimization techniques in 

sequential languages into a vector language: ACTUS 11. There were few necessary 

changes for adjusting the techniques to the caracteristics of ACTUS I1 and it was 

reached a great amount of parallelism. The project wich the optimizer belongs to 

is a compiles for ACTUS 11. The ACTUS I1 language, the optimizations techniques 

and their aplications in ACTUS I1 are discussed on this work. 
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São vários os motivos que levaram os pesquisadores a estudarem técnicas de deteçcão 

de paralelismo. A maioria dos programas é escrita em linguagens com características 

sequenciais como Fortran, Pascal e outras. Com o desenvolvimento na área de 

arquiteturas de computadores paralelos e vetoriais passou a existir a necessidade de 

se expressar algum tipo de paralelismo na programação. Como esse paralelismo nao 

é expresso nos programas já existentes e estes não podem ser desprezados devido à 

carga de trabalho e informação que representam procurou-se então em desenvolver 

técnicas que detectassem o paralelismo e otirnizassem os programas. 

Já existem muitos trabalhos de otirnização de código feitos para lin- 

guagens sequeilciais como Pascal e FORTRAN. Por isso achou-se mais interessante 

que todo o trabalho de pesquisa se voltasse para uma linguagem que já possuísse 

algum paralelismo embutido, como ACTUS 11. Além disso, esta tese faz parte de um 

projeto maior cuja finalidade é construir um compilador para a linguagem ACTUS 

II. O compilador será formado pelo front end, o back end e o otimizador. 

Ao se aplicarem técnicas de otiinização numa linguagem com as ca- 

racterísticas de ACTUS 11, os objetivos principais são: descobrir blocos e comandos 

que podem ser executados em paralelo ou que podem ser vetorizados (usando-se 

as prerrogativas da própria linguagem) e, que neste último caso, passaram desa- 

percebidos pelo programador. As técnicas estudadas compreendem: renomeação de 

variáveis, expansão de variáveis escalares, substituição para a frente de comandos, 

quebra de comando, reordenação de comandos, loop blocking, distribuição do Zoop, 



redução de ciclo e loop spreading. 

No capítulo I1 são mostradas as principais dependências de  dados 

assim como tudo o que se relaciona com elas, inclusive a coilstrução do grafo de 

dependência. As técnicas de otimixação estudadas para linguagens sequenciais são 

apresentadas, acompanhadas de exemplos, no capítulo 111. A linguagem ACTUS I1 

e as t écn icas  de  ot imização agora aplicadas a ela são vistas no capítulo IV. Neste 

capítulo são mostrados também os algoritmos que representam uma proposta de 

implementação de cada uma das técnicas. As conclusões do trabalho são apresenta- 

das no último capítulo. Durante todo o trabalho será usado ACTUS para substituir 

ACTUS 11. 



Para que se possa fazer a reestruturação automática do programa é necessário 

computarem-se as dependências de dados, as quais mostram como os dados são 

calculados e usados durante a execução do programa. 

É tarefa do compilador detectar operações vetoriais ou paralelas em 

loops seriais. Ele deve descobrir as dependências de dados dentro do loop e permitir 

a execução paralela ou vetorial sem violar essas dependências. 

As informações de dependências são importantes para se verificar 

quando as otiinizações ou transformações são legais. Uma transformação é dita legal 

se a execução do programa sequencial reestruturado produzir o mesmo resultado que 

o programa original. 

Um programa deve ser visto como uma seqüência de comandos de 

atribuição e de loops que contém ou não outros loops. IN (S) representa o conjunto 

de variáveis lidas pelo comando S e OUT (S) representa o conjunto de variiiveis 

escritas pelo comando S. 

Um comando de atribuição pode envolver variáveis escalares ou in- 

dexadas e possui a forma a seguir: 

Os loops têm o seguinte formato: 
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L j :  do I j = p , N j  
H 

end 

onde p e Nj são os limites inferior e superior, respectivamente, e H é 

o corpo do loop podendo ser uma seqüência de loops e de comandos de atribuição. 

Ij assume valores ij, p 5 i j  5 Nj. 

Quando H é formado por um conjunto de loops recebe o nome de 

aninhamento.  O aninhamento é perfeito se o corpo do loop Lk é justamente o de 

Lk+l. O corpo do loop mais interno é visto como o corpo do aninhamento. 

Dado um comando S pertencente a um programa, define-se como 

nz'vel de S ou nest  (S) o conjunto de todos os loops que contém esse comando. 

Dois comandos S e T, não necessariamente distintos, num programa,. 

definem três aninhamentos disjuntos: um aninhamento L, que engloba os dois co- 

mandos, um aninhamento Ls formado pelos loops que contém S mas não T e um 

aninhamento LT formado pelos loops que contém T mas não S. Os aninhamentos L, 

Ls e LT são os maiores possz'veis. Se o corpo de H for formado por n loops a divisão 

será a seguinte: 

Assim: 

nest(S) = (L, Ls), com m loops; 

nest(T) = ( L ,  LT), com (n - m + e) loops; 

O conjunto de índices de nest(S) é (I, Is) e uma iteração qualquer 

denota-se por (i, is), onde i = (ii, i2, . . . , ie) e is = ief2, . . . , im). Para T, 

IT) e uma iteração qualquer é representada por (j, jT), onde j = (jl, 

j 2 ,  . . . , j e )  e j~ = (j  m + i ,  jm+2,  , j n ) .  



Dados dois vetores i = (il, i2, . . . , ik) e j = (jls j2, . . . , jk) define-se 

a relação <, como: 

Por exemplo, tem-se (1,3) (2,-4) e (1,2) <2  (1,3), em R ~ .  Se a 

definisão de <, for estendida para o caso de u = m j l ,  então i <,+I j significa que 

i, = j, para cada r no intervalo 1 < u 5 m. 

Usa-se a notação S < T para dizer que o comando S precede lexica- 

mente o comando T dentro do programa. Esta é uma informação importante para 

se estabelecer uma ordem de execução entre comandos. O fato de S < T não signi- 

fica obrigatoriarnnte que o comando S seja executado antes do comando T. Para se 

descobrir isso as condições abaixo devem ser verificadas. 

S e T são dois comandos de atribuição num programa. Uma instância 

S(i, is) é executada antes da instância de T(j, jT) se e só se: 

1- S e T não tiverem índices em comum ( nest (S) = (Ls) e nest (T) = ( 

LT) ) e S < T; 

2- i 5 j para S < T; 

3- i < j para S 2 T; 

A notação acima é bastante geral e cada caso deve ser examinado em 

separado, como nos exemplos a seguir. 

EXEMPLO: 

DO i := 1,IMAX BEGIN 
S: A(i) := B(i) + C(i); 
END 

DO j := 1,JMAX BEGIN 

: C(J) := K(j) + 
END 



Como os comandos S e T não possuem nenhum índice em comum 

todas as instâncias do primeiro loop são executadas antes das instâncias do segundo. 

Este exemplo se enquadra no caso 1 das condições acima. 

EXEMPLO: 

DO i : =  1,100BEGIN 
DO j := 1,50 BEGIN 
S: A(i,j) := B(i) ?i; C(3i,j); 
T: K(i,j) := A(i+l, j) + C(3i,j); 
END 

END 

Lexicamente, S < T. Uma instância de S é representada pelos valores 

(il, jl) e de T pelos valores (i2,j2). Qualquer instância de S será executada antes 

de T se (il, jl) 5 (i2, j2). Por exemplo, a instância S(1,3) é executada antes de 

T(2,3). Na verdade basta que o vetor i = (il, jl) seja que o vetor j = (12, j2) 

para que qualquer instância de S seja executada antes de T. Se fixarmos o valor do 

índice mais externo (i) fazendo il = i2, então basta que i<2j OU ainda i<g para que 

a afirmativa acima seja verdadeira. 

Como T > S, qualquer instância de T será executada antes de S se 

(i2, j2) < (il, jl). Na verdade é suficiente que j i, não importando o valor de jl e 

j2. Por exemplo, a instância T(9,40) é executada antes de S(10,lO). Se fixarmos o 

valor do índice mais externo (i) basta que j <2  i para garantir que qualquer instância 

de T seja executada antes de S. Este exemplo se enquadra no caso 2 das condições 

acima. 

A informação do fluxo de dados é gerada em dois níveis de com- 

plexidade: informação local, envolvendo apenas pares de comandos no programa e 

informação global, envolvendo o fluxo através do programa inteiro. A análise local é 

chamada de teste de dependência de dados e a análise global é chamada de partição 

pi sendo definida depois. 

São dados os dois comandos S e T, não necessariamente distintos, 

num aninhamento, e uma instância de cada um, S(i) e T(j). Define-se a análise 



local: 

S(i) e T(j) estão envolvidos numa dependência de sai'da se e só se (1) 

S (i) for executada antes de T(j) e (2) OUT( S(i) ) n OUT( T(j) ) # V. 

Simboliza-se S S0 T e graficamente e. 

S (i) e T(j) estão envolvidos numa antidependência se e só se (1) S(i) for 

executada antes de T(j) e (2) IN( S(i) ) n OUT( T(j) ) # V. Simboliza-se 

S 5 T e graficamente *. 

S(i) e T(j) estão envolvidos numa dependência direta se e só se (1) S(i) 

for executada antes de T(j) e (2) OUT( S(i) ) n IN( T(j) ) # V. Além 

disso não pode existir nenhuma instância k de outro comando Q(k) que 

seja executada depois de S(i) e antes de T(j) tal que S SO Q. Simboliza-se 

S S T e graficamente +. 

O teste da condição (1) é chamado teste  de  prioridade no qual se 

verifica a o r d e m  de  esecução dos dois comandos envolvidos. O teste para a condição 

(2) é chamado t es te  de interseção e serve para estudar a interseção entre os conjuntos 

de entrada e saída dos dois comandos envolvidos. 

Cada dependência tem associado a si um sent ido,  o qual mostra a sua 

origem e o seu destino variando com o tipo de dependência. O sent ido é sempre fixo 

podendo ser para a frente ou para trás. Para se mudar o sent ido  de uma dependência 

é necessário inverter-se a ordem léxica de execução dos dois comandos envolvidos. 

O sentido para cada dependência: 

Numa dependência direta (S S T), o sentido vai do comando que escreve 

numa posição de memória (S) para o comando que lê a mesma posiçao 

Numa antidependência (S 8 T), o sentido é do comando que lê uma 

posição de memória (S) para o comando que escreve na mesma posição 

(V; 



Niima dependência de saida (S S0 T), o sentido é do comando que escreve 

pele primeira vez numa posição de memória (S) para o comando que 

reescreve a mesma posição (T); 

O resultado da análise de dependências é uma ferramenta chamada 

grafo de dependências que será usada em todo o processo de otimização. Nesse grafo 

cada nó representa um comando e os arcos representam as dependências entre os 

comandos. O sentido de cada arco está associado ao tipo de dependência que ele 

representa. Além disso, os arcos podem ser de três tipos diferentes, de acordo com 

cada dependência existente. 

A importância do sentido se baseia no fato de que para se vetorizar 

um loop todas as dependências devem ter sentido para a frente. Algumas técnicas, 

têm como objetivo apenas mudar o sentido das dependências. 

As dependências que se encontram no escopo de comandos repetiti- 

vos são munidas de algumas informações adicionais, além de sentido, como distância 

e direção. Isso é importante porque estamos interessados não só nas relações de de- 

pendência entre comandos mas também nas relações entre instâncias dos comandos. 

Algumas técnicas, para serem aplicadas necessitam dessas informações. 

Para cada dependência de dados que envolve os comandos S(il, ia, 

. . . , ik) e T(jl ,  j2, . . . , jk), num aninhamento de nível K, saindo de S (origem) 

e chegando em T (destino), define-se a r-ésima distância 4, como $, = j, - i,, 

(1 5 r 5 k). O vetor < &, d2,.  . . , qblc > é chamado vetor de distâncias, podendo ser 

formado por valores positivos, negativos e zeros. 

OS vetores (il, iz, . . . , ik)  e (jl, j2, . . . , jk)  representam valores 

particulares dos índices dos K íoops que formam o aninhamento. Esses valores 

fazem com que os subscritos das variáveis indexadas envolvidas numa dependência 

sejam iguais. 

A distância pode ser constante ou variável e indica o número de 

iterações necessárias para que dois comandos causem alguma dependência. 

Para algumas técnicas de otimização, mais importante que o valor 



da distância, que nem sempre é constante, é o seu sinal. A forma encontrada para 

se tratar isso é salvar-se o sinal da distância num vetor chamado vetor de direção. 

Cada elemento desse vetor pode ser +, -, O ou representado por <, >, =. 

Além disso, a direção mostra a iteração de onde parte a dependência 

e a iteração aonde ela chega. Se as iterações forem iguais, a direção é O ou =; se 

a iteração da origem é menor que a iteração da chegada, a direção é + ou <; se a 

iteração da origem for maior que a iteração da chegada, a direção é - ou >. 

As definições acima são muito importantes para se verificar se uma 

determinada técnica pode ou não ser aplicada sobre um par de dependências. 

EXEMPLO: 

FOR I := 1,50 BEGIN 
SI: C(1) := A(I+4); 
S2: A ( I ) : = C ( I ) + 2 ;  
END 

Uma iteração do comando SI, para o vetor A, é representada por I = 

j ( A E IN(Sl) ) e do comando S2, para o mesmo vetor, por I = i ( A E OUT(S2) ) . 
Assim para que haja interseção entre os dois comandos em relação ao uso do vetor A: 

i = j + 4 ==+- i sempre maior que j; 

Como j é sempre menor que i, o comando SI lê antes do comando 

S2 escrever a mesma posição de A. Então a dependência em relação ao uso de A é 

uma antidependência e o seu sentido é de SI para S2. Assim essa dependência vai 

de uma iteração I = j para a iteração I = i. Como j é sempre menor que i, então a 

direção é <. 

A distância é a diferença entre o valor de i e de j para que i = j+4. 

Assim ela é constante e igual a 4. 

A dependência direta causada pelo uso do vetor C tem sentido para 



frente, distância igual a 0, pois ocorre dentro da mesma iteração, e direção esta- 

cionária igual a =. O grafo de dependência deste exemplo está na figura 11.1. 

Figura 11.1: Grafo de Dependência 

EXEMPLO: 

FOR I := l ,N  BEGIN 
FOR J := 2,N BEGIN 
SI: A( I , J ) :=H( I , J )+B( I , J ) ;  
S2: C(1,J) := A(1,J-1) $ D(I t1 , J ) ;  
S3: D(1,J) := 0.1 J, A(It1,J-1);  

END 
END 

Uma iteração do comando Sl é (1,J) = (il,jl), do comando S2 é 

(1,J) = (i2,j2) e do comando S3 é (1,J) = ( i3,j3). Existem duas dependências 

causadas pelo uso de A e uma dependência pelo uso de D. Elas serão analisadas 

separadamente. 

jl = j2 - 1 ===+ jl sempre menor que j2; 

Como il = i2 e jl < j2 a dependência entre os dois comandos é uma 

dependência direta cujo sentido é do comando Si para o comando S2 (para a frente). 

Sendo assim, ela vai da iteração menor (il, jl) para a iteração (i2,j2). A direção é < e 

a distância é 1, em relação a J. Como os comandos se encontram num aninhamento 

e possuem nível igual a 2 direção e distância devem ser representadas por um vetor. 



O vetor de distância é < O ,  1> e o vetor direção é (=,<). A de- 

pendência pode ser representada por S1S(=,<)S2. 

il = i3 + 1 ===+ il sempre maior que i3; 

jl = j3 - 1 jl sempre menor que j3; 

Como il > i3 a dependência entre os comandos é uma antidependência 

com sentido de S3 para Si (para trás). Sendo assim, a dependência vai da iteração 

menor (1,J) = (i3,j3) para a iteração (I, J) = (il, jl). Em relação a I a direção é < e 

a distância é 1. Já em relação a J, como j3 > jl a direção é > e a distância é -1. 

O vetor de distância é <1, -1> e o vetor de direção é (<, >) e a. 

dependência pode ser representada por S35(<,>) Si. 

i3 = i2 + 1 i3 sempre maior que ia;  

Como i3 > i2 e j3 = j2 a dependência causada pelo uso do vetor D 

é uma antidependência cujo sentido é do comando S2 para O comando S3 (para a 

frente). Sendo assim, ela vai da iteração menor (i2,j2) para a iteração maior (i3,j3). 

A direção é < e a distância é 1, em relação a I, e O, em relação a J. 

O vetor distância é < 1, O > e o vetor direção é (<, =). A seguir, na 

figura 11.2 é mostrado o grafo de dependência correspondente. 

Uma coisa que deve ser observada é que se os subscritos só envolvem 

equações do tipo (a + I) é simples verificar-se se há alguma dependência, o seu tipo e 

os vetores de direção e de distância associados. Quando os subscritos são expressões 

do tipo (a1 + b) a identificação da dependência, caso exista, e tudo o que é associado 

a ela se torna bem mais complicada. 



Figura 11.2: Grafo de Dependência 

EXEMPLO: 

FOR I := 1,50 BEGIN 
SI: A(2I) := B(I) + 2; 
S2: C(I):=A(21+1)$2; 
END 

Neste exemplo, a princípio imagina-se que exista uma dependência 

entre os dois comandos dentro do loop. Mas ao fazer-se uma análise mais cuidadosa 

dos subscritos observa-se que os dois comandos nunca acessarão posições de memória 

iguais. Com esse tipo de siibscrito a análise fica mais difícil. 

Além disso, no caso de comandos dentro de aninhamentos, para se 

identificar o tipo de dependência deve-se estudar o primeiro índice cuja distância 

se.ja diferente de 0. 

Define-se a análise global: 

Um pi-bloco é um conjunto máximo de comandos ciclicamente conecta- 

dos por uma dependência de dados. Assim cada pi-bloco pode ser um 

comando independente (não envolvido por nen um ciclo) ou um con- 



junto de comandos ligados por um ciclo de dependências. A partição pi 

é a divisão do programa em pi-blocos e o grafo parcialmente ordenado é 

a tradução do grafo de dependência de dados em relação à partição pi. 

Isso implica que para cada dependência entre os comandos Si e Sj no 

grafo de dependências existirá um arco no grafo parcialmente ordenado 

entre os pi-blocos que contém Si e Sj. 

Um dos objetivos da aplicação das técnicas de otirnização é tentar 

quebrar os ciclos existentes. Os ciclos que não podem ser quebrados são chamados 

de recorrências e representam conjuntos de comandos que não podem ser executados 

em paralelo. 



Serão descritas a seguir as técnicas mais comuns de otimização para vetorizar e para- 

lelizar programas sequenciais. Existem diferentes transformações e cada uma delas 

explora um tipo de paralelismo diferente. Apesar das técnicas serem independentes 

entre si a ordem em que são aplicadas é significante. Podem-se aplicar as mesmas 

técnicas num mesmo programa em ordens diferentes que serão obtidos programas 

sintaticamente distintos, com quantidades de paralelismo que variam e que podem 

levas a desempenhos diferentes na mesma máquina. Por isso a melhor ordem de se 

aplicarem essas transformações é ainda um problema em aberto. 

Para a aplicação das transformações que serão descritas assume-se 

que o grafo de dependências com todas as informações necessárias sobre o programa 

já foi construído pelo compilador. 

Para se representar a vetorixação de alguns blocos será usada a se- 

guinte notação: 

x (1:N) := . . .  

a qual mostra que os N primeiros elementos do vetor X serão acessa- 

dos de uma só vez. 



Algumas variáveis são usadas com fins distintos em diferentes pontos do programa 

aparecendo no conjunto de saída de diversos comandos, podendo introduzir no grafo 

de  dependências algumas antidependências e dependências de saída falsas. Em pro- 

gramas sequenciais o problema não é grave, mas quando se pensa em paralelizá-10s 

ou vetorizá-10s pode-se estar impondo restrições. 

O objetivo principal da técnica é eliminar as falsas dependências atri- 

buindo diferentes nomes para essas variáveis simplificando o grafo de dependências. 

EXEMPLO I: 

DO i := 1,IMAX BEGIN 
1 I< := X(i) + Y(i+l); 
2 X(i+2) := K + 1; 
END 

DO j := 1,JMAX BEGIN 
3 K := Z(j) * 100; 
4 P(j) := I< * 10; 
END 

Figura 111.1 : Grafo de Dependência 



Na figura 111.1 há uma dependência de saída entre os comandos Sl 

e S3 causada pelo aparecimento da variável Ir' nos respectivos conjuntos de saída 

desses comandos. Com a renomeação dessa variável em um dos loops a dependência 

será eliminada e os blocos ficarão independentes. A dependência tracejada é falsa 

pois o valor de Ir' usado no comando S4 é O calculado no comando S3 e não no 

comando SI (figura 111.2). 

DO i := 1,IMAX BEGIN 
1 K := X(i) + Y(i+l); 
2 X(i+2) := K + 1; 
END 

DO j:=l,JMAXBEGIN 
3 KMOD := Z(j) * 100; 
4 P(j) := KMOD * 10; 
END 

Figura 111.2: Grafo de Dependência 

sta técnica tem como objetivo principal quebrar ciclos existentes no grafo de de- 

pendências trabalhan o em cima de antidependências e de dependências de saída 

falsas. A princípio, quando há algum ciclo no grafo de dependências a vetorização 
. 



ou paralelização é impossível. Quando os ciclos envolvem apenas dependências dire- 

t a s  eles realmente não podem ser quebrados, mas quando envolvem antidependências 

alguma otirnização deve ser feita podendo resultar numa paralelização parcial dos 

loops. A quebra de comando  se implementa com a introdução de novos comandos de 

atribuição e de novas variáveis no programa fonte. 

EXEMPLO I: 

DO i := l , N  
1 A(i) := B(i) + C(i); 
2 D(i) := A(i-1) + A(i+l); 
END 

Figura 111.3: Grafo de Dependência 

Na figura 111.3 existe uma antidependência entre os comandos Si 

e S2 com sent ido para t rás  (S2 S Si) e uma dependência direta entre os mesmos 

comandos, com sent ido para frente (SI S S2). Essas duas dependências provocam 
. 

um ciclo eiivolvendo esses comandos. E exatamente esse ciclo que a técnica tenta 

quebrar. 

DO i := l , N  
3 T(i) := A(i+l); 
1 A(i) := B(i) + C(i); 
2 D(i) := A(i-1) + T(i); 
END 

Com a quebra do comando S2 e a criação de um novo comando, o 

S3, O ciclo desaparece na figura 111.4. Como todos as dependências têm o mesmo 

sent ido ,  o loop pode então ser vetorizado. A dependência direta não foi alterada. 



Figura 111.4: Grafo de Dependência 

Um compilador sempre possui várias alternativas na ordem de execução dos co- 

mandos de um loop. Para que a reordenação não altere os resultados finais não 

devem existir dependências com sentido para a frente unindo os comandos que vão 

ser reordenados, no grafo de dependências. Na verdade, a reordenação tem como 

objetivo trocar o sent ido da dependência entre dois comandos para que possam ser 

vetorizados. Para um loop ser vetorizado todas as dependências devem ter o mesmo 

sent ido,  para a frente. 

Apesar de ser uma transformação bastante simples, nem sempre é 

permitido aplicá-la. A restrição é mostrada a seguir: 

se um loop L contém os comandos Sj e Sk, onde Sj vem antes de S k ,  e 

existe alguma dependência com direção (=) entre esses dois comandos, 

então Sk não pode ser colocado antes de Sj. 

Se o grafo de dependências é acíclico, então uma reordenação correta 

dos comandos sempre permitirá que o loop seja vetorizado. 



Um outro objetivo da reordenação é a rninimização da comunicação 

entre comandos que pertençam a blocos que são executados em paralelo. O compi- 

lador (otirnizador) pode detectar no programa fonte tarefas que são independentes 

e por isso podem ser executadas por processadores diferentes ao mesmo tempo. Isso 

pode acontecer mesmo que exista alguma dependência refletida na comunicação 

entre essas tarefas. Essa dependência afeta o tempo de execução e a correta reor- 

denação de comandos pode reduzir bastante o atraso provocado pela espera da tarefa 

em obter algum dado que será produzido num instante mais à frente por outra tarefa. 

EXEMPLO I: 

DO i := l,N 
1 A(i) := D(i) * T; 
2 B(i) := (C(i) + E(i)) / 2; 
3 C(i+l) := A(i) + 1; 
END 

Figura 111.5: Grafo de Dependência 

No grafo de dependência da figura 111.5 existe uma dependência direta 

entre os comandos Sz e S3 com direção < e sent ido para t rá s  e uma dependência 

direta entre os comandos Si e S3. Pela regra acima, os comandos S2 e S3 podem ser 

reordenados. 

DO i := l , N  
1 A(i) := D(i) * T; 
3 C(i+l) := A(i) + 1; 
2 B(i) := (C(i) + E(i)) / 2; 
END 



Figura 111.6: Grafo de Dependência 

Após a aplicação da técnica todas as dependências da figura 111.6 

possuem o mesmo sent ido para a frente e o bloco pode ser vetorizado. 

Ex sã eis Eseal 

O objetivo desta técnica é transformar em vetoriais variáveis escalares que são usa- 

das dentro de blocos do tipo DO. Com isso eliminam-se dependências de s a a a  e 

antidependências e diminui o número de ascos no grafo de dependências passando 

cada iteração dos blocos a ter seu próprio conjunto de posições de memória. Esse 

problema não ocorre quando vetores são usados já que em cada iteração uma posição 

diferente de memória é acessada. 

EXEMPLO I: 

DO j := 1,JMAX BEGIN 
1 KMOD := Z(j) * 100; 
2 P(j) := MMOD * 10; 
END 



Figura 111.7: Grafo de Dependência 

O uso da variável escalar IIWOD causa uma dependência de saída 

que aparece na figura 111.7, envolvendo o comando Si, pois em cada iteração do loop 

as posições de escrita e de leitura são sempre as mesmas o que impede a vetorização 

do loop. A variável KMOD deve ser expandida (temporariamente). 

KMODTEMP 
DO 
1 
2 
END 
KMOD 

:= O; 
j := 1,JMAX BEGIN 
KMODTEMP(j) := Z(j) * 100; 
P(j) := I<MODTEMP(j) * 10; 

Figura 111.8: Grafo de Dependência 

Agora, na figura 111.8, só existe uma dependência direta com sent ido  

para frente envolvendo os dois comandos. Assim o bloco pode ser vetorizado. 

Esta transformação tem como objetivo principal eliminar alguns arcos de dependência 

direta no grafo de dependências do programa através da substituição e uma variável 



pela sua expressão correspondente. 

Um método simples de substituição é mostrado a seguir: se existirem 

dois comandos de atribuição Sj e Sk, onde o lado esquerdo de Si é X o qual é usado no 

lado direito de Sk, e existe uma dependência direta SjSSk, então pode-se substituir o 

lado direito de Sj no lado direito de Sk. Assim, elimina-se esse arco de dependência 

do grafo de  dependências. 

Apesar de ser uma técnica simples, para se garantir que o resultado 

final depois da execução dos comandos está correto é necessária a seguinte definição: 

o comando Sj domina  o comando SI, se qualquer caminho que vá do 

início do programa até SI, passe por Sj. Todo o comando d o m i n a  a si 

próprio e o ponto de entrada domina todos os comandos. 

Assim, o lado direito de Sj só pode ser substituído no lado direito de 

Sk se não houver nenhum outro comando S, entre Sj e Sk, ta1 que, Sj S S, ou Sj 

SO S, e se a execução de Sj dominar  a execução de Sk. 

Há situações em que a técnica de reordenação de comandos  deve ser 

aplicada antes para que a substituição para a frente possa ser feita. 

EXEMPLO I: 

DO i := 1,IMAX BEGIN 
1 I.( := 10 - i; 
2 X(i+2) := P(K) + 1; 
END 

A variável K é  usada como índice do vetos P e é calculada no comando 

anterior provocando uma dependência direta que aparece na figura 111.9, unindo os. 

dois comandos (SlSS2). Se a técnica for aplicada o resultado será o seguinte: 

DO i := 1,IMAX BEGIN 
1 K := 10 - i; 
2 X(i+2) := P(10-i) + 1; 
EN 



Figura 111.9: Grafo de Dependência 

A única dependência que existia foi eliminada e o loop pode ser ve- 

torizado. O comando SI deve ser eliminado (remoção de código morto ou código 

redundante). 

Esta técnica que cria a partir de uin loop simples um aninhamento duplo de loops é 

usada para gerenciar o uso de registradores vetoriais os quais servem para guardar 

operandos vetoriais. Com a sua aplicação e o aparecimento de outro loop mais 

interno as operações são realizadas num passo k que é exatamente o tamanho dos 

registradores vetoriais. 

EXEMPLO I: 

DO i := l,N 
1 A(i) := B(i) + C(i); 
END 

Se cada registrador vetorial for de tamanho K (I( < N) o bloco será 

dividido em dois loops que f~~ncionarão com passo igual a M. 

DO i := 1,N,K 
DO j := i,MIN (i + K, N) 

A(j) := B(j) + C(j); 
EN 

END 



Um par de loops que tenham os mesmos espaços de iteração podem ser agrupados 

num único loop com o propósito de aumentar o número de variáveis referenciadas 

num mesmo bloco. Isso é importante para reduzir o tráfego entre memória e re- 

gistradores e para utilizar aproximadamente o número máximo de registradores na 

execução de cada loop. Descobrir uma fusão ótima que minimize o número de loops 

é um problema difícil. 

Apesar de não ser uma técnica difícil de ser aplicada, existe uma 

regra que deve ser obedecida. 

Se, dados dois loops L1 e Lz com os comandos Sj E LI e SI, E Lz,  houver 

alguma relação de dependência do tipo Sjy(>)Sk, onde y representa 

qualquer uma das três dependências, então a fusão é ilegal. 

EXEMPLO I: 

DO i : = l , N  
1 A(i) := D(i) + 2; 
END 

DO i : = l , N  
2 B(i) := A(i) + 1; 
END 

Figura 111.10: Grafo de Dependência 



Na figura 111.10 há uma dependência direta com direção (=) e sent ido  

para a frente envolvendo os comandos Si e S2, (Si&= S2). A fusão dos loops é legal 

e o grafo de  dependências se mantém. 

EXEMPLO 11: 

DO i : = l , N  
1 A(i) := D(i) + 2; 
END 

DO i : = l , N  
2 B(i) := A(i+l) -+ 1; 
END 

Figura 111.11: Grafo de Dependência 

Na figura 111.11 existe uma dependência direta entre os comandos SI 

e S2 com direção (>), distância negativa (-1) e sent ido para a frente (SlS(>)S2). A 

fusão dos dois loops é ilegal pois o grafo de dependências ficaria diferente passando 

a existir uma antidependência do comando S2 para o comando SI. 

EXEMPLO 111: 

DO i := 1,N 
1 A(i) := B(i) -+ C(i); 
END 



Figura 111.12: Grafo de Dependência 

Na figura 111.12 existe uma dependência direta entre os comandos Si 

e Sz com d i reç io  (<) e sent ido para frente (SlS<S2), o que não impede que a técnica 

seja aplicada. O resultado é o seguinte: 

DO i := l , N  
1 A(i) := B(i) -t C(i); 
2 D(i) := A(i-1) * 2; 
END 

Depois da f ~ ~ s ã o  dos dois blocos num só, são feitas apenas N operações 

de i nc remen to  - teste  em relação ao índice do loop. Inicialmente eram feitas 2N. 

operações do mesmo tipo. 

Esta técnica deve ser aplicada depois que outras técnicas de otirnização tenham 

sido usadas, como por exemplo, reordenação e quebra de comandos, renomeação e 

expansão de variáveis. Isto porque ela trabalha em cima do grafo parcialmente orde- 

nado,  formado pelos pi-blocos. O grafo de dependências já deve ter sido construído, 

analisado e sofiido algumas modificações resultantes de otimizações. Com isso os 

pi-blocos serão formados por comandos independentes e recorrências. 

Um comando nlúltiplo DO, por exemplo, pode ser quebrado em vários 

loops menores, formados por comandos independentes ou por recorrências. Como 

o objetivo principal desta técnica é vetorizar o programa fonte, os comandos  inde-  

pendentes  dão origem a operações vetoriais e as recorrências mantém a sua forma 



sequencial original já que são formadas por comandos que não podem ser executados 

em paralelo. 

EXEMPLO I: 

DO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
END 

Este loop já sofreu algumas otirnizações e se encontra quase na sua 

forma final, para ser distribuído. O resultaclo dessa distribuição serão os comandos 

vetorizaclos ( c o m a n d o s  independentes)  e os blocos que não podem ser vetorizados 

(recorrências) .  

No grafo de dependências da figura 111.13 há um ciclo inquebrável 

envolvendo os comandos S6 e S7. O ciclo é inquebrável pois os sent idos das de- 

pendências são opostos. Os outros comandos formam unidades independentes po- 

dendo ser vetorizados. O bloco inteiro deve ser reordenado para que todas as de- 

pendências tenham o mesmo sent ido (para a frente) e a técnica seja aplicada. O 

resultado obtido é o seguinte: 

DO 
4 
6 
7 
5 
1 
2 
3 
END 

Agora todas as dependências da figura 111.14 têm o mesmo sent ido  e a 

técnica então pode ser aplicada. Os únicos comandos que não podem ser vetorizados. 

são o S6 e o S7 porque formam uma recorrência. O resultado final é o seguinte: 



Figura 111.13: Grafo de Dependência 



Figiira 111.14: Grafo de Dependência 



4 T(0:N-1) := X(2:N+1); 
Bloco 1 

DO i := l ,NBEGIN 
G X(i) := W(i) + 1; 
7 W(i+l) := X(i) + 1; 
END 

Bloco 2 

I((1:N) := T(0:N-1) + X(0:N-1); 
A(0:N-1) := K(0:N-1) + 1; 
Y(0:N-1) := A(0:N-1) + 2; 
Z(1:N) := Y(0:N-1) + V(1:N); 
Bloco 3 

O bloco inicial foi otimizado mas deve-se observar que no final o vetor 

X é usado tanto de forma sequencial como vetorial. Isso talvez seja uma restrição 

para a linguagem Actus, a qual será descrita no capítulo seguinte. A vetorização 

impõe um paralelismo vetorial entre as iterações e não entre os comandos. Este 

exemplo é suficiente pois mostra tanto o caso dos comandos  independentes como das 

recorrências. 

Em muitos loops seriais existem ciclos impossíveis de serem quebrados mesmo aplicando- 

se todas as técnicas descritas até aqui, por envolverem dependências diretas. Esta 

técnica tem como objetivo tentar extrair algum paralelismo que possa estar implícito 

nesses loops seriais. Para isso continuaremos a usar o grafo de dependências e os 

conceitos de direção, sent ido e de distância. 

A técnica de redução de ciclo é bastante útil em casos de dependência 

entre comandos com distância maior que um, transformando um loop serial num ani- 

nhamento duplo perfeito: o loop mais externo serial e o mais interno paralelo. A idéia 

é que apesar de haver uma dependência direta entre os comandos SI e S2 (SlSS2) 

existem instâncias de Si e de S2 que não estão envolvidas na dependência. Isso 

acontece porque a distância é maior que um. A técnica deve extrair dos comandos 

essas instâncias livres da dependência e criar um loop interno paralelo. 



A princípio consideram-se os ciclos de dependência onde todas as 

dependências têm distâncias constantes e maiores que um (A > 1). Para que as 

distâncias sejam sempre constantes é necessário que os subscritos que fazem re- 

ferência aos elementos das variáveis vetoriais sejam do tipo (I-&), onde a > 0. . 

Como resultado final tem-se um loop simples com um ciclo de de- 

pendência entre seus comandos transformado num aninhamento duplo onde o loop 

mais interno deve ser do tipo DOALL. Se as distâncias das dependências envolvidas 

no ciclo forem diferentes a técnica seleciona a menor para garantir que não haverá 

nenhum conflito. 

EXEMPLO I: 

DO i := 3,N 
1 A(i) := B(i-2) - 1; 
2 B(i) := A(i-3) * I<; 
END 

Figura 111.15: Grafo de Dependência 

Na figura 111.15 as dependências que envolvem os comandos SI e S2 

formam um ciclo inquebrável. A menor distância entre as duas dependências é 

DO j := 3,N ,2 
DOALL i := j , j t l  

1 A(i) := B(i-2) - 1; 
2 B(i) := A(i-3) * I<; 
END 



Esta técnica é usada para extrair paralelismo de loops que devem ser executados na 

seqüência em que aparecem no programa fonte. Isso se consegue através de uma 

sobreposição das iterações destes loops. Existem dependências entre os loops que 

impedem que a paralelização seja total. 

Um loop será visto como um bloco, o k-ésimo bloco será representado 

como ,Bk(*) e Pk(i) será a i-ésima iteração desse bloco. O espaço iterativo do bloco 

será de 1 a Nk. A detecção de dependências entre comandos que ficam em loops 

diferentes se faz da mesma maneira como se os comandos pertencessem ao mesmo 

loop. 

A aplicação da técnica será inicialmente em dois blocos: B1 e B2. 

A transformação produzirá um novo loop seria1 onde cada passo executará uma 

iteração de B1 (,&(i)) e uma iteração de B2 (,B2(i - h)). O valor de k indica a partir 

de que iteração do bloco B2 os dois blocos executarão em paralelo. Este valor deve 

ser o mínimo dentre os valores encontrados para uma dada dependência. Se entre 

dois loops existir mais de uma dependência então vários Ks serão encontrados. O 

valor resultante será o máximo dentre os valores encontrados. 

A seguir é dada uma demonstração da técnica. 

DO I=l,  Nl 
X(f(1)) := . . . 

END 

DO I=l, N2 
. . . := X(g(1)) 

END 

Com a transformação passa-se a ter: 

DO I=l, Nl 

EN . . . :=X(g(I-K)); 
COEN 



DO I=Nl- I i+1 ,N2 
. . . := X(g(1-I<)) 

END 

Se f (i) = ai + b e g(j)  = c j  + d o problema se reduz a descobrirmos 

os valores de i. e jo tais que f (io) = g(jo). Assim o valor de I( a ser calculado é 

dado pela seguinte fórmula: 

c - a + H - b  
kz ( ? ) + ( ~ - l ) +  C 

A definição da fórmula geral s+ é dada por: 

z i f x > O  
x+ = { 

O otherwise 



Actus 6121 [13] é uma linguagem de programação paralela síncrona que segue uma 

filosofia da programação seqiiencial: a criação de um programa deve independer da 

arquitetura da máquina. Ela permite que o programador expresse diretamente o 

paralelismo e controle o processamento paralelo através de estruturas de contrôle da 

própria linguagem. Mais especificamente, Actus é uma linguagem Pascal-like com 

estruturas de dados e de contrôle para implementar o paralelismo. Isso foi feito para 

que a linguagem se orientasse para a programação científica e obtivesse as vantagens 

dos processadores matriciais e vetoriais. 

Actus é diferente das outras linguagens de programação para proces- 

sadores niatriciais e vetoriais no seguinte sentido: se baseia na expressão do para- 

lelismo do problema e apresenta algumas características que facilitam a expressão 

desse paralelismo. 

Esse tipo de computadores paralelos foram desenvolvidos para reali- 

zarem a mesma operação num conjunto de dados independentes em paralelo. Por 

isso, o próprio dado deve indicar a sua extensão máxima de paralelismo no momento 

da sua declaração. 

Num processador matricial, a extensão de paralelismo indica o número 



de processadores que trabalham, logicamente, sobre uma dada estrutura de dados 

ao mesmo tempo. Essa extensão pode ser maior, menor ou igual ao número de 

processadores existentes. Num processados vetorial, a extensão de paralelismo é o 

tamanho da estrutura de dados usada pelo processador. 

E muito importante entender que a extensão de paralelismo é o con- 

ceito central da linguagem e que em Actus pode ser controlada através dos conjuntos 

de z'ndices que são formados por valores eniimeráveis (inteiros ou caracteres) e iden- 

tificam os elementos que serão acessados em paralelo na execução de um comando 

ou de um conjunto de comandos. 

A extensão máxima de paralelismo é indicada no momento da de- 

claração das variáveis e as únicas estruturas de dados que permitem isso são os 

vetores e as matrizes. 

EXEMPLO: 

const 
N = 200; 

var 
PARALLEL : array [l:N] of REAL; 
SCALAR : array [l..N] of REAL; 

O uso de dois pontos (:) indica que a extensão máx ima  de paralelismo 

para o array paralelo PARALLEL é N, ou seja, N elementos podem ser acessados 

em paralelo. Já os elementos do array SCALAR só podem ser manipulados um a 

um. 

Num mesmo comando todos os operandos paralelos devem ter a 

mesma extensão de paralelismo pois as operações são aplicadas elemento por ele- 

mento, simultaneamente. Isto é, elementos individuais dos arrays são emparelhados 

e o comando é executado. Por exemplo, a expressão 



faz com que cada elemento cle A seja multiplicado pelo elemento 

correspondente de B, em paralelo. 

Uma matriz pode ter N dimensões, mas no máximo duas paralelas. 

Existem as constantes  paralelas que são usadas em comandos de atribuição para 

inicializar vetores paralelos. Elas podem ter qualquer valor inicial, final e incremento 

constante. 

EXEMPLO: 

const 
N = 200; 

parconst 
SEQUENCE = 1:50; 
PC1 = 100:[-2184; 

No exemplo acima a constante paralela SEQUENCE é inicializada 

com os valores seqiieilciais 1, 2, 3, . . . , 50 e PC1 é inicializada com nove valores 

diferentes (100, 98, 96, 94, . . . , 86, 84). 

A extensão de paralelismo pode ser trocada cada vez que a estrutura 

de dados é usada. Isso é feito dentro do comando USING através do uso dos conjun- 

t o s  de índices. Cada comando em Actus que contém variáveis paralelas deve estar 

associado a uin único comando USING e a uma única extensão de  paralelismo que 

deve ser menor ou igual do que a extensão declarada para as variáveis envolvidas. 

EXEMPLO: 



index 
CONT1 = 3:100; 
CONT2 = INTEGER; 

var 
PARAL : array [l:N] of REAL; 
VPAR : array [3:100] of REAL; 
SCALAR : array [l..N] of REAL; 

begin 

using CONT1 
PARAL[CONTl] := PARAL[CONTl] * 2; 

using CONT2 := 1:200 
VPAR[CONT2] := VPAR[CONT2] + PARAL[CONT2]; 

end 

No exemplo acima, existem dois conjuntos de z'ndices: o CONT1 que 

não é redefinível e o CONT2 que é reclefinível. Esses conjuntos de indices indicam a 

extensão de paralelismo que será usada pelos comandos que se encontram dentro de 

um bloco inicializado por um USING. Como se pode ver cada USING tem associada 

uma extensão de paralelismo diferente mas sempre dentro dos limites impostos pela 

extensão máxima de paralelismo definida na declaração de cada variável paralela. 

Numa linguagem sequencial, os blocos formados por um comando de 

loop (por exemplo, um DO) são executados sequencialmente e controlados por um 

índice que normalmente é usado como subscrito de vetores. Esse índice tem um 

valor inicial, final e um incremento. Os vetores ou as matrizes têm seus elementos 

acessados um a um. Em Actus, comandos que se encontram dentro de um bloco' 

inicializado por um USING são executados também sequencialmente, porém não 

são controlados por nenhum índice e sim por um conjunto de z'ndices que indica a 

extensão de paralelismo que atuará sobre os comandos. Não há a idéia de instâncias 

de comandos. As matrizes e os vetores paralelos têm seus elementos, dentro dos 

limites da extensão de paralelismo, acessados em paralelo. Isso não acontece numa 

linguagem seqüencial. 

A linguagem possui também comandos condicionais (i;f, else, case) e 

de repetição ( for,  repeat, while) tanto seqüenciais como paralelos. A idéia de que 

os comandos repetitivos podem ser paralelos significa que dentro ou fora do escopo 



desses comandos existe um USING com índices que indexarão algumas variáveis. Na 

realidade esses comandos repetitivos são escalares e não têm nenhuma semelhança 

com comandos do tipo DOALL ou COBEGIN. 

EXEMPLO: 

index 
11, I2 = 1:5; 

var 
A, B : array [1:5,1:5] of INTEGER; 

begin 
using 11, I2 do 

while A[I1,12] > O do 
begin 
B[I1,12] := B[I1,12] + B[I1,12] ~c A[Il,I2]; 
A[I1,12] := A[Il,I2] - 4; 
end; 

O exemplo acima tem o efeito de, repetidamente, executar o corpo do 

comando while enquanto pelo menos um dos elementos de A for maior que zero. A 

extensão de paralelismo antes da primeira avaliação da expressão boleana é 1:5,1:5. 

A cada iteração do corpo do loop os elementos de A que têm valor menor ou igual 

a zero são retirados da extensão de paralelismo. A execução do loop só terminará 

quando a extensão de paralelismo estiver vazia. Neste exemplo pode-se perceber a 

diferença entre o comando while paralelo e o seqüencial que é igual ao de todas as 

linguagens seqüenciais conhecidas. 

EXEMPLO: 



index 
I, J = 1:50; 

var 

A, B : array [1:50,1:50] of REAL; 

begin 
using I, J do 

if A[I,J] > 0.0 then 
B[I,J] := B[I,J] - 0.5; 
else 
B[I,J] := B[I,J] + 0.5; 

end; 

Aqui os elementos da matriz B para os quais os elementos corres- 

pondentes de A têm valores positivos (se houver algum) serão decrementados de 0.5 

e os elementos restantes (se houver algum) serão incrementados de 0.5. Assim a 

execução do comando IF paralelo é bastante diferente da execução do mesmo co- 

mando seqiiencial: tanto a parte do then como do else são executadas não havendo 

exclusão entre elas. 

Como já se pôde observar a linguagem Actiis tem características 

próprias bem diferentes das linguagens sequenciais, para as quais foram criadas 

as técnicas de otimização já descritas. Na linguagem Actus os blocos que contém os 

comandos podem ser de três tipos diferentes: 

1- blocos do tipo USING; 

Exemplo: 

USING I := l:N 
X[I] := J[I] * 2; 

2- blocos repetitivos sequenciais (sem a presença do comando USING); 

Exemplo: 



FOR I< := 1,N DO 
A[K] := Y[K + 11; 

3- blocos repetitivos paralelos (com um comando USING dentro ou fora 

do seu escopo); 

Exemplo: 

FOR J := l:N 
USING I := J:N 

X[I] := K[I] + XII shift 11; 

A divisão dos blocos em três grupos tem como objetivo facilitar a 

comparação entre linguagens sequenciais e a linguagem Actus. Assim quando as 

técnicas são aplicadas sobre comandos que estão num bloco do grupo 1 deve-se 

prestar muita atenção na extensão de paralelismo e no uso das variáveis antes e 

depois do local da otimização; se os comandos estão num bloco do grupo 2 é como 

se se tentasse otimizar um bloco dentro de uma linguagem sequencial; se os comandos 

estão num bloco do grupo 3, além da extensão de paralelismo, deve-se prestar atenção 

nas dependências que são causadas pelas várias iterações. 

As técnicas são aplicadas para se detectarem dependências entre blo- 

cos pois o principal objetivo da otimização é descobrir blocos que podem ser exe- 

cutados em paralelo. Um segundo objetivo da otirnização é encontrar blocos que 

possuam comandos que podem ser vetorizados (usando-se as prerrogativas da própria 

linguagem) e passaram despercebidos pelo programador. 

Como a linguagem tem uma característica de paralelismo tão van- 

tajosa a aplicação das técnicas sofre muitas mudanças inclusive com restrições em 

algumas delas. Um outro detalhe da linguagem é não conter primitivas de sincro- 

nização já que processadores vetoriais e matriciais não têm esse problema tão comum 

em arquiteturas formadas por processadores independentes. Como se deseja para- 

lelizar blocos e distribuí-10s numa rede de processadores foram criadas, para este 

trabalho, as seguintes notações, onde o uso de ( ) indica um bloco de comandos: 
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1- SEQ: indica a execução sequencial de vários comandos; 

Exemplo: 

(1 S E Q  2 S E Q  3) + os comandos 1 , 2 , 3  são executados sequencialmente; 

Q (3 SEQ 4) + os quatro comandos são sequenciais e 

pertencem a dois blocos diferentes; 

2- PAR: indica a execução paralela de comandos pertencentes a blocos 

diferentes ; 

Exemplo: 

(2 SEQ 3) 4 o comando 1 (bloco i) é executado em paralelo 

com os comandos 2 e 3 (bloco 21, estes sequenciais; 

3- SINC: dispara a execução de um determinado conjunto de comandos 

após a execução c10 último comando antes da primitiva; o conjunto dis- 

paraclo será executado eni paralelo com os comandos sequenciais a esse 

último comando; 

Exemplo: 

(4) (SINC (6 SEQ 7 S E  8)) SEQ 1 SEQ 2 SEQ 3 + o comando 4 

(bloco i) dispara a execução dos comandos sequenciais 6,7,8 (bloco 2) e 

executa sequencialmente com os coinandos 1,2,3 (bloco i); os comandos 

6,7,8 executam em paralelo com os coinandos 1,2,3; 

Um aspecto que deve ser atentamente observado quando se deseja 

aplicar alguma técnica de o-timixação é a extensão de paralelismo que envolve as 

variáveis paralelas nos blocos. O teste de dependência de dados continua a ser feito 

da mesma forma, mas a análise global sofre algumas modificações, devido à própria 



estrutura da linguagem. No caso de blocos que pertencem ao grupo 1, uma região 

fortemente conectada não será formada por um ciclo. Basta que exista pelo menos 

uma dependência unindo dois comandos para que eles já não possam ser executados 

em paralelo. Isso é conseqüência do fato de não existirem dependências com sentido 

para trás e de se querer paralelizar esses comandos. No caso de blocos que pertencem 

aos grupos 2 e 3, as definições iniciais de direção, sentido e distância continuam 

valendo. Para a aplicação das técnicas assume-se que o grafo de dependências com 

todas as informações necessárias sobre o programa já foi construído pelo compilador. 

Para cada uma das técnicas apresentadas neste capítulo foi cons- 

truído um algoritmo correspondente. Os algoritmos se encontram num nível alto 

pois o objetivo é dar uma idéia de como um otiinizador pode ser construído. No 

apêndice foram colocadas as definições da pseudo-linguagem criada para se escreve- 

rem os algoritmos. 

Devido à sua simplicidade e ao seu objetivo, acabar com falsas dependências e tornar 

o programa mais legível, não 11á necessidade de se fazer alguma alteração para se 

usar esta técnica em programas escritos na linguagem Actus. Podemos aplicá-la 

tanto em variáveis escalares como em vetores (sequenciais ou paralelos) apesar de o 

primeiro caso ser mais simples. 

ALGORITMO: 



Algoritmo: renomeação de variáveis; 
Entrada: GD, programa P, variável A; 

inlcio 
se ( (A = escalar) ou ((A # escalar) e 

(ext-par- bloco(origem) = ext-par-bloco(destino)) ) 
então faça 

descobrir no GD todas as ds que envolvem A; 
s e  (num(ds) = 0) então faça 

descobrir no GD as dd que envolvem A; 
se (num(dd) = 0) então faça 

se (num(ad) # 0) então faça 
substituir no comando(origem) A por Ao; 
fazer isto para todos os comando(origem) cujo comando(destino) 
seja o mesmo; 

senão (não faça nada); 
senão faça 

substituir A por A; (i=l) no comando(origem) e no 
comando(destino) de cada dd; 
se (num(ad) # 0) entiio faça 

substituir no comando(origem) A por Ao; 
fazer isto para todos os comando(origem) cujo 
comando(destino) seja o mesmo; 

senão (não faça nada); 
fim-se; 

senão faça 
num(ds) = n; 
para i = 1, . . . , n+l  faça 

substituir A por A;, t.q., A E OUT(cmd); 
substituir A por A; em comando(destino) de dd, t.q. 
comando(origem) = cmd; 

se (3 ad cujo comando(destino) = comando(origem) 
da primeira ds) então faça 
substituir A por Ao no comando(origem) das ad; 

fim-se; 
senão (não faça nada); 
fim-se; 

final; 

EXEMPLO I: 



USING m := 2:MLIM DO 
1 EM := X - 1; 
2 U[m] := Z[m] * EM; 
END 

Bloco 1 

USING n := l:NX DO 
3 EM := WGHT * (X - 1); 
4 POLY[n] := Z[n] * EM; 
END 

Bloco 2 

Figura IV.l: Grafo de Dependências 

O objetivo ao se analisar o grafo de dependências é descobrir falsas 

dependências de saida e antidependências, causadas pelo uso da mesma variável em 

pontos diferentes do programa. 

Neste exemplo, como se pode ver no grafo da figura IV.l, existe uma 

dependência de saída entre os comandos SI e S3 (SI S0 S3) causada pelo uso da 

mesma variável escalar EMnos dois blocos e uma falsa dependência direta entre os 

comandos Si e S4. Na verdade o comando S4 depende da execução do comando 

S3. Essa dependência de saida não permite que os dois blocos executem em paralelo 

pois ambos escrevem na mesma posição de memória. 



USING m := 2:MLIM DO 
1 EM := X - 1; 
2 U[m] := Z[m] * EM; 
END 

Bloco 1 

USING n := 1:NX DO 
3 EN := WGHT * (X - 1); 
4 POLY[n] := Z[n] * EN; 
END 

Bloco 2 

Os dois blocos podem executar em paralelo pois não existem mais de- 

pendências entre eles. A execução dos comandos será a seguinte: [ (1 SE& 2) PAR (3 SE& 4) 

EXEMPLO 11: 

USING in := 1:400 
1 X[m] := Y[m] + R[m]; 

Bloco 1 

USING n := 1:200 
2 X[n] := U[n] + A[n]; 

Bloco 2 

Figura IV.2: Grafo de Dependências 

Inicialmente, os dois blocos são executados sequencialmente e existe 

uma dependênc ia  d e  sa ida  envolvendo os comandos Si e Sz (figura V.2). Os dois blo- 



cos possuem diferentes extensões de paralelismo o que faz com que essa dependência 

não envolva todos os elementos. A técnica de renomeação pode ser aplicada. 

USING m := 1:400 
1 X[m] := Y[m] + R[m]; 

Bloco 1 

USING n := 1:200 
2 XM[n] := U[n] + A[n] ; 

Bloco 2 

nica dependência que existia foi eliminada, o qi ue significa que 

os blocos podem executar em paralelo: [ (1) PAR (2) 1. Deve-se observar que 

não há muito sentido em se aplicar esta técnica em vetores que são recalculados 

em diferentes pontos do programa. Só há utilidade se for usada toda a extensão 

de paralelismo correspondente ao vetor, como pode ser visto no exemplo a seguir. 

Neste exemplo, o valor final dos primeiros 200 elementos do vetor X se encontra na  

verdade em XNI. 

EXEMPLO 111: 

USING m := 1:400 
1 X[m] := Y[m] + R[m]; 
2 C[m] := X[m] + Y[m]; 

Bloco 1 

USING n := 1:200 
3 Z[n] := X[n] + A[n]; 

Bloco 2 

USING p := 1:400 
4 X[p] := H[p] ~c 10; 

loco 3 

Neste exemplo, o vetor X é calculado, em toda a sua extensão de. 

paralelismo, pelo bloco I e recalculado pelo bloco 3, também em toda a sua extensão 



Figura IV.3: Gsafo de Dependências 



de paralelismo. Por isso aparece no grafo da figura IV.3 uma dependência de saz'da 

unindo os dois blocos. 

Então, no bloco , o vetor X pode ser renomeado assim como em 

todos os pontos do programa em que ele é recalculado (em toda a sua extensão). 

Isso deve eliminar algumas dependências do grafo. 

USING m := 1:400 
1 X[in] := Y[m] + R[m]; 
2 C[m] := X[m] + Y[m]; 

Bloco 1 

USING n := 1:200 
3 Z[n] := X[n] + A[n]; 

Bloco 2 

USING p := 1:400 
4 XM[p] := H[p] * 10; 

Bloco 3 

Agora o bloco 4 é totalmente independente dos outros blocos podendo 

ser execiitado concorrentemente com eles (figura IV.4). Neste caso não existe o 

problema do exemplo anterior pois foi usada toda a extensão de paralelismo referente 

ao vetor. 

A idéia de se aplicar esta técnica na linguagem Actus é um pouco diferente da 

idéia inicial. Agora o objetivo principal é quebrar a extensão de paralelismo de 

blocos que estão dentro de um comando USING para torná-los paralelos ou para 

que outras técnicas possam ser aplicadas posteriormente. Para se quebrar a extensão 

de  paralelismo deve-se observar o grafo de dependências e a interseção das extensões 

de paralelismo entre os blocos em questão. Essa técnica é mais usada então em 

blocos pertencentes ao grupo I. 



Figura IV.4: Grafo de Dependências 



Se um bloco inicializado pelo comando USING for visto como um 

comando a técnica também pode ser aplicada para separar comandos independentes 

dentro do mesmo bloco. Esses comandos podem ser executados em paralelo com o 

bloco inicial. 

No caso de blocos que pertençam ao grupo 2 a técnica se aplica da 

mesma forma que no caso de linguagens não vetoriais. No final o bloco é vetorizado 

usando-se as vantagens da linguagem Actus. 

ALGORITMO: 

Algoritmo: quebra de comando; 
Entrada: GD, programa P; 

inicio; 
descobrir no GD todas as depêndencias entre blocos que envolvem vetores 
ou arrays; (2 a 2) 
s e  (ext-par-bloco(origem) = e ~ t - ~ a r -  bloco(destino)) então (não faça nada); 
senão faça 

mantém ext-par- bloco(menor) ; 
cria novo comando de loop; 
repete comandos dentro de loop; 
se ($ shifts) então faça 

ext- par- bloco (maior) = e ~ t - ~ a r -  bloco (menor) ; 
ext-par-bloco(novo) = ext-par-bloco (maior)-ext-par-bloco (menor); 
sai; 

senão faça 
ext-par- blo co(maior) = faixa de elementos acessados no 
bloco(menor) pela variável com menor (sh*); 
ext-par-bloco(novo) = faixa de elementos acessados que 
sobraram; 
sai; 

fim-se; 
fim-se; 

final; 

EXEMPLO I: 



USING k := 1:400 
1 X[k] := Q * Y[k] A . . . ; 

Bloco 1 

USING k := 1:[5]996 
2 Q1[l<] := Z[k] * X[k] + Z[k shift 11 ?c X[k shift I] 

Bloco 2 

Figura IV.5: Grafo de Dependências 

No grafo de dependências da figura IV.5 existe uma dependência di- 

reta entre os dois blocos, mas a interseção das egtensões de paralelismo mostra que 

essa dependência só é verdadeira para os primeiros quatrocentos elementos do vetor 

X. Para os restantes elementos a dependência é falsa. 

Como não existe nenhuma dependência com sent ido para t r á s  dentro 

do próprio comando Sz a técnica pode ser aplicada. 



USING lc := 1:400 
1 X[k] := Q * Y[k] * . . . ; 

Bloco 1 

USING k1 := 1:[5]396 
2 Q1 [h] := Z[k1] * X[h]  4- 

Z[kl shift 11 XIL1 shift 11 

Bloco 2 

USING k2 := 401:[5]996 
3 Ql[k2] := Z[bI * X[k21 + 

Z[k2 shift 11 * X[k2 shift I] 

Bloco 3 

Figura IV.6: Grafo de Dependências 

No grafo de dependência da figura IV.6 a dependência direta só en- 

volve os elementos de X que pertencem à interseção entre as extensões de paralelismo 

dos blocos 1 e 2. Com isso o bloco 3 ficou totalmente independente e pode ser exe- 

cutado em paralelo com qualquer um dos outros dois. A execução será: 

[ (  1 PAR 3 )  SEQ 2 ou ( 1 SEQ 2 )  PAR 31. 

O objetivo da técnica continua sendo eliminar falsas dependências 

para se poder otimizar blocos, só que agora essas dependências podem ser de qual- 



quer tipo e deve-se fazer a quebra sobre a extensão de paralelismo. Isso quando se 

tratarem de blocos pertencentes ao grupo 1. 

No caso desta técnica de otimiznção a idéia original de sua aplicação se mantém, 

porém com algumas modificações, na linguagem Actus. 

É o caso dos blocos pertencentes ao grupo 1. Não existe nenhuma 

dependência entre comandos ou entre estes blocos com sentido para trás. Assim, 

o objetivo neste caso é apenas diminuir o tempo de espera de comunicação entre 

os blocos, quando estes forem executados em paralelo. Isso é feito também com a 

introdução da notação SINC. Não existe nenlmma restrição quanto às extensões de 

paralelismo a não ser que sua interseção deve ser diferente de vazio. 

Para os blocos pertencentes ao grupo 2 os objetivos são resolver o 

problema da comunicação e agora também mudar o sentido das dependências (para 

t rás)  para que os blocos possam ser vetorizados. 

ALGORITMO: 



Algoritmo: reordenação de comandos; 
Entrada: GD; 

, 
inicio; 

descobrir no GD todas as dependência-sentido(PT); {dentro do mesmo 
bloco} 
caso bloco(tipo) 

tipo-1: inicio 
para (todas as dependência-sentido(PT)) faça 

se (4 dependência-sentido(PT)) então 
(não faça nada); 

se (dependência-sentido(PT) E ciclo) então 
(não faça nada): 

reordena comando(origem) e comando(destino) ; 
fim-inicio; 

tipo-3: inicio 
(não faça nada); 
fim-inicio; 

fim-caso; 

descobrir no GD todas as dependências entre blocos; 
se (9 dependência entre blocos) então (não faça nada); 
se (bloco(tip0) = tipo-2 ou bloco(tipo) = tipo-3) então (não faça nada); 
reordena em bloco(origem) o comando(origem) afastando-o ao máximo do 
comando(destino) ; 
faz o mesmo para bloco(destino) e comando(destino) ; 

final; 

EXEMPLO I: 

USING lc := 1:100 DO 
1 A[k] := B[k] - Z[k]; 
2 B[k] := 2 * A[k] + C[k]; 
3 A[k] := A[k] + Z[k]; 
4 D[k] := D[k] * C[k]; 
END 

Bloco 1 

USING j := 1:100 DO 
5 D[j] := D[j] * 5 ;  
6 E[j] := E[j] + D[j]; 
7 Fb] := Fb] * Eb]; 

ND 
loco 2 



Figura IV.7: Grafo de Dependências 



Entre os dois blocos da figura IV.7 só existe uma dependência , a qual 

é causada pelo uso do vetor D. Se os dois blocos fossem executados em paralelo na 

ordem em que se encontram os comandos, com alguma sincronização, não haveria 

ganho nenhum porque o último comando do bloco 1 produz o valor do vetor D 

que será usado pelo bloco 2. Aplicando a técnica de reordenação de comandos o 

resultado é o seguinte: 

USING 1~ := 1:100 DO 
4 D [k] := D [lc] * C[k]; 
1 A[k] := B[k] - Z[k]; 
2 B[k] := 2 * A[k] + C[k]; 
3 A[k] := A[k] + Z[k] ; 
END 

Bloco 1 

USING j := 1:100 DO 
5 D[j] := D[j] * 5; 
6 EGj] := E[j] + D[j]; 
7 F[j] := Fb] * Eb]; 
END 

Bloco 2 

O grafo de dependências resultante da otiinização (figura IV.8) não 

se altera, em relação ao da figura IV.7, o que já era esperado, pois as dependências 

continuam existindo, entre os mesmos comandos. O que se verifica é que agora 

depois que o bloco 1 calcula o valor do vetor D o bloco 2 pode ser disparado. Os 

dois blocos executarão em paralelo da seguinte maneira: 

[4 (SINC (5 SE& 6 SEQ 7)) SE& (1 SE& 2 SE& 3)]. 

Na linguagem Actus esta técnica é útil apenas quando aplicada em blocos que per- 

tencem ao grupo 2, pois esses blocos são semelhantes aos descritos para as lingua- 

gens sequenciais . ara blocos pertencentes aos grupos 1 e 3 não faz muito sentido 

a aplicação da técnica. No primeiro caso, porque não existe um loop nem a noção 

de espaço de iteração. No segundo caso porque, mesmo havendo um loop, este já se 

encontra vetorizado. 



Figura IV.8: Grafo de Dependências 



ALGORITMO: 

Algorit  m o :  expansão de variáveis escalares; 
Entrada: GD; 

inicio;  
descobrir no GD todas as dependências que envolvem variáveis escala 
dentro do mesmo bloco); 
subst i tuir  cada variável escalar (no comando(origem)) por vetor com I 

mesmo nome; 
indezar  vetor com o mesmo indice do loop; 
fazer o mesmo no comando(destino); 

final; 

E X E M P L O  I: 

FOR m := 1,400 DO 
1 EM := X[m] - 1; 
2 U[m] := Z[m] * E M ;  
E N D  

Figura IV.9: Grafo de Dependências 

Há uma dependência de sazila do comando 1 em relação a si mesmo 

pois ele sempre escreve na mesma posição de memória (a variável EM). Aparece, no 

grafo da figura IV.9, um ciclo entre os comandos SI e S2 causado também pelo uso 

da variável EM A dependência direta ocorre porque, na mesma iteração, o comando 

S1 calcula o valor de EMe o comando S2 usa esse valor e a antidependência é porque 

o comando S2 usa o valor de EMo qual será modificado pelo comando SI na próxima 

iteração. A presença do ciclo impede a vetorização. Com a técnica o resultado é o 

seguinte: 



FOR in :=  1,400 DO 
1 EM[m] := X[m] - 1; 
2 U[m] := Z[m] * EM[nl]; 
END 

O grafo de dependênciasf ica mais simples com apenas uma dependência 

direta que não pode ser eliminada. Assim o bloco pode ser vetorizado. 

USING m := 1:400 DO 
1 EM[m] := X[m] - 1; 
2 U[m] := Z[m] * EM[m]; 
END 

A aplicação da técnica otirnizou bastante o bloco inicial. Este é um 

exemplo que poderia passar desapercebido pelo programador. 

A idéia principal da técnica é eliminar dependências diretas do grafo de dependências. 

No caso de programas escritos em Actus devemos manter as restrições iniciais de 

dominadores.A substitução tanto pode ser feita dentro do mesmo bloco ou entre 

blocos visando a vetorização de comandos e a paralelização de blocos. 

A aplicação da técnica num bloco do grupo 1 quando o grafo de 

dependências mostrar que isso é permitido, não terá nenhum problema pois dentro 

do bloco a extensão de paralelismo não muda. 

Se a técnica for aplicada em comandos que se encontram dentro de 

um bloco do grupo 2 nenhuma alteração precisa ser feita pois é como se esse bloco 

pertencesse a uma linguagem sequencial. 

Quando a substituição desejada é entre blocos a extensão de para- 

lelismo de ambos os blocos tem de ser comparada, assim como as dependências 

causadas pelos comandos envolvidos. Deve-se verificar também se há necessidade 

de se aplicar antes as técnicas de quebra de comando ou de reordenação de coman-  

dos. A primeira, para quebras a extensão de paralelismo no caso de haver alguma 

diferença e a segunda para mudar o sentido de algumas dependências que aparecem 



no grafo de dependências e que impediriam a aplicação da técnica. A reordenação 

pode ser feita mesmo no caso dos comandos pertencerem a blocos diferentes (ver a 

seção reordenação de comandos). 

As variáveis envolvidas na substituição tanto podem ser escalares 

como vetores sendo que, o primeiro caso, é bem mais fácil de tratar. 

ALGORITMO: 

Algoritmo: substituição para a frente de coinandos; 
Entrada: GD; 

inicio; 
descobrir no GD todas as dd(PF); 
para (cada dd(PF)) faça 

se (3 entre comando(origem) ( 0 )  e comando(destino(D) 
algum comando (M) tal que O e M sejam unidos por uma 
ad(PF,=) ou por uma ds(PF,=)) então 
(não faça nada); 

substituir no comando(destino) a variável pelo lado 
direito do comando(origem); 

fim-para; 
final; 

EXEMPLO I: 

USING i := l:N DO 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
2 C[i] := E[i]; 
END 

Bloco 1 

USING j := l:N DO 
3 B[j shift 11 := AGj] + 2; 
END 

Bloco 2 

A substituição de comando deve ser aplicada, na figura IV. 10, entre 

os comandos Si e S3 envolvendo o vetos A. Para que seja possível a aplicação da 

técnica o comando Si tem de dominar o comando S3 e não pode existir nenhum 

comando S2 com uma relação de antidependência vinda do comando Si. Neste caso 

a segunda hipótese não é verdadeira e se a substituição for feita o resultado final. 

será diferente. A técnica de reordenação de comandos deve ser usada para mudar a 



Figura IV. 10: Grafo de Dependências 

ordem de execução dos comandos S2 e S3. 

USING i := l:N DO 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
3 B[i shift 11 := A[i] + 2; 
END 

Bloco 1 

USING j := l:N DO 
2 Cb] := EL]; 
END 

Bloco 2 

Com o grafo da figura IV.l l  a substitução de comandos pode ser feita. 

USING i := 1:N DO 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
3 B[i shift 11 := (C[i] + B[i]) $ 2; 
END 

Bloco 1 

USING j := l:N DO 
2 C[j] := Eb]; 
END 

Bloco 2 



Figura IV. 11 : Grafo de Dependências 

Figura IV.12: Grafo de Dependências 



Antes de ser aplicada a técnica de substituição de comandos podia-se 

explorar algum paralelismo usando a sincronização: quando o comando Si tivesse. 

terminado de calcular o vetor A o comando S3 pertencente ao bloco 2 podia começar 

a sua execução. Isso ocorreria paralelamente à execução do comando S2 pertencente 

ao bloco 1. Depois da substituição (figura IV.12) isso não pode mais ser feito pois 

os dois comandos do bloco 1 utilizam valores antigos do vetor C. Esta otimização 

perdeu o paralelismo inicial que havia entre os dois blocos, não havendo nenhuma 

vantagem na aplicação da técnica, neste exemplo. 

EXEMPLO 11: 

FOR i := 1 TO N DO 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
2 C[;] := E[i]; 
3 B[i + 11 := A[i] $ 2; 
END 

Figura IV. 13: Grafo de Dependências 

Neste exemplo o bloco pertence ao grupo 2, ou seja, é sequencial. 

Assim, o objetivo é vetorizá-10 assumindo que o programador não percebeu o para- 

lelisino existente. 

Coino há uma antidependência entre os comandos Si e S2 (figura 

IV.13), a substitução do comando SI no comando S3 não pode ser feita imedia- 

tamente. Antes a técnica de reordenação de comandos deve ser usada, entre os 

comandos '5'2 e S3. 



FOR i := 1 TO N DO 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
3 B[i + 11 := A[i] + 2; 
2 C[;] := E[i]; 
END 

Figura IV.14: Grafo de Dependências 

Agora que as regras para a substituição estão satisfeitas a técnica 

pode ser aplicada (figura IV.14). 

FOR i := 1 TO N DO 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
3 B[i + 11 := (C[i] + B[i]) + 2; 
2 C[i] := E[i]; 
END 

Figura IV.15: Grafo de Dependências 

Depois da otirnização, o grafo de dependências possui uma dependência 

com sentido para trás, do comando S3 para o SI (figura IV.15). Por isso a técnica 

de reordenação de comandos deve ser usada novamente. 



FOR i := 1 TO N DO 
3 B[i + 11 := (C[i] + B[i]) + 2: 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
2 C[;] := E[i]; 
END 

Figura IV.16: Grafo de Dependências 

Todas as dependências possuem agora o mesmo sentido tornando 

possível a vetorização do bloco (figura IV.16). 

USING i := 1:N DO 
3 B[i shift 11 := (C[i] + B[i]) + 2; 
1 A[i] := C[i] + B[i]; 
2 C[;] := E[i]; 
END 

Uma coisa que deve ser vista é que o bloco resultante não pertence 

mais ao grupo 2 e sim ao grupo 1 e as variáveis que eram sequenciais se tornaram 

paralelas. O uso mais adiante destas variáveis deve ser observado para que não 

existam possíveis conflitos. 

EXEMPLO 111: 



USING i := l:N DO 
1 Ali] := Z[i] + W[i]; 
2 C[;]:= E[i]; 
END 

Bloco 1 

USING j := l:N DO 
3 B[j] := Afi] + 2 
END 

Bloco 2 

Figura IV.17: Grafo de Dependências 

A substituição dos comandos deve ocorrer entre os comandos Si e S3, 

e analisando o grafo de dependências da figura IV.17 verifica-se que não há nenhuma 

restrição para a aplicação da técnica pois a única dependência existente envolve os 

comandos Si e S3. 

USING i := l:N DO 
1 A[i] := Z[i] + W[i]; 
2 C[;]: E[i]; 
END 

Bloco 1 

USING j := 1:NDO 
3 si] := (zlj] i- w[j]) + 2 
END 

loco 2 



Todas as dependências foram eliminadas. Antes da técnica ser apli- 

cada os dois blocos podiam ser executados em paralelo, com algumas restrições de 

sincronização e agora podem ser executados em paralelo sem nenhuma restrição. 

Se os blocos envolvidos não tiverem a mesma extensão de paralelismo a técnica de 

quebra de comando  deve sei usada antes. 

EXEMPLO IV: 

USING li := 1:400 DO 
1 X[k] := Y[k] * (R[k] + Z[li shift I]); 

Bloco 1 

USING m := 1:120 DO 
2 X[m] := U[m] * (R[m] + Z[m]); 

Bloco 2 

USING 1 := 1:300 DO 
3 W[l] := X[1] + A[1 shift 21; 

Bloco 3 

Inicialmente os três blocos são executados secliiencialmente e possuem 

extensões de  paralelismo diferentes. A princípio não há nenhuma restrição no grafo 

de dependências (figura IV.18) para a aplicação da técnica. Existe uma dependência 

de saida envolvendo os comandos Sl.e S2 e algumas falsas dependências. A diferença 

neste exemplo é que tratam-se de vetores paralelos com extensões de paralelismo 

diferentes de bloco para bloco. Por isso nem todas as dependências que parecem 

falsas são realmente falsas, o que pode ser visto no grafo de dependências. Não existe, 

por exemplo, a dependência direta entre os comandos SI e S3 nos 120 primeiros 

elementos já que estes são novamente calculados no comando S2. O mesmo acontece 

com os blocos 2 e 3 em relação aos últimos 180 elementos que são calculados pelo 

comando SI e com os blocos 1 e 2 (a dependência de s a d a  só existe para os 120 

primeiros elementos). 

Para se aplicar a técnica da substituição para a frente deve-se antes 

usar a técnica de quebra de comando para se ajustarem as extensões de paralelismo. 



Figura IV.18: Grafo de Dependências 

USING ltl := 1:120 DO 
1 X[kl] := Y[kl] * (R[kl] + Z[ltl shift 11); 

Bloco l a  

USING k2 := 121:400 DO 
2 X[k2] := Y[lt2] * (R[k2] + Z[k2 shift 11); 

Bloco 1 

USING m := 1:120 DO 
3 X[m] := U[m] 3; (R[m] + Z[m]); 

Bloco 2 

USING 11 := 1:120 DO 
4 W[ll] := X[11] + A[11 shift 21; 

Bloco 3a 

USING 12 := 121:300 DO 
5 W[12] := X[12] + A[12 shift 21; 

Bloco 3b 

Só com a aplicação da técnica da quebra de comando se conseguiu 



Figura IV.19: Grafo de Dependências 



otimizar de alguma forma o conjunto formado pelos blocos (figura IV.19). Os se- 

guintes blocos podem executar em paralelo: [ (1 PAR 2) SEQ (3 PAR 5) SEQ 4 ]. 

A seguir aplica-se a suBstituição de comandos. 

USING 
1 

USING 
2 

USING 
3 

USING 
4 

USING 
5 

kl  := 1:120 DO 
X[kl] := Y[kl] * (R[kl] + Z[kl shift 11); 

Bloco l a  

lt2 := 121:400 DO 
X[k2] := Y [k2] * (R[k2] + Z[k2 shift 11); 

Bloco l b  

m := 1:120 DO 
X[m] := U[m] * (R[m] + Z[m]); 

Bloco 2 

11 := 1:120 DO 
W[ll] := (U[ll] * (R[11] + Z[11])) $ A[11 shift 21; 

Bloco 3a 
12 := 121:300 DO 
W[l2] := (Y[12] * (R[12] + 2[12 shift 11)) + A[12 shift 23; 

Bloco 3b 

No grafo de dependências da figura IV.20 alguns arcos foram elimina- 

dos com a substituição e o conjunto formado pelos blocos foi novamente otimizado. A 

execução dos blocos pode ser da seguinte forma agora: [ (1 PAR 2) SEQ (3 PAR 4 PAR 5) 1. 

O uso para a frente do vetor paralelo X deve ser bem estudado para 

não haver nenhum conflito nas extensões de paralelismo. Na realidade não há motivo 

para existirem esses conflitos: no futuro qualquer extensão pode ser usada pelo vetor 

X, até seu limite máximo, pois ele foi totalmente calculado mesmo que de forma 

quebrada. 

Uma coisa que se pode concluir é que a aplicação da técnica de subs- 

t i tuição para a frente em variáveis escalares é bem mais simples que em variáveis 

paralelas, justamente pela extensão de paralelismo. 



Figura IV.20: Grafo de Dependências 



O objetivo inicial da técnica é criar, a partir de um loop, um aninhamento duplo, 

para otimizar o tratamento de registradores vetoriais internos. 

A arquitetura para a qual o trabalho todo está voltado possui na ver- 

dade um processados de altíssima velocidade que simiila um processador vetorial. 

Não existem então, registradores vetoriais com um tamanho interno fixo, não ha- 

vendo necessidade de alguma preocupação com eles. Assim, inicialmente, a técnica 

parece não ter aplicação na linguagem Actus para a arquitetura proposta. 

Uma outra idéia para a aplicação da técnica é de se quebrarem vetores 

(ou instruções vetoriais) longos transformando-os em vetores menores e atribuí-10s a 

processadores diferentes. Com isso seria atingido o objetivo de otirnizar programas. 

escritos em Actus: aproveitar a vetorização da linguagem e introduzir paralelismo 

entre blocos usando vários processadores. Essa idéia é bem semelhante à de distribuir 

os comandos de um loop (sem vetorizá-10) usando um comando do tipo DOALL. As 

iterações do loop são distribuídas pelos processadores. 

EXEMPLO I: 

USING I := 1:N DO 
1 A[I] := B[I] + C[I]; 
END 

Se o bloco for executado numa rede formada por P processadores, 

onde N > P,  pode-se distribuir essa instrução vetorial aplicando a técnica: 

K := TRUNC (N/P); 
DOALL I := 1:P DO 

USING J := (I-1)K + 1:IK DO 
1 A[J] := B[J] $ C[J]; 

END 

USING J:=PM+l:N 

+ C[JI; 



E importante observar que não há na linguagem Actus comandos 

como o DOALL. Para o trabalho não há nenlmma restrição pois esta é exatamente 

a proposta: apontar quais são os comandos necessários para a aplicação de todas as. 

técnicas. 

Neste caso não houve qualquer preocupação com balanceamento de 

c a y a  na rede de processadores. A carga foi dividida pelos P processadores e um 

deles executou o que ficou sobraildo. 

Para se aplicar a técnica na linguagem Actus algumas modificações devem ser feitas 

na idéia inicial. 

No caso de blocos pertencentes ao grupo 2, a técnica será aplicada 

normalmente, pois esse tipo de bloco representa uma estriitura sequencial. Neste. 

caso cada comando pode formar um pi-bloco a ser vetorizado ou não, seguindo os 

critérios da linguagem. 

Quando a análise é feita em cima de blocos pertencentes ao grupo 1, 

a dependência a ser estudada é entre blocos e não mais entre comandos. Assim, para 

simplificar, cada bloco USING é visto como um comando simples e tenta-se fazer a 

distribuição desses blocos. O objetivo é paralelizá-10s sempre que possível. Com isso, 

ao invés de existirem blocos (na verdade linhas de comandos) para serem vetorizados, 

existirão blocos totalmente independentes que serão executados em paralelo. 

Esta técnica deve ser aplicada depois que todas as outras técnicas 

básicas foram usadas. Quando se chega a este ponto da otimização, basta separar 

os blocos (pi-blocos) e de alguma forma implemeiltar o paralelisino. Os blocos que 

não puderem ser executados em paralelo, como conseqüência de pelo menos uma 

dependência entre eles, formam uma região fortemente conectada (recorrência). 

Nos exemplos vistos até agora, de aplicação de outras técnicas, a 

técnica de distribuição já vinha seisdo usada no final de cada exemplo para demons- 



trar o paralelismo entre blocos. Na realidade, a partir de agora, que já se tomou 

conhecimento da técnica, os blocos que executarão em paralelo serão marcados no 

grafo de dependências. 

E importante mostrar também que, no caso dos blocos pertencentes 

ao do grupo 1 não existirão ciclos porque também não existirão dependências com 

sent ido para trás.  Qualquer dependência entre os blocos, que não puder ser resolvida 

com sincronização, será unia restrição à paralelização dos blocos. 

Quando a técnica é aplicada em blocos pertencentes ao grupo 3, a 

idéia é a mesma e cada bloco USING será visto como um pi-bloco. O objetivo 

continuará a ser o de paralelizar blocos independentes. 



Algoritmo: distribuição do loop; 
Entrada: GD; 

inicio; 
{a análise é feita bloco a bloco) 
para (cada bloco) faça 

caso bloco(tipo) 
tipo-1: inlcio 

separa comandos que não são origem e 
não são destino; (comandos independentes) 
comandos restantes (comandos dependentes); 

, 
tipo-2: inicio + se (todas as dependências que a ciclo tem o mesmo 

sentido (PF) e GD não pode mais ser mudado) 
então faça 
separa comandos que E a nenhum ciclo; (comandos 
independentes) 
comandos restantes (recorrências) ; 

, 
fim-inicio; 

tipo-3: inicio 
(não faça nada); 
fim-inicio; 

fim-caso; 
fim-para; 

se (3 bloco(tipo-1) que não são unidos por nenhuma dependência) então 
faça 
blocos independentes (PAR); 

para (blocos restantes) faça 
blocos não-independentes (PAR/SINC) ; 

final; 

EXEMPLO I: 

OR i := 1,N 
USING j := i:N DO 
1 A[j shift 11 := B[j shift -11 + CGj]; 
2 B[j] := Ab] * K; 
3 CGj] := B[j] - ZGj]; 

ND 

A antidependência e a dependência direta, causadas pelo vetos C, que 

aparecem na figura V.21, se confundem devido à própria estrutura da linguagem. 



Figura IV.21: Grafo de Dependências 

Não existe nenhuma otimização possível em cima desse grafo. Ele é. 

formado por várias regiões fortemente conectadas. O loop não pode ser distribuído 

e nenhum de seus comandos pode ser colocado em paralelo com algum outro. 

EXEMPLO 11: 

USING I := l:N DO 
1 A[I] := B[I] + C[I]; 
2 X[I] := A[I] -tc 4; 
3 H[I] := Z[I] * k; 
END 

Bloco 1 

USING J := l:N DO 
4 Y[J] := C[J] * I<; 
5 P[J] := D[J] + A[J]; 
END 

Bloco 2 

Os comandos S3 (bloco 1) e Sq (bloco 2), na figura IV.22, são in- 

dependentes , dentro dos seus respectivos blocos podendo ser colocados em outros 

blocos a serem criados e executados em paralelo. No grafo há duas dependências 

diretas: uma envolvendo os comandos Si e S2 (bloco 1) que não pode ser eliminada 

e a outra entre os comandos Si (bloco 1) e Ss (bloco 2). Esta última pode ser 

otimizacla através de algum mecanismo de sincronização. 



Figura IV.22: Grafo de 

SI ss5 
Sl ss2 

Dependências 



Depois de otiinizado, o bloco 1 inicial ficará apenas com dois coman- 

dos e outros dois blocos serão criados, O resultado é mostrado a seguir: 

USING I := l :N  DO 
1 A[I] := B[I] + C[I]; 
2 X[I] := A[I] 4; 
END 

Bloco 1 

USING J := l:N DO 
3 H[J] := Z[J] * K; 
END 

Bloco 1' 

USING D := l:N DO 
4 Y[J] := C[J] JÍ I<; 
END 

Bloco 2' 

USING M := l:N DO 
5 P[J] := D[J] + A[J]; 
END 

Bloco 2 

Figura IV.23: Grafo de Dependências 

Com a otimização, dois blocos (1' e 2') se tornaram totalmente inde- 

pendentes dos outros e um terceiro bloco (bloco 2) parcialmente independente, em 



relação ao bloco 1 (figura IV.23). A execução será a seguinte: 

[( 1 SE& ( 2 PAR 5 PAR 3 PAR 4 ) )]. 

Não há necessidade de nenhuma sincronização visto que só o comando 

SI causa algum tipo de dependência. 

EXEMPLO 111: 

FOR i := l ,N DO 
1 A(i+l) := B(i-1) + C(i); 
2 B(i) := A(i) * K; 
3 C(;) := B(i) - 1; 
END 

Figura IV.24: Grafo de Dependências 

Na figura IV.24 existe um ciclo formado por duas dependências di- 

retas,  envolvendo os comandos SI e S2, que é inquebrável, criando uma recorrência 

e há também um comando independente (S3). A técnica deve então ser aplicada 

tendo em vista que o bloco do exemplo pertence ao grupo 2. 

FOR i : = l , N D O  
1 A(i+l) := B(i-1) + C(i); 
2 B(i) := A(i) ~c I<; 
END 

Bloco 1 

USING J := 1:N 
3 C[J] := B[J] - 1; 

loco 2 



O comando S3 foi vetorizado o que faz com que os vetores C e B 

sejam usados de forma seqiiencial e paralela. 

EXEMPLO IV: 

USING k := 1:100 DO 
1 A[k] := B[k] - Z[k]; 
2 B[k] := 2 * A[k] + C[k]; 
3 A[k] : = A [k] + Z[k] ; 
4 D[k] := D[k] * C[k]; 
END 

Bloco 1 

USING J := 1:100 DO 
5 D[J] := D [J] * 5; 
G E[J] := E[J] + Z[J]; 
7 F[J] := F[J] * E[J]; 
END 

Bloco 2 

Foi mostrada anteriormente uma solução para este exemplo, na qual 

com a técnica de reordenação de comandos e a introdução de alguma sincronização 

os blocos podiam executar em paralelo. Agora será dada outra solução com o uso 

da técnica de distribuição de comandos. 

No grafo de dependências da figura IV.25 há blocos isolados que po- 

dem formar blocos independentes e serem executados em paralelo havendo um ganho 

maior do que o obtido com a outra otirnização sem a necessidade da reordenação de 

comandos.  

Nas linguagens seqiienciais, uma dependência direta entre dois co- 

mandos não impede a vetorização, apenas no caso de dependências para trás ou 

ciclos. Em Act~is, quando há alguma dependência ligando dois comandos, estes 

não poderão ser executados em paralelo. Pode sei que algum tipo de sincronização 

res01va, mas, mesmo assim, os comandos não executarão em paralelo. 

Neste exemplo: 



Figura IV.25: Grafo de Dependências 



USING k := 1:100 DO 
1 A[k] := B[k] - Z[k]; 
2 B[k] := 2 * A[k] + C[k]; 
3 A[k] := A[k] + Z[k] ; 
END 

Bloco 1 

USING J := 1:100 DO 
4 D[J] := D[J] * C[J]; 
5 D[J] := D[J] * 5; 
END 

Bloco 1' 

USING I := 1:100 DO 
6 E[I] := E[I] + Z[S]; 
7 F[I] := F[I] * E[I]; 
END 

Bloco 2 

Os três blocos resultantes são independentes e podem sei executados, 

totalmente em paralelo: 

[( Bloco 1 ) PAR ( Bloco 1' ) PAR ( Bloco 2 )I. 

Os comandos, dentro de cada bloco, formam uma regi60 fortemente 

conectada, embora não apareça nenhum ciclo, porque não podem ser executados em 

paralelo. 

EXEMPLO V: 

FOR i := 1,N DO 
USING I := l:N DO 
1 A[I] := B[I] + C[I]; 
2 D[Il := A[I] * 5; 
3 I< [I] := Z[I] + E[I] ; 
END 

Bloco 1 

FOR j := l,N DO 
USING 3 := l:N DO 
4 R[J] := K[J] ?C 2; 
5 G[J] := H[J] * 10; 
6 M[J] := G[J] + H[J]; 
END 

Bloco 2 



No grafo de dependências (figura IV.26) 11á três conjuntos de coman- 

dos independentes entre si que podem sei executados em paralelo. Para isso são 

criados três blocos distintos aproveitando que as extensões de paralelismo combi- 

nam. 

FOR i := 1,N 
USING 
1 
2 
END 

FOR j : = l , N  
USING 
3 
4 
END 

FOR v := 1,N 
USING 
5 
6 
END 

Bloco 1 

Bloco 1' 

Bloco 2 

A execução dos blocos será a seguinte: 

[( Bloco 1 ) PAR ( Bloco 1' ) PAR ( Bloco 2 )I.  

Este exemplo podia também ser resolvido com o uso da técnica de 

reordenação de comandos mas o ganho alcançado seria menor. Essa técnica traria 

vantagens se os comandos ou os blocos não fossem totalmente independentes. 



Figura IV.26: Giafo de Depeiidêilcias 



Inicialmente pensou-se em fazer uma aplicação prática de todas as técnicas de oti- 

mização que se adaptassem à linguagem Actus. Essa aplicação seria em cima de 

uma linguagem intermediária [14] gerada pelo coinpilador para a linguagem Actus. 

Como a linguagem intermediária não foi concluída a tempo optou-se por um estudo 

profundo de um número expressivo de técnicas de otimização, pela adaptação de 

algumas técnicas à linguagem Actus e pela eleboração dos algoritmos apresentados. 

Além disso o trabalho revisa e sintetiza as técnicas de vetorização e de paralelização 

espalhadas pela literatura. Nem todas as técnicas de otimização estão presentes 

neste trabalho devido à sua complexidade. Foram escolhidas as mais utilizadas na 

literatura e as que tinham maior clmnce de se adaptarem à estrutura da linguagem 

Actus. 

Uma das vantagens obtidas com o trabalho é que este estudo pode 

ser estendido a outras linguagens paralelas tipo FORTRAN 90 ou FORTRAN 8X 

e não só à linguagem Actus. Por isso algumas técnicas tiveram de ser modificadas 

pois agora a linguagem alvo não é mais uma linguagem puramente sequencial mas 

uma linguagem que já contém algum tipo de paralelismo embutido, o vetorial. 

Os algoritinos aqui apresentados, apesar de serem apenas um protótipo 

dos verdadeiros algoritmos para cada técnica de otirnização, servirão de base para 

um próximo trabalho que será constituído da própria implementação do otirnizador . 

O que se pode concluir é que a reestruturação automática de progra- 



mas é uma tarefa extensa e complexa devido ao grande número de técnicas existentes 

e à falta de um critério para determinar quais as técnicas que devem ser aplicadas 

e a sua ordem. Os resultados finais podem ser muito diferentes no que se refere à 

quantidade de paralelismo alcançada. 

O objetivo inicial do trabalho, conl-ieciment o e possibilidade da aplicação 

de um otimizador numa linguagem com características vetoriais, foi alcançado. Há 

agora a necessidade de se avaliar, na prática, a eficácia das técnicas na linguagem 

Actus. Deve ser feito também um estudo sobre a alocação estática e dinâmica de 

processadores para a distribuição das tarefas criadas pelas notações SINC e PAR, 

num sistema paralelo distribuído. Além disso continua em aberto o problema de se 

saber a melhor ordem para a aplicação de um conjunto de técnicas. 
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Neste apêndice são mostradas as definições da pseudo-linguagem criada para se escre- 

verem os algoritmos do capítulo IV, assim como o significado de algumas estruturas 

de dados. 

GD = grafo de dependências; 

variáveis = podem ser escalar ou vetorial (# escalar); 

s dd = dependência direta; 

s ad = antidependência; 

ds = dependência de saída; 

e num(dep) = quantidade de um certo tipo de dependência (dep); 

s comando(origem) = comando, no GD, onde se origina um arco de dependência; 

s comando(destino) = comando, no GD, onde termina um arco de dependência; 

s bloco(origem) = bloco que contém o comando(origem) para uma dada de- 

pendência; 

bloco(destino) = bloco que contém o comando(destino) para uma dada de- 

pendência; 

e OUT(cmd) = conjunto de saída de um comando (cmd); 



o IN(cmd) = conjunto de entrada de um comando (cind); 

ezt-pai--bloco = extensão de paralelismo de um bloco; 

o bloco (tipo) = define o tipo de bloco que pode ser 1 (USING) , 2  (SEQUENCIAL) 

oil 3 (USING + SEQUENCIAL); 

e dep-sentido(PT) = dependência com sentido para trás; 

o dep-sentido(PF) = dependência com sentido para a frente; 

e ciclo = ciclo envolvendo comandos e arcos de dependências; 

o dd(PT) = dependência direta com sentido para trás; 

o ad(PT) = antidependência com sentido para trás; 

o ds(PT) = dependência de saída com sentido para trás; (idem (PF) = para a . 

frente) 

o { } = indicam comentário; 


