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Resumo

Este artigo apresenta uma definição do modelo básico de programação paralela que será
provido pelo sistema operacional MULPLIX, para a família de computadores paralelos de alto

desempenho MULTIPLUS.
O modelo representa simultaneamente uma extensão ao conceito de processo suportado pelos

sistemas operacionais com filosofia UNIX -considerado um modelo bem sucedido de computação
seqiiencial -e uma versão mais realista do modelo PRAM, atualmente o principal modelo para

estudo de algoritmos paralelos em memória compartilhada.
O texto explica os mecanismos definidos para execução paralela, alocação de memória e

sincronização.

Abstract

This article presents a definition of the basic model for parallel programming that will be
provided by the MULPLIX operating system, for the high performa.nce parallel computer MUL-

TIPLUS.
The model simultaneously represents an extension to the concept of a UNIX-Iike process

-considered a popular model for sequential computing -and a more realistic version of the
PRAM, currently the main model for the study of parallel algorithms on sha.red memory machines.

The text explains the mechanisms defined in order to provide paralJel execution, memory

allocation and synchronization.
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1 Introdução

o projeto MULTIPLUS [5], atualmente em desenvolvimento no NCE/UFRJ, visa a con-
cepção e construção de uma família de computadores paralelos de alto desempenho para
aplicações científicas e de engenharia. A sua realização demanda pesquisa e desenvolvi-
mento nas áreas de arquitetura de computadores, sistemas operacionais, microeletrônica

e algoritmos paralelos.

A arquitetura MULTIPLUS é uma estrutura hierárquica baseada em Nós de Proces-
samento (NP). Cada NP consiste de um processador seqiiencial, uma memória cache e
um módulo de memória compartilhada por todos os NP no sistema. Os NP são agru-
pados em clusters através da sua interligação por um barramento. Os clusters são
interligados por uma Rede de Interconexão (RI) multiestágio do tipo n-cubo invertido.
A estrutura da RI define conjuntos de clusters denominados grupos. Um conjunto de
clusters está em um mesmo grupo se e somente se as representações binárias das iden-
tificaçÕes de todos os clusters no conjunto compartilham bits idênticos. A RI permite
transferências simultâneas envolvendo pares de NP em grupos disjuntos, ou seja, grupos

que não contêm clusters em comum.

O sistema operacional MULPLIX [6] está sendo projetado para atuar no MULTIPLUS.
Ele é uma evolução do PLURIX [10] visando propiciar ao usuário um ambiente para
desenvolvimento e execução de aplicações intensamente paralelas.

Este artigo apresenta uma definição do modelo básico de programação paralela a ser
provido pelo M U LPLIX. Este modelo constitui a interface dos programas aplicativos com o
núcleo do sistema operacional, podendo ser utilizado diretamente pelos usuários, através
de bibliotecas de subrotinas, ou através de compiladores para linguagens de programação

seqiienciais ou paralelas.

O objetivo principal dos autores é que este texto estimule o exercício de formulação
de soluções adequadas à arquitetura paralela MULTIPLUS para uma gama variada de pro-
blemas. Este tipo de exercício pode contribuir significativamente para o aperfeiçoamento

desta própria definição inicial.

Apesar deste trabalho focalizar primordialmente a arquitetura MUL TIPLUS, acredita-
mos que os seus resultados são aplicáveis a outras arquiteturas MIMD ( "Multiple Ins-
truction, Multiple Data") com estrutura NUMA ( "Non-Uniform Memory Access"). Esta
classe de arquiteturas tem um papel muito importante para o desenvolvimento atual da

computação paralela por causa dos seguintes fatores:

.O compartilhamento de memória permite uma maior flexibilidade para a imple-
mentação de uma extensa gama de modelos de programação paralela com alto nível

de abstração [17].

.Uma estrutura hierárquica NUMA possibilita a expansão eficiente do sistema pelo

menos até uma centena de processadores [8].

.O uso de processadores projetados essencialmente para execução seqiiencial possi-
bilita o aproveitamento de processadores com alto desempenho já disponíveis no

mercado.
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.A arquitetura privilegia o processamento local paralelo. Esta característica aparece
frequentemente em problemas científicos e de engenharia e pode ser eficientemente
explorada na tecnologia de microeletrônica [19][21]. Assim, a pesquisa em proces-
sarnento local paralelo, que é estimulada por estas arquiteturas, pode contribuir
significativamente para o desenvolvimento de uma nova geração de computadores
de alto desempenho, baseada na exploração intensa de paralelismo nos níveis mais

baixos do hardware.

O texto está organizado como se segue. A seção 2 faz uma análise da viabilidade
da implementação do modelo PRAM em computadores como o MULTIPLUS e apresenta
a estrutura do modelo de computação paralela que desejamos implementar no MULPLIX.
As seções a seguir detalham este modelo e descrevem os mecanismos disponíveis para
a programação de aplicações paralelas. Finalmente, a seção 6 registra o estágio atual de
desenvolvimento do MULPLIX e apresenta perspectivas futuras.

2 Modelos para Programação Paralela

O modelo de Von Neumann tem uma importância fundamental para o espetacular de-
senvolvimento técnico e industrial dos sistemas de computação eletrônica sequencial [24].
Isto se deve a razões de natureza técnica e de natureza mercadológica.

Do ponto de vista técnico:

.Universalidade da máquina de Turing. A máquina de Turing é um formalismo
matemático adequado ao modelo de Von Neumann. A Teoria da Computação [15]
demonstra que a máquina de Turing é capaz não apenas de executar qualquer
função computável como também é capaz de simular qualquer computador .

.Técnicas de compilação eficientes. Na década de 1950, a compilação de linguagens
de alto nível era notoriamente considerado um problema difícil. O esforço desen-
volvido desde então resultou em técnicas sistemáticas e eficientes para a grande

maioria das tarefas envolvidas no processo de compilação [3].

.Implementação eficiente por hardware.

Do ponto de vista mercadológico:

.Referência para Programação de Computadores. O modelo de Von N eumann serviu
como base universal para a definição de inúmeras linguagens de programação
de alto nível, algumas de uso extremamente difundido, tais como FORTRAN, Co-
boi, Pascal e C. O desenvolvimento dos produtos da indústria de software a partir
de linguagens de alto nível amplia consideravelmente o espectro de computado-
res em que estes produtos são aplicáveis e, consequentemente, estimula maiores
investimentos tanto por parte de produtores como de consumidores de software.

.Referência para o Projeto de Computadores. O projeto de computadores tem
evoluído muito rapidamente como consequência do desenvolvimento de novas tec-
nologias eletrônicas e da exploração de novas idéias de arquitetura. Esta evolução,
a nível industrial, tem normalmente sido direcionada para a construção de máquinas
Von Neumann cada vez mais eficientes. Deste modo os projetistas de hardware para
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computadores têm a garantia da existência de software aplicativo que pode usufruir

dos benefícios decorrentes destas inovações.

Analogamente ao ambiente seqiiencial, o estabelecimento de um modelo adequado
para um ambiente paralelo poderá impulsionar vigorosamente o desenvolvimento dos

computadores paralelos.

2.1 O Modelo PRAM

O modelo "Random Access Machine" [2] é uma formalização elegante do modelo
de Von Neumann, que, em virtude de sua grande simplicidade e de proporcionar uma
razoável estimativa de custo, tem servido extensamente de base para análise de algoritmos

em computadores seqiienciais.

O modelo "Parallel Random Access Machines" (PRAM) [11] é uma extensão para
computadores paralelos do modelo RAM baseada no seguinte conjunto de abstrações:

.Disponibilidade de um número ilimitado de processadores. Cada processador equi-
vale a uma RAM de custo uniforme (todos os tipos de instruções são executados

em um mesmo período de tempo).

.Sincronização total e automática. A cada passo, todos os processadores executam

exatamente uma instrução.

.Disponibilidade de um número ilimitado de células de memória compartilhada.
Todos os processadores podem realizar acessos tanto de leitura como de escrita
, , .
a memona.

.Capacidade ilimitada de acesso simultâneo à memória. A cada passo todos os

processadores podem acessar a memória. A capacidade de acesso simultâneo por
um número plural de processadores a uma mesma célula de memória divide o
modelo PRAM nos seguintes submodelos: EREW PRAM ( "Exclusive Read, Exclu-
sive Write"), CREW PRAM ("Concurrent Read, Exclusive Write") e CRCW PRAM

("Concurrent Read, Concurrent Write").

O modelo PRAM é atualmente o modelo mais importante para o estudo de algorit-
mos paralelos. Existem, entretanto, algumas dificuldades e/ou inconveniências para a
implementação na arquitetura MULTIPLUS das abstrações em que o modelo PRAM se
baseia. Este tema é objeto de análise na próxima subseção. A subseção 2.3 apresenta
informalmente o modelo que pretendemos adotar no MULPLIX. Este modelo representa
simultaneamente uma adaptação ao conceito de processo tradicionalmente suportado por
sistemas operacionais com filosofia UNIX com o objetivo de torná-lo capaz de executar
aplicações paralelas e uma modificação do modelo PRAM com o objetivo de tornar a sua

implementação viável e eficiente.

2.2 Implementação do Modelo PRAM no MULTIPL US

Um modelo deve ser definido de modo a ocultar informações irrelevantes do objeto
real. O modelo PRAM oculta ao programador custos relativos à sincronização entre os
processadores e ao acesso à memória. A análise desenvolvida nesta subseção demonstra

3



que estes custos têm importância fundamental para o desempenho de aplicações paralelas

na arquitetura MULTIPLUS.

A definição de modelos mais realistas para um computador paralelo é objeto de
intensas pesquisas recentes [1][4][9] [13] [23]. A subseção 2.3 resume o modelo proposto

para o MULPLIX.

2.2.1 Acesso à Memória

O modelo PRAM supõe que a cada passo cada processador pode realizar um acesso
à memória. A implementação desta característica exige uma enorme capacidade de
comunicação, que no momento é inviável por causa dos seguintes tipos de contenção
característicos dos computadores com memória compartilhada:

.Contenção nos Módulos de Memória. As células de memória compartilhada nor-
malmente são agrupadas em módulos de memória, cada um suportando um número

máximo de acessos por ciclo.

.Contenção na Rede de Interconexão. Estes computadores normalmente são estrutu-
rados como uma rede interligando processadores e módulos de memória. Quando
o número de processadores e de módulos de memória é muito grande, torna-se
inviável dispor de um caminho independente ligando cada processador a todos os
módulos de memória. Neste caso, os acessos que compartilham recursos de comu-
nicação têm que ser serializados.

As limitações na capacidade de acesso paralelo à memória tornam-se mais importantes
à medida em que o número de processadores aumenta. Uma solução de arquitetura para
reduzir este problema, que é adotada no MULTIPLUS, é organizar a memória segundo
uma estrutura hieráquica, em que acessos a módulos de memória mais próximos possam
ser realizados em tempos mais curtos e com maior grau de paralelismo. É importante
ressaltar que esta solução somente é efetiva se a programação da aplicação paralela

privilegia o processamento local.

2.2.2 Sincronização

O modelo PRAM supõe que a execução do algoritmo pelos processadores é sincroni-
zada a cada instrução. O tempo de execução das instruções em computadores como o
MULTIPLUS está sujeito a grandes variações por causa, entre outros, dos seguintes fatores:

.Variação no Tempo de Acesso à Memória. De acordo com a análise no item anterior ,
o tempo de acesso à memória pode variar em função da contenção dos dispositivos
de armazenamento e de comunicação e da distância entre o processador e a célula
de memória envolvidos no acesso.

.Variação no Tempo de Execução de Instruções Distintas. De acordo com a sua fun-
cionalidade, a implementação em hardware de uma instrução do processador pode
apresentar uma grande variação em custo, que é expresso em tamanho do circuito
e tempo de execução. Por exemplo: uma instrução de soma em ponto flutuante
certamente é mais lenta do que uma instrução de comparação entre inteiros. Este
fator não é válido para o modelo SIMD PRAM.
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.Interferência do Sistema Operacional. A aplicação paralela normalmente compar-
tilha o uso do computador tanto com outras aplicações como pelo próprio sistema
operacional. Isto pode tornar um processador indisponível enquanto os outros pro-
cessadores estão executando a aplicação. Este fator tem o potencial de causar
uma variação na velocidade de processamento muito superior aos fatores listados

anteriormente.

O suporte à sincronização prevista na PRAM é extremamente oneroso porque pode
haver uma discrepância relativamente enorme na velocidade de execução dos processa-
dores e porque exigiria a realização de alguma forma de comunicação global em uma
freqiiência indesejávelmente grande, considerando-se a capacidade limitada de comu-

nicação na arquitetura MUL TIPLUS.

2.3 Modelo Suportado pelo MULPLIX

Uma aplicação paralela para o M U LPLIX é um conjunto de atividades de processa-
mento, que cooperam entre si para a resolução de um problema.

Uma atividade de processamento é uma seqiiência de instruções que, indepen-
dentemente de qualquer condição externa, pode ser executada continuamente pelo pro-
cessador .

O funcionamento correto de uma aplicação paralela torna necessária uma coordenação
entre as atividades de processamento. Os aspectos temporais desta coordenação são
expressos através do estabelecimento de duas relações de sincronização: uma relação
de ordem parcial e uma relação de exclusão mútua.

A relação de ordem parcial é uma relação transitiva, que define pares ordenados de
atividades na forma (a, b), significando que a atividade b somente pode ser executada
após a atividade a. O adjetivo "parcial" indica que a relação não abrange necessariamente
todos os possíveis pares de atividades.

A relação de exclusão mútua define pares de atividades cuja execução não pode
se sobrepor no tempo. A relação de exclusão mútua está diretamente associada ao

compartilhamento de recursos.

O conjunto de atividades de processamento de uma aplicação paralela é particionado
em um número de threads. As atividades de processamento que compõem uma thread
são concatenadas no tempo, ou seja, são executadas seqiiencialmente. Isto implica que as

relações de sincronização envolvendo estas atividades são automaticamente cumpridas.
O cumprimento das relações de sincronização envolvendo atividades de processamento
pertencentes a threads distintas é realizado através de atividades de sincronização,
que utilizam mecanismos explícitos de sincronização. Conseqiientemente, uma thread
é uma seqiiência de atividades de processamento intercaladas por atividades de sincro-

mzaçao.

As threads são executadas em um ambiente denominado processo, que representa
uma extensão ao conceito de processo suportado por sistemas operacionais com filosofia
UNIX e semelhante ao conceito de "task" suportado pelo sistema operacional Mach [20].
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Um processo aloca através do núcleo do MULPLIX um conjunto de recursos, que são
em sua maioria compartilhados pelas threads associadas ao processo. Este comparti-
lhamento de recursos facilita enormemente a cooperação entre as threads. Por exemplo:
o compartilhamento de mecanismos de sincronização permite que as atividades de sincro-
nização sejam muito mais eficientes. Outro exemplo: o acesso compartilhado à memória
permite que o compartilhamento de informações pelas threads seja muito mais eficiente.

As demais seções neste texto descrevem mais detalhadamente este modelo. A ativação
e o término de threads são enfocados na seção 3. A alocação de memória é o tema da
seção 4. Os mecanismos explícitos de sincronização e as atividades de sincronização são

abordados na seção 5.

3 Ativação de Threads

Uma thread, de acordo com a descrição apresentada anteriormente (subseção 2.3),
é um conjunto de atividades de processamento programadas para execução seqiiencial.

Uma thread está associada a um procedimentol, que delimita a sua execução. Consi-
derando que a execução das diversas threads em um processo evolui independentemente,
com a única exceção das atividades de sincronização, cada thread necessita de registros
de ativação próprios. O uso de procedimentos para delimitar a execução das threads es-
tabelece um modo bem definido para a manipulação das pilhas de registros de ativação.

As threads são ativadas (iniciam a execução) sempre em grupos através de uma
chamada ao núcleo do M U LPLIX, em que são especificadas, entre outras informações,
o número de threads a serem iniciadas, o procedimento associado às threads e um ar-
gumento comum para envio às threads. As threads iniciam através da chamada ao seu
procedimento associado, que recebe dois argumentos: o argumento comum e a ordem
desta thread no grupo. Estes argumentos são suficientes para que a thread seja capaz
de se identificar e, entre outras coisas, distinguir os dados sobre os quais atuará.

A ativação de um grupo de threads através de uma única chamada ao núcleo do
MULPLIX apresenta as seguintes vantagens em comparação com a repetição sucessiva de

ativações individuais:

.Possibilita ao núcleo do MULPLIX funcionar paralelamente e assim reduzir o custo

do processamento associado à ativação das threads.

.O conhecimento prévio do número de threads que serão ativadas representa uma
informação importante para o algoritmo de escalonamento de threads do MULPLIX.

.No caso de utilização direta por um programador, a ativação de threads em grupos
associados a um procedimento facilita o entendimento da estrutura de funciona-

mento da aplicação paralela.

A ativação das threads pode ser sÍncrona ou assÍncrona. A ativação síncrona
causa o bloqueio da thread até que todas as threads no grupo terminem a sua execução.
A ativação assíncrona permite a execução paralela da thread com as threads por ela

1 Um procedimento é uma função, subrotina ou subprograma que não define um valor de retorno.
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ativadas. Normalmente, o término da execução de um grupo de threads é um fato
importante para a sincronização da aplicação paralela. A ativação síncrona evita o uso
de mecanismos explícitos de sincronização para o reconhecimento deste fato.

A ativação das threads proporciona ao programador com maior conhecimento da
arquitetura MULTIPLUS uma oportunidade para estabelecer um mapeamento de cada
uma das threads a um NP preferencial. O estabelecimento de um NP preferencial
para uma thread indica para o núcleo do MULPLIX um processador para a execução da
thread e um módulo de memória para a alocação da memória associada à thread ( veja
a próxima seção).

4 Alocação de Memória

No MULPLIX as threads têm acesso à memória através de um espaço virtual de en-
dereçamento, que é organizado em áreas contínuas denominadas segmentos. Os seg-
mentos visíveis ao programador2 associados a cada thread são definidos a seguir:

Texto -Este segmento contém as instruções do programa preparado pelo usuário. De
acordo com a definição de processo adotada pelo MULPLIX, o segmento de texto de
usuário é compartilhado por todas as threads no processo.

Dados Compartilhados -Este segmento contém as variáveis para uso por mais
de uma thread no processo. O segmento de dados compartilhados pode ser aces-
sado por todas as threads do processo. (Pode-se incluir dados com valores iniciais
estabelecidos. )

Dados Privados -Este segmento contém as variáveis para uso exclusivo pela thread.
Naturalmente este segmento não pode ser acessado pelas outras threads no pro-
cesso.

Pilha -Este segmento é utilizado para a alocação dos registros de ativação e das
variáveis automáticas. Este segmento é de uso exclusivo pela thread.

O segmento de texto é alocado pelo núcleo do MULPLIX durante a preparação para
a execução do processo. Os segmentos de pilha são alocados pelo núcleo do MULPLIX
transparentemente à aplicação à medida em que as threads são ativadas ou em que
estes segmentos sejam insuficientes para armazenar os registros de ativação e variáveis
automáticas. Os segmentos de dados privados e de dados compartilhados, além de terem
a alocação de um tamanho inicial realizada implicitamente pelo núcleo do MULPLIX,
podem ser extendidos pelas threads através da alocação explícita de incrementos via a
execução de chamadas ao núcleo do MULPLIX.

A alocação de um incremento para o segmento de dados compartilhados pode ser uma
alocação concentrada ou uma alocação distribuída. A alocação concentrada indica ao
núcleo do MULPLIX que este incremento será acessado em maior freqiiência pela thread
que está requerendo a alocação. A alocação distribuída indica uma previsão de acesso
uniformemente distribuído por todas as threads no processo.

2Estes são os segmentos definidos para o modo usuário. Uma descrição mais completa do espaço de
endereçamento virtual, incluindo os segmentos para o modo supervisor, pode ser encontrada em [6] .
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o núcleo do MULPLIX normalmente aloca os segmentos de dados privados e de pilha,
assim como as porções do segmento de dados compartilhados com alocação concentrada
associada a uma thread, em seu NP preferencial, que é opcionalmente estabelecido pela
aplicação paralela na ativação da thread. Esta característica permite uma execução
mais eficiente de aplicações programadas a partir de um conhecimento mais detalhado

da arquitetura MULTIPLUS.

A simplicidade na organização do espaço virtual de endereçamento das threads acar-

reta as seguintes vantagens:

.O compartilhamento de um segmento único de texto por todas as threads em um
processo reduz significativamente o custo de migração de threads entre processa-
dores e, conseqiientemente, viabiliza uma maior flexibilidade para o algoritmo de

escalonamento de threads.

.O gerenciamento da migração e replicação de dados é responsabilidade da aplicação
paralela, que dispõe de melhores informações a respeito da natureza dos acessos
à memória. Este gerenciamento não significa um incômodo muito grave, porque
pode ser realizado não apenas diretamente pelo usuário programador, mas também
através de bibliotecas ou compiladores. De qualquer modo, esta característica é
coerente com a intenção de não ocultar inteiramente a estrutura hierárquica de

memória (subseções 2.2 e 2.3).

.A definição das threads que podem acessar a memória compartilhada é extrema-
mente simples, abrangendo todas as threads no processo e nenhuma thread em
outro processo. Esta simplificação possibilita uma implementação mais eficiente
para a gerência de memória em comparação com sistemas mais complexos como,
por exemplo, o sistema operacional Mach [20).

.A semelhança com o PLURIX [6) facilita a implementação.

5 Sincronização

O modelo básico para programação paralela no MULPLIX oferece dois mecanismos
explícitos de sincronização: os semáforos mutex, para garantir o cumprimento da relação
de exclusão mútua, e os semáforos event, para garantir o cumprimento da relação de

ordem parcial.

Esta seção está organizada como se segue. A subseção 5.1 caracteriza as necessidades
específicas de sincronização em computadores paralelos. As subseções 5.2 e 5.3 descrevem
o funcionamento dos mecanismos de sincronização providos pelo MULPLIX.

5.1 Sincronização em Computadores Paralelos

O desenvolvimento de computadores multiprogramados teve como objetivo principal
tornar economicamente viável o uso de computadores, através de seu compartilhamento
por uma comunidade de usuários. As atividades de sincronização eram utilizadas neste
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contexto para a coordenação entre operações de entrada e saída e atividades de proces-
samento, realizadas concorrentemente por diversos usuários.

O desenvolvimento de computadores paralelos, como o MULTIPLUS, tem como obje-
tivo principal acelerar significativamente o processamento de aplicações científicas e de
engenharia através da utilização de um número elevado de processadores. Consequente-
mente, as atividades de sincronização em computadores paralelos apresentam algumas
características que as distinguem das atividades de sincronização normalmente associa-
das a sistemas multiprogramados:

.O custo de implementação tem importância fundamental. À medida em que a
exploração de paralelismo é mais intensa, a frequência com a qual as atividades
de sincronização são executadas torna-se maior. Isto traz duas consequências em
relação a estas atividades: (1) o tempo de processamento a elas associado torna-se
proporcionalmente maior em relação ao tempo dedicado às atividades de proces-
samento, e (2) a contenção de recursos de uso compartilhado pelos processadores
executando atividades de sincronização torna-se um risco eminente.

Do ponto de vista da definição de primitivas de sincronização, é importante que
tipos de operações frequentes possam ser executados preferencialmente através de
uma única chamada, evitando-se a execução de mais do que uma primitiva em
sequência. Naturalmente, isto deve representar um compromisso com o objetivo
conflitante de generalidade para as primitivas-

.Operação por grupos de threads e não apenas por threads individuais. Esta ca-
racterística é consequência da exploração estruturada de um grau maior de para-
lelismo.

.Operação iterativa. Aplicações científicas e de engenharia normalmente operam
iterativamente sobre conjuntos de dados. Esta característica é refletida pelas ati-
vidades de sincronização.

5.2 Semáforos para Exclusão Mútua

Os semáforos mutex são mecanismos para sicronização entre threads que têm como
objetivo fazer cumprir a relação de exclusão mútua, assim cada mutex está associado
a um conjunto de atividades de processamento cuja sobreposição no tempo é proibida.
Um mutex pode estar disponível ou ocupado, indicando respectivamente a permissão
ou não para a execução de uma destas atividades.

As seguintes operações são definidas para um mutex:

Criação Esta operação é uma preparação para o uso do mutex. Um mutex
é sempre criado no estado disponível.

Alocação A alocação de um mutex o torna (ou o mantém) ocupado.

Liberação A liberação de um mutex o torna disponível.

Extinção Esta operação indica que o mutex não será mais utilizado. Normal-
mente, um mutex não é extinto enquanto estiver ocupado.

A alocação de um mutex pode ser realizada através de uma espera ou de uma
verificação. A espera por um mutex bloqueia a thread até que o mutex esteja disponível.

9



A verificação de um mutex não bloqueia a thread, mas, em compensação, o mutex somente
é alocado se estiver disponível no momento da verificação.

A possibilidade de alocação de um mutex através de verificação é necessária em de-
terminados casos para evitar a ocorrência de situações de bloqueio fatal ( "deadlock").
Nestes casos, em que uma thread depende de mais de um semáforo para progredir ,
a thread tem a oportunidade de ao verificar a não disponibilidade imediata de um de-
terminado semáforo, liberar os mutex já alocados e reiniciar a alocação destes mutex, de
modo a permitir que outras threads tenham a oportunidade de alocá-los.

Uma thread pode esperar ou verificar apenas um mutex, ou todos os mutex em um
conjunto, ou ainda um mutex qualquer dentro de um conjunto. As operações sobre
conjuntos de semáforos poderiam a princípio ser realizadas através de operações suces-
sivas sobre semáforos individuais. A definição de operações específicas para conjuntos
é vantajosa porque, ao tornar esta característica imediatamente visível, facilita a pro-
gramação da aplicação paralela e possibilita ao núcleo do MULPLIX uma implementação
mais eficiente.

5.3 Semáforos para Ordem p arcial

Um semáforo event é um mecanismo para sincronização entre threads que tem como
objetivo fazer cumprir a relação de ordem parcial entre atividades de processamento.
Um event pode estar ativo ou inativo, indicando respectivamente a confirmação ou não
de que determinadas atividades de processamento já foram concluídas.

As seguintes operações são definidas para um event:

Criação Esta operação é uma preparação para o uso do event. Um event é
sempre criado no estado inativo.

Sinalização A sinalização de um event o torna ativo. Normalmente, a sinalização
de um event exige a participação de um número predeterminado de
threads ( distintas ). Enquanto este número não é atingido, o event
permanece inativo e dizemos que a sinalização está pendente.

Reconhecimento O estado de ativação de um event é percebido pelas threads
através de uma operação de reconhecimento. Normalmente, um event
é programado para ser reconhecido por um número predeterminado
de threads; quando este número é atingido o event torna-se automa-
ticamente inativo; enquanto isto não ocorre dizemos que o reconhe-
cimento está incompleto.

Ativação Esta operação torna o event ativo imediata e incondicionalmente.

Desativação Esta operação torna o event inativo imediata e incondicionalmente.

Extinção Esta operação indica que o event não será mais utilizado. Normal-
mente, um event não é extinto enquanto o seu reconhecimento estiver

incompleto.
Durante a criação de um event, as suas características são definidas: número de

threads para uma sinalização completa, número de threads para um reconhecimento
completo e a forma de uso: iterativo ou não iterativo.
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o reconhecimento de um event pode ser realizado através de uma espera ou de uma
verificação. A espera bloqueia a thread até que o event esteja ativo. A verificação
normalmente não bloqueia a thread, mas, em compensação, somente resulta no reco-
nhecimento se o event está ativo no momento da verificação. Conforme explicado em
relação aos semáforos mutex, a possibilidade de reconhecimento através de verificação é
necessária para evitar "deadlocks". Tanto o reconhecimento através de espera quanto
a verificação de um event bloqueiam a thread se o reconhecimento relativo à iteração
anterior ainda está incompleto.

Analogamente à alocação de um semáforo mutex, uma thread pode esperar ou verificar
apenas um event, ou todos os event em um conjunto, ou ainda um event qualquer dentro
de um conjunto.

A sinalização de um event pode ser sÍncrona ou assÍncrona. A sinalização síncrona
significa que a thread sinaliza o event e a seguir o reconhece por espera. A sinalização
assíncrona normalmente não bloqueia a thread. Em ambos os casos a thread é bloqueada
se a sinalização do event na iteração anterior ainda está pendente.

As operações de ativação e desativação são necessárias em situações de erro ou de
impossibilidade de sinalização ou reconhecimento normal de um event, que poderiam
causar o bloqueio indesejado de threads.

6 Estágio Atual e Perspectivas Futuras

Este artigo defende a importância da definição de modelos adequados para a pro-
gramação paralela, demonstra a inviabilidade de implementação do modelo PRAM na
arquitetura MULTIPLUS e propõe um modelo básico para a programação paralela no
MULTIPLUS. Este modelo é uma extensão ao conceito de processo suportado por sis-
temas operacionais com filosofia UNIX, o que facilita a sua implementação como uma
evolução do PLURIX e facilita a programação de aplicações paralelas por parte de pro-
gramadores familiarizados com a filosofia U N IX. Um aspecto importante do modelo é a
visibilidade pelo programador dos conceitos de sincronização e de localidade nos acessos
à memória, que representam custos relevantes na arquitetura MULTIPLUS. Um grande
esforço ainda é necessário para o aperfeiçoamento do modelo proposto, tanto em termos
da verificação e/ou melhoria da sua capacidade de expressão de algoritmos paralelos
como principalmente da sua utilização como instrumento para avaliação do desempenho
destes algoritmos na arquitetura MULTIPLUS.

O sistema operacional MULPLIX está em plena evolução. Os autores desejam aper-
feiçoar o modelo descrito neste texto, antes de implementá-lo no MULTIPLUS, através do
exercício de formulação de aplicações paralelas para a arquitetura MULTIPLUS e da ex-
periência de uso da versão do MULPLIX que está sendo implementada em um supermicro
EBC320l0.
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SPAWN (sys) MULPLIX: Manual de Referência SPAWN (sys)

NOME
Criação e término de threads.

spawn -criação e execução de threads
terminate- término da execução da thread

SINTAXE
#include <threads.h>

void

spawn (nthreads, func, arg, mapping, sync)
int nthreads;
void (*func) ();
int arg;
int *mapping;
int sync;

void
terminate ()

void
func (arg, order)
int arg;
int order;

DESCRIÇÃO
A primitiva IIspawnII comanda a execução concorrente de um grupo
de threads. O argumento IInthreadsII especifica o número de
threads no grupo. O argumento "func" especifica uma função do
programa por onde cada uma das threads do grupo iniciará a sua
execução. O argumento " arg" é repassado para as threads do

grupo. O argumento "mapping" é o endereço de um vetor com
dimensão "nthreads l' que estabelece para cada uma das threads

no grupo o processador em que ela será preferencialmente
executada. Se este argumento é um endereço nulo, então o
processador preferencial para cada thread é estabelecido pelo
núcleo. O argumento "sync" especifica se a chamada é síncrona
(valor unitário) ou assíncrona (valor nulo).

Cada thread inicia a sua execução por uma função declarada da
mesma forma que "funcl'. O primeiro argumento recebido é uma
cópia do argumento enviado a todas as threads no grupo e por
isto pode ser utilizado para identificar o grupo de threads. O
segundo argumento indica a ordem desta thread dentro de seu
grupo e assim pode identificar esta thread dentro de seu

grupo.

Quando a chamada "spawn" é síncrona, a thread que a executa é
bloqueada até que todas as threads criadas na chamada
terminem. Quando a chamada II spawn 11 é assincrona, a thread que

a executa prossegue executando concorrentemente com as threads
criadas.

Uma thread normalmente termina a sua execução quando retorna
da função em que ela iniciou a execução. O término de uma

Escrito em 09.04.91 Versão 0.0 Pág. 1
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SPAWN (sys) MULPLIX: Manual de Referência SPAWN (sys)

thread, entretanto, pode ser antecipado nas situações que esta
forma normal de término não é possivel ou conveniente, através
da execução da primitiva "terminate".

VEJA TAMBÉM
(sys): mem, event, mutex

ESTADO

Definição.

Escrito em 09.04.91 Versão 0.0 Pág. 2
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MUTEX (sys) MULPLIX: Manual de Referência MUTEX (sys)

NOME
Primitivas para sincronização explicita entre threads baseadas
em semáforos para exclusão mútua.

mx-create- criação de um mutex
mx-free -liberação de um mutex
mx-lock -alocação de um mutex por espera
mx-test -alocação de um mutex por verificação
mx-vlock -alocação de um conjunto de mutex por espera
mx-vtest -aIocação de um conjunto de mutex por verificação
mx-delete- extinção de um mutex

SINTAXE
#include <threads.h>

MUTEX
mx-create ()

void
mx-free (MUTEX mx)

void
mx-lock (MUTEX mx)

int
mx-test (MUTEX mx)

int
mx-vlock (MUTEX *mxv, int vsize, int a 11)

int
mx-vtest (MUTEX *mxv, int vsize, int alI)

void
mx-delete (MUTEX mx)

DESCRIÇÃO
A chamada Ilmx-createll inicia a operação de um semáforo
I'mutex'l. A chamada "mx-free'l libera o semáforo "mutexll
indicado no parâmetro Ilmx'l. A chamada "mx-lock" aloca o
semáforo I'mxl'. A chamada "mx-testll verifica o estado do
semáforo Ilmxll; que é alocado se estiver livre .

As chamadas I'mx-vlock'l e Ilmx-vtestll são respectivamente
análogas às chamadas I'mx-lock'l e Ilmx-test", operando com um
conjunto de semáforos organizados como um vetor, cujo endereço
é especificado através do parâmetro Ilmxvll e o número de
elementos é especificado através do parâmetro I'vsize". O valor
do parâmetro "a 11" especifica se a chamada se refere a todos
os semáforos do conjunto (valor unitário) ou a um semáforo
qualquer dentro do conjunto (valor nulo).

VALOR RETORNADO
A chamada I'mx-testll retorna o valor O no caso de sucesso na
alocação do semáforo Ilmutexll ou o valor -1, em caso contrário .

Escrito em 26.11.91 Versão 0.0 Pág. 1
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MUTEX (sys) MULPLIX: Manual de Referência MUTEX (sys)

As chamadas Ilmx-vtest'l e Ilmx-vlock'l objetivando a alocação de
todos os semáforos do conjunto especificado normalmente
retornam o valor O, com a exceção do caso de insucesso para a
chamada Ilmx-vtestl', que retorna o valor -1.

As chamadas Ilmx-vtest'l e Ilmx-vlock" objetivando a alocação de
um dos semáforos do conjunto especificado normalmente retornam
a ordem do semáforo no conjunto, com a exceção do caso de
insucesso para a chamada Ilmx-vtest", que retorna o valor -1.

VEJA TAMBÉM
(sys): spawn, event, mem

ESTADO

Definição.

Escrito em 26.11.91 Versão 0.0 Pág. 2
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EVENT (sys) MULPLIX: Manual de Referência EVENT (sys)

NOME
Primitivas para sincronização explicita entre threads baseadas
em semáforos para ordem parcial.

ev-create -criação de um event
ev-signal -sinalização de um event
ev-wait -espera a ativação de um event
ev-swait -sinaliza e espera a ativação de um event
ev-test -verifica a ativação de um event
ev-vwait -espera a ativação de um conjunto de events
ev-vtest -verifica a ativação de um conjunto de events
ev-set -ativação forçada de um event
ev-unset -desativação forçada de um event
ev-delete- extinção de um event

SINTAXE
#include <threads.h>

EVENT
ev-create (int nsignals. int nwaits)

void

ev-signal (EVENT ev)

void
ev-wait (EVENT ev)

void
ev-swait (EVENT ev)

int
ev-test (EVENT ev)

int
ev-vwait (EVENT *evv. int vsize. int a 11)

int
ev-vtest (EVENT *evv. int vsize. int a 11)

void
ev-set (EVENT ev)

void
ev-unset (EVENT ev)

void
ev-delete (EVENT ev)

DESCRIÇÃO
A chamada "ev-create" inicia a operação de um semáforo
"event" .O parâmetro "nsignals" indica quantas threads
precisam sinalizar o semáforo para que ele se torne ativo. O
parâmetro "nwaits" indica o número de threads que precisam
reconhecer o semáforo para que ele retorne ao estado inativo;
se o valor deste parâmetro for O, então o semáforo não retorna

Escrito em 25.11.91 Versão 0.0 Pág. 1
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EVENT (sys) MULPLIX: Manual de Referência EVENT (sys)

ao estado inativo através de reconhecimento.

A chamada "ev-signal" sinaliza o semáforo "event" indicado no
parâmetro "ev" .A chamada "ev-wait" reconhece o estado de
ativação do semáforo I'ev" .A chamada "ev-swait" sinaliza e, a
seguir, reconhece o estado de ativação do semáforo "ev". A
chamada "ev-test" verifica o estado do semáforo "ev" ; que é
reconhecido se estiver ativo.

As chamadas "ev-vwait" e "ev-vtest" são respectivamente
análogas às chamadas "ev-wait" e "ev-test" , operando com um
conjunto de semáforos organizados como um vetor, cujo endereço
é especificado através do parâmetro "evv" e o número de
elementos é especificado através do parâmetro "vsize" .O valor
do parâmetro "all" especifica se a chamada se refere a todos
os semáforos do conjunto (valor unitário) ou a um semáforo
qualquer dentro do conjunto (valor nulo).

VALOR RETORNADO
A chamada "ev-test" retorna o valor O no caso do semáforo
"event" estar ativo ou o valor -1, em caso contrário .

As chamadas "ev-vtest'l e "ev-vwait" objetivando o
reconhecimento do estado de ativação de todos os semáforos do
conjunto especificado normalmente retornam o valor O, com a
exceção do caso de insucesso para a chamada I'ev-vtest" que
retorna o valor -1.

As chamadas "ev-vtest" e "ev-vwait" objetivando o
reconhecimento do estado de ativação de um dos semáforos do
conjunto especificado normalmente retornam a ordem deste
semáforo no conjunto, com a exceção do caso de insucesso para
a chamada "ev-vtest" , que retorna o valor -1.

OBSERVAÇÕES
As chamadas "ev-swait" e "ev-signal" correspondem,
respectivamente, aos casos de sinalização síncrona e
assícrona.

VEJA TAMBÉM
(sys): spawn, mutex, mem

ESTADO
Definição.

Escrito em 25.11.91 Versão 0.0 Pág. 2
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MEM (sys) MULPLIX: Manual de Referência MEM (sys)

NOME

Alocação de Memória.

me-salloc Alocação de uma área no segmento compartilhado.

me-palloc Alocação de uma área no segmento privado.

SINTAXE

#include <threads.h>

void *

me-salloc (int size, int conc)

void *

me-palloc (int size)

DESCRIÇÃO

O espaço de endereçamento virtual para uma thread contém duas

áreas continuas: o segmento privado, que somente pode ser

acessado pela própria thread, e o segmento compartilhado, que

pode ser acessado por todas as threads no mesmo processo.

A chamada "me-salloc'l aloca uma área de I,size" bytes para o

segmento compartilhado e retorna um ponteiro para a área

alocada. O argumento "conc" especifica a forma de alocação

para esta área na memória fisica, podendo ser concentrada

(valor unitário) ou distribuida (valor nulo).

A alocação concentrada é indicada quando prevê-se que a área

será acessada em maior frequência pela thread que realizou a

chamada. A alocação distribuida é indicada quando prevê-se que

a área será igualmente acessada por todas as threads no

processo.

A chamada "me-palloc" aloca uma área de I'size" bytes para o

segmento privado e retorna um ponteiro para a área alocada.

VEJA TAMBÉM

(sys): spawn, mutex, event

ESTADO

Definição.

Escrito em 04.12.91 Versão 0.0 Pág. 1
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