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Abstract. Code parallelization allows to the developer an oportunity to create
algorithms to solve problems with more efficiency. A program is said to be
parallel if it can have two or more action executing simultaneously in differents
processing units. The goal of this work is studying parallelization techniques
and try to develop a tecnique or optimization applied to code parallelization.

Resumo. Paralelização de código permite ao programador a oportunidade de
criar algoritmos para resolver problemas com maior eficiência. Programas são
ditos paralelos quando existem duas ou mais ações executando simultaneamente
em diferentes unidades de processamento. O objetivo deste trabalho é estudar
técnicas de paralelização de código e tentar desenvolver uma nova otimização
ou técnica de paralelização.

1. Introdução
Diante da dificuldade de se melhorar processadores single-core devido ao alto consumo
de energia e as altas temperaturas, a indústria de processadores adotou como solução
à esses problemas, o desenvolvimento de processadores multi-core [11], além disso
também considerou-se o poder de processamento quando se utilizam vários processa-
dores single-core trabalhando simultaneamente, os quais oferecem grande desempenho,
maior eficiência energética e menor custo [12]. Porém as aplicações desenvolvidas para a
arquitetura single-core não utilizam-se do poder computacional dos processadores multi-
core. Para que as aplicações possam usufruir do alto desempenho que estes processadores
oferecem, as aplicações devem ser divididas em múltiplas partes para que possam ser exe-
cutadas em paralelo.

A paralelização de código permite ao programador resolver problemas com maior
eficiência, porém projetar e codificar um programa paralelo continua sendo uma tarefa
difı́cil, uma vez que além de dividi-lo em pequenas tarefas, deve-se considerar a con-
corrência entre elas, as dependências de dados, entre outros fatores que dificultam o tra-
balho de paralelização [8].

O restante desse documento está organizado da seguinte forma: A seção 2, apre-
senta a fundamentação teórico-metodológica e o estado da arte; A seção 3, apresentam
os objetivos do trabalho; A seção 4, apresentam os procedimento metodológios/métodos
e técnicas que serão utilizadas no decorrer do trabalho; A seção 5, apresenta uma tabela
descreve o cronograma do trabalho utilizando-se das atividades descritas na seção 4.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Na programação serial a ordem de execução do programa será a mesma em que a
programação foi feita, mesmo que uma arquitetura multi-core seja utilizada. Um pro-



grama é dito paralelo quando o mesmo tem duas ou mais ações executando simultanea-
mente em diferentes unidades de processamento [1].

A paralelização de código, em geral, possui um fluxo de trabalho similar, partindo-
se do entendimento do problema para que se possa identificar partes onde o paralelismo
pode ser explorado, para então se definir uma estratégia para decomposição do mesmo, ou
seja, definir como o problema será dividido, considerando-se as tarefas a serem executadas
ou os dados que serão calculados. Uma vez que o problema foi decomposto, deve-se
definir qual o modelo de programação paralela será aplicado, seja memória compartilhada
ou por troca de mensagens [8].

2.1. Decomposição
O método de decomposição de programas paralelos é escolhido analisando-se qual a
ênfase do problema a ser paralelizado, ou seja, dados ou tarefas. Em problemas onde
tem-se paralelização de uma única tarefa sobre diferentes coleções de dados é utilizado o
paralelismo de dados ou data parallelism. Como exemplo, na somatória de números de
1 a 100, pode-se dividir a tarefa entre a somatória de 1 a 50 e a somatória de 51 a 100
e posteriormente combinar os resultados. Em problemas onde há paralelização de dife-
rentes tarefas sobre um conjunto qualquer de dados utiliza-se o paralelismo de tarefas ou
task parallelism [3]. Como exemplo, tem se as tarefas do sistema operacional de atualizar
a posição do mouse e atualizar o relógio, que podem ser executadas simultaneamente.

2.2. Pipeline
Pipeline é uma técnica de que aumenta a quantidade de computações que serão realizadas
por ciclo de clock da máquina. É uma técnica eficiente para aumentar o fluxo de tarefas
por unidade de tempo. Pipeline funciona como uma linha de montagem, dividindo pe-
quenas tarefas em tarefas ainda menores sendo seguro afirmar que serão finalizadas em
menor tempo quando comparadas com a tarefa original [4].

2.3. Dependência de dados
A análise da dependência de dados em paralelização de código é crucial para que durante
a execução de um algoritmo não sejam realizadas operações utilizando-se de dados incor-
retos devido à escritas ou leituras indevidas. Entre as técnicas utilizadas para análise e
controle da dependência de dados está o grafo de dependência, garantindo a produção e
consumo de dados de maneira correta [4]. Segundo [6] são três os tipos dependência de
dados classificados como Load-Store:

• True dependence: dependência do tipo leitura depois da escrita ou Read After
Write (RAW).

• Antidependence: dependência do tipo escrita depois da leitura ou Write After Read
(WAR).

• Output dependence: dependência do tipo escrita depois da escrita ou Write After
Write (WAW).

Transformações podem ser feitas onde existem dependências de dados, uma vez que, o
programa resultante da transformação seja equivalente ao programa inicial. A definição
de equivalência diz que dois programas são equivalentes se com a mesma entrada ambos
terão a mesma saı́da tendo sido executados na mesma ordem [6].



2.4. Vetorização

Vetorização não se trata de uma técnica de paralelismo de código, mas sim uma
otimização menos comum na literatura [2]. O processo de vetorização faz com que um
algoritmo que trabalha com dois operandos por vez passe a processar um vetor, onde uma
única instrução faz referência a todo um vetor [9]. Esta otimização é muito utilizada em
reestruturação de loops.

2.5. Reestruturação de loops

Os loops são responsáveis por grande custo computacional, assim, a reestruturação de
loops é uma técnica muito importante em paralelização de código assim como é uma
tarefa difı́cil [5].

Loops apresentam grande potencial para paralelismo e existem inúmeras técnicas
para reestruturá-los, assim um dos obstáculos é identificar qual a melhor técnica para
cada loop [10]. Entre as técnicas de reestruturação que serão estudadas durante o de-
senvolvimento deste trabalho estão: Loop Fusion, Loop Fission, Loop Reversal, Loop
Interchanging e Loop Skewing [13].

3. Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é a criação de uma técnica ou otimização nova de
paralelização de código para processadores.

Os objetivos especı́ficos são:

• Desenvolver o conhecimento em programação paralela.
• Apresentar um teste comparativo utilizando benchmarks estabelecidos para

computação paralela assim como o SPEC CPU 2006 e outros.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Os procedimentos metodológicos serão desenvolvidos com o intuito de alcançar os obje-
tivos deste trabalho. Para isso serão exercidas as sequintes atividades:

1. Levantamento bibliográfico
Levantamentos bibliográficos serão realizados durante todo o desenvolvimento
desse projeto e servirão como base para sua elaboração.

2. Estudo detalhado de técnicas de programação paralela
O estudo de técnicas de palelização de código como restruturação de loops, trata-
mento de dependência de dados, decomposição e vetorização serão analisadas.

3. Modelagem e implementação da técnica ou otimização a ser criada Nesta fase
utilizando-se do conhecimento adquirido será criada e implementada uma técnica
ou otimização para paralelização de código.

4. Testes e refinamento da técnica ou otimização criada
Após a implementação serão realizados testes preliminares para identificar
possı́veis melhorias que podem aumentar a eficiência da técnica ou otimização
criada.

5. Realização de testes comparativos utilizando benchmarks
Segundo [8] speed-up é quanto um algoritmo paralelo é mais eficiente que um
sequencial equivalente.



Utilizando o benchmark SPEC CPU 2006 e o compilador LLVM [7] serão re-
alizados os testes finais na técnica ou otimização criada, então comparando os
resultados obtidos com outras técnicas existentes.

6. Redação do TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso será redigido durante todo o desenvolvimento
deste trabalho.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico
2. Estudo detalhado de técnicas de programação paralela
3. Modelagem e implementação da técnica ou otimização a ser criada
4. Testes e refinamento da técnica ou otimização criada
5. Realização de testes comparativos utilizando benchmarks
6. Redação do TCC

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X X X X X X
Atividade 2 X X X X X X X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com esse trabalho espera-se uma grande contribuição para a formação acadêmica através
da aquisição de experiência e conhecimento na área de programação paralela.

Espera-se ao final desse trabalho obter uma técnica ou otimização que após os
testes mostre resultados de desempenho superiores as técnicas ou otimizações existentes
assim como torná-la disponı́vel para que outros possam continuar o trabalho.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de Abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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