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APRESENTAÇÃO
É com muita satisfação, que recebemos todos os participantes do Workshop sobre Ensino
em Arquitetura de Computadores (WSCAD-WEAC 2012) promovido pela comissão
especial em Arquitetura de Computadores e Processamento de Alto Desempenho da
Sociedade Brasileira de Computação.
A principal meta deste workshop é prover um ambiente (fórum) para professores,
pesquisadores e estudantes trocarem, compartilharem e discutirem suas experiências,
novas idéias e resultados de pesquisas em todos os aspectos e tópicos relacionados com a
educação (aprendizado e ensino) em Arquitetura de Computadores. Os artigos abordam
estudos de caso, relatos de experiência, propostas de novas idéias, tópicos para discussão,
ensaios para reflexão, ou apresentações de ferramentas.
Nesta edição foram submetidos 17 artigos sendo 8 deles selecionados para apresentação e
publicação nos Anais do WSCAD-WEAC, representando 47% dos artigos submetidos.
Houve participação de 45 autores, sendo distribuídos assim, 20 de Minas Gerais, 7 da
Paraíba, 5 de São Paulo, 5 de Pernambuco, 3 de Rio Grande do Sul, 2 de Mato Grosso do
Sul, 2 de Paraná e 1 de Sergipe. O programa do workshop está composto de
apresentações de artigos, palestra e painéis de discussão.
Destacamos o empenho do Comitê de Programa e dos Revisores Externos durante o
processo de avaliação. Cada artigo teve no mínimo 3 avaliadores que consideraram tanto
o mérito técnico dos artigos como sua inserção nos tópicos de interesse do evento. Neste
ano, temos duas seções de 4 artigos cada, sendo a Parte I – Estratégias de Ensino e Parte
II – Simulação no Ensino de Arquitetura de Computadores.
Aproveitamos também para lembrar à comunidade que existe o Journal IJCAE “International Journal of Computer Architecture Education”, que foi proposto em
2010 durante a assembléia da Comissão Especial em Arquitetura de Computadores e
Processamento de Alto Desempenho da SBC, tendo como uma das metas a criação de um
fluxo contínuo de submissões, promovendo uma discussão ao longo do ano dos aspectos
relacionados à educação.
Desejamos a todos os participantes um excelente workshop.

Ricardo Ferreira e Edward David Moreno
Coordenação do WSCAD-WEAC 2012
Petrópolis, outubro de 2012
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Resumo — Com o advento dos processadores com múltiplos
núcleos, o ensino de conceitos relacionados com paralelismo
se tornou fundamental para o entendimento dos
computadores atuais. Especificamente, o ensino e
aprendizado de arquitetura de computadores paralelos
passam a ser fundamentais para o desenvolvimento de
aplicações paralelas eficientes que extraiam todo o
desempenho fornecido por estas máquinas. Neste contexto, a
programação paralela surge como uma ferramenta e parte
essencial neste processo de aprendizado. Através da
programação, os alunos lidam diretamente com os conceitos,
tipos, problemas, limitações e desafios das arquiteturas de
computadores paralelos. Este artigo então apresenta um
estudo de caso no qual a introdução a programação paralela,
auxiliada por uma competição internacional de programação
paralela promovida pela Intel, melhorou o desempenho
acadêmico de alunos em disciplinas de graduação nos tópicos
específicos sobre arquitetura de computadores paralelos.
Palavras-chave-Arquiteturas de Computadores Paralelos,
Programação Paralela, Ensino, Aprendizado, Competição,
Intel.

I.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos tem-se percebido uma
crescente evolução das arquiteturas de computadores no
sentido de que desempenho não está mais fortemente
associado à frequência, mas à quantidade de núcleos de
processamento [1, 2]. Esta evolução está baseada no fato
de que o aumento da frequência não mais acompanha a
capacidade de integração de circuitos (Lei de Moore) [3, 4,
5]. Por este motivo, os esforços para desenvolver novos
processadores resultam na viabilidade crescente do
aumento de núcleos no caminho many-core.
Apesar do aumento do número de núcleos por
processador, a responsabilidade da extração de alto
desempenho destes computadores não é mais somente do
hardware, mas do desenvolvedor de software [1, 2]. Se o
desempenho não está mais voltado para o aumento da
frequência e sim para o aumento dos núcleos, então a
importância da programação e, portanto, do programador
aumenta significativamente. Neste sentido, propor ou
vender processadores multi/many-core passa a depender da
capacidade de entendimento dos programadores sobre
paralelismo para o desenvolvimento de aplicações
paralelas eficientes. Por este motivo, empresas fabricantes
de processadores, tal como a Intel, investem na difusão de

programação paralela, por meio de cursos e competições
internacionais [16].
A programação paralela pode ser um importante
componente no ensino de arquitetura de computadores.
Nos cursos de graduação, arquitetura de computadores é
uma disciplina básica, que acompanha os currículos desde
as primeiras propostas dos cursos. No entanto, é uma
disciplina de rápida evolução que se mistura com a
evolução da própria computação e do mercado de
computadores. Porém, o ensino de arquitetura de
computadores pode-se limitar ao estudo de processadores
sequenciais, classificados como máquina de Von
Neumann, e a programação sequencial destas máquinas
por meio de linguagem de montagem, sem a preocupação
com aspectos de desempenho.
Em arquiteturas de computadores paralelos, a
programação paralela é fortemente dependente da
arquitetura. Além da freqüência de operação, do conjunto
de instruções, dos blocos funcionais, há também em
arquiteturas multi/many-core, a influência do número de
núcleos, como estão interconectados, quantas memórias
cache, qual a organização, etc. Em resumo, para se
alcançar alto desempenho em arquiteturas de
computadores paralelos, o programador necessita ter um
conhecimento mais profundo sobre a arquitetura, ao
contrário da programação para arquiteturas sequenciais.
O problema principal abordado neste artigo pode ser
resumido na seguinte pergunta: Como motivar alunos a
aprender e se aprofundarem nos conceitos relacionados a
arquiteturas de computadores paralelos? Este artigo
destaca a importância da programação paralela neste
processo de aprendizado. Portanto, se torna fundamental a
introdução da programação paralela no ensino de
arquitetura de computadores paralelos.
Porém, apenas introduzir programação paralela não é
suficiente. Busca-se motivação também em uma
competição internacional de programação paralela
promovida pela Intel. Esta competição reforça a
importância do entendimento da arquitetura para a
programação de aplicações com alto desempenho
computacional.
Portanto, a principal contribuição deste artigo está na
apresentação de um estudo de caso no ensino de
arquitetura de computadores paralelos com foco em dois
aspectos: programação paralela e uma competição de
programação paralela da Intel.
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--------------------------- Anais do WSCAD WEAC 2012--------------------------Especificamente, este estudo de caso foi realizado em
uma disciplina tradicional de arquitetura de computadores
e em outra disciplina de programação concorrente. Na
disciplina de programação concorrente, arquiteturas
paralelas são tratadas de forma a motivar a discussão de
sua importância para a melhoria no desempenho de
programas paralelos.
Este artigo está organizado da seguinte forma: A Seção
II apresenta outras abordagens de ensino que fazem uso de
programação paralela. A Seção III apresenta a metodologia
utilizada na PUC Minas baseada em duas disciplinas dos
currículos de Engenharia de Computação e Ciência da
Computação. A Seção IV apresenta os resultados com base
no estudo de caso da competição da Intel. Por fim, a Seção
V apresenta as conclusões deste artigo.
II.

TRABALHOS RELACIONADOS

Na busca por métodos de ensino de arquitetura de
computadores paralelos, não foi encontrada uma
abordagem focada especificamente em uma competição de
programação paralela. Por este motivo, esta seção discute
alguns métodos sob um ponto de vista histórico que
correlaciona a importância da programação paralela em
cursos de graduação em computação. Por exemplo,
Nevison [6] propõe que computação paralela seja incluída
ao longo de todo o currículo de computação, o que
obviamente inclui arquitetura de computadores. Meredith
[7] e Johnson, et al. [8] reforçam a necessidade de incluir
computação paralela como uma parte natural do estudo de
computação. Lammers e Brown [9] e Gross [10] propõem
a introdução de programação paralela no primeiro ano do
curso de computação.
O uso de várias ferramentas de desenvolvimento de
algoritmos paralelos combinados com conceitos de
sistemas operacionais é proposto por Butler, et al. [11].
Kurtz e Alsabbagh [12] propõem workshops para superar
problemas de infraestrutura de hardware paralelo de
universidades menores. Simuladores e matérias em
websites são propostos para ensinar concorrência,
algoritmos paralelos, semáforos, e arquitetura de
computadores. Na mesma linha, Brown e Shoop [13]
propõem o ensino de paralelismo e concorrência baseado
em módulos de exercícios e comunidades online.
Particularmente, LeBlanc e Wrinn [14] demonstram a
importância de reexaminar o currículo baseado apenas em
programação sequencial. Eles reforçam a necessidade dos
estudantes aprenderem fundamentos de programação
concorrente para projetar sistemas computacionais
concorrentes.
Neste artigo, busca-se mostrar que a programação
paralela pode ser um fator importante de motivação de
alunos de graduação para o aprendizado de arquitetura de
computadores paralelos.
III.

A. Disciplina de Arquitetura e Organização de
Computadores III (AOC III)
Esta disciplina foi ministrada no 6o período do curso de
Engenharia de Computação, que possui no total 10
períodos. A ementa da disciplina envolve o estudo de
pipeline, processadores superescalares, arquiteturas
paralelas e não convencionais. O plano de estudo da
disciplina é dividido em duas partes: paralelismo no nível
de instruções e paralelismo no nível de tarefas e dados.
Na primeira parte, o aluno é introduzido aos conceitos
de pipeline, dependência de dados e controle, execução
fora de ordem, escalonamento estático e dinâmico de
instruções.
Na segunda parte, o aluno é introduzido aos conceitos
relacionados as classes de arquiteturas paralelas
(taxonomia de Flynn), arquiteturas vetoriais e programação
paralela para máquinas de memória compartilhada.
Especificamente em programação paralela, o aluno se
aprofunda nas técnicas de análise e paralelização de
aplicações, programação com OpenMP e TBB, depuração
de código paralelo com o VTune e vetorização automática.
Ao término de cada uma das partes do conteúdo da
disciplina, os alunos são submetidos a uma avaliação
individual sobre o conteúdo aprendido na respectiva parte.
B. Disciplina de Programação Concorrente e
Distribuída (PCD)
A disciplina de Programação Concorrente e Distribuída
foi ministrada no 7º período do curso de Ciência da
Computação, que possui um total de 8 períodos. A ementa
da disciplina aborda aspectos relacionados ao estudo de
arquiteturas paralelas (e.g. processadores, máquinas,
clusters),
suporte
multithreading,
conceitos
de
concorrência, sincronismo, modelos de programação por
memória compartilhada e passagem de mensagem, estudo
das bibliotecas OpenMP (Open Multiprocessing) e MPI
(Message Passing Interface), programação híbrida
(MPI/OpenMP), e avaliação de desempenho.
Arquiteturas de computadores paralelos e suporte
multithreading correspondem a um terço da disciplina. O
objetivo é levar a discussão da arquitetura ao longo da
disciplina como forma de estabelecer uma correlação entre
desempenho e eficiência da aplicação paralela com foco na
arquitetura paralela usada para execução.
A disciplina é dividida em 3 provas e um trabalho
prático de programação paralela em tema (algoritmo) de
escolha dos alunos. Este trabalho envolve o uso das
bibliotecas MPI e OpenMP [15]. Em alternativa ao
trabalho tradicional da disciplina, foi oferecido a
oportunidade de participação na competição da Intel
descrita na Seção IV. As regras de avaliação foram as
mesmas do trabalho tradicional, porém o problema
estudado foi fornecido pela Intel.

METODOLOGIA UTILIZADA NA PUC MINAS

IV.

Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada em
duas disciplinas dos cursos de Engenharia de Computação
e Ciência da Computação. O foco é o ensino e correlação
entre Arquitetura de Computadores e Programação
Paralela.

RESULTADOS

A. Estudo de caso: competição da Intel
A Intel oferece semestralmente uma competição de
programação de arquiteturas paralelas, no qual professores
de universidades de várias partes do mundo podem
inscrever alunos de graduação e pós-graduação. O objetivo
deste competição denominado ―Accelerate Your Code‖ é a
otimização e paralelização de um algoritmo e código de
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--------------------------- Anais do WSCAD WEAC 2012--------------------------uma aplicação sequencial [16]. O critério de avaliação é
baseado no tempo de execução da aplicação para
diferentes conjuntos de entradas de dados, máquinas e
condições.
Na edição da competição do 1o semestre de 2012, a
aplicação a ser resolvida consistia-se no problema de
sequenciamento de DNA. Dada uma sequencia referência
em um arquivo de entrada e várias outras sequencias
compostas dos caracteres A, T, C e G, o programa deve
encontrar as subsequencias maiores que N caracteres, onde
existe um casamento perfeito entre a sequencia referência
e as demais sequencias.
Como mostrado na Figura 1, a aplicação inicial
disponibilizada pela Intel utilizava um algoritmo
sequencial baseado em programação dinâmica e como
principal estrutura de dados, uma matriz com dimensões
iguais aos tamanhos da sequencia referência e de uma das
outras sequencias.

Figura 1 – Kernel do algoritmo da aplicação de
sequenciamento de DNA.
A Figura 2 mostra uma possível solução para o
problema caso o tamanho mínimo do casamento fosse
igual a 3. Neste caso, a sequencia TCG é comum as duas
sequencias avaliadas.

Figura 2 – Exemplo da matriz de solução do casamento
de sequencias de DNA.
Nesta edição da competição foram mais de 500
participantes, principalmente da Europa e Rússia. A Intel
classificou e certificou os participantes que ficaram entre
as 150 primeiras posições. A competição teve duração de
30 dias em que os alunos podiam submeter suas soluções
online a um servidor da Intel para correção automática e
depuração do código. O servidor enviava a saída das
execuções do programa submetido para o e-mail

cadastrado dos participantes, indicando o tempo de
execução e se o programa foi executado com sucesso ou
não.
B. Abordagem de Solução do Problema
Os alunos foram auxiliados pelo professor no
entendimento do problema e discussão de possíveis
soluções. Além disso, os alunos assistiram aulas de
programação com OpenMP. Desta forma, a abordagem
principal utilizada pelos alunos foi o emprego de OpenMP
(parallel_for) para a paralelização de loops com iterações
independentes.
De modo geral, os alunos também melhoraram o
desempenho do programa aplicando otimizações de código
mais óbvias como a redução do número de escritas em
arquivo, diminuição de chamadas de alocação de memória
etc.
Em torno de 10% dos alunos modificaram o algoritmo
utilizado para quebrar as dependências de dados impostas
pelo algoritmo original e explorarem maior paralelismo.
Além disso, menos de 10% dos alunos tentaram o uso de
uma API alternativa, tal como o Intel TBB. Por último,
nenhum aluno obteve sucesso no uso de vetorização
automática.
C. Discussão sobre o Desempenho dos Alunos
Para avaliar a eficiência do uso da competição da Intel
como parte do nosso método de ensino de arquiteturas
paralelas de computadores, avaliamos o desempenho
relativo dos alunos classificados nas 100 primeiras
posições da competição (TOP100) nas 1a e 2a provas
individuais de cada disciplina. O desempenho relativo
refere-se a posição dos alunos classificados no TOP100
determinada pelas notas obtidas nas provas.
Por exemplo, na Figura 3, o valor 10 no eixo X pode
ser lido como ―as 10 primeiras posições ordenadas por
nota dos alunos em uma determinada prova‖. Ou seja, 40%
dos alunos que se classificaram no TOP100 obtiveram
notas suficientes para colocá-los entre as 10 primeiras
posições da turma em relação a 1a prova. Já na 2a prova, a
porcentagem de alunos do TOP100 entre as 10 primeiras
posições sobe para quase 80%.
Na Figura 3, mostramos o desempenho relativo dos
alunos na disciplina AOC III (todos os alunos
participaram). A linha pontilhada indica o ponto em que
100% dos alunos classificados no TOP100 passam a
integrar as X primeiras posições da turma por ordem de
notas na 2a prova. No caso de AOC III, 100% dos alunos
do TOP100 estão entre as 14 melhores notas na 2a prova,
realizada após a competição. Enquanto que apenas 50%
destes alunos ocupavam as 14 primeiras posições na 1a
prova. Isto indica que a competição auxiliou estes alunos
no aprendizado da segunda parte do conteúdo da matéria
relacionado a arquiteturas paralelas. Como consequência
disso, alunos que obtiveram algumas das menores notas na
1a prova (até a 24a posição), melhoraram seu desempenho
relativo e subiram 10 posições na classificação das notas
na 2a prova.
Este fato indica que a competição contribuiu
positivamente para que alunos que não obtiveram as
melhores notas na 1a prova na disciplina de AOC III,
pudessem melhorar o seu desempenho relativo na 2a prova.

--3--

--------------------------- Anais do WSCAD WEAC 2012--------------------------Os resultados mostraram que a participação dos alunos
na competição melhorou o desempenho dos mesmos nas
avaliações das disciplinas. Como trabalhos futuros,
pretende-se estender o estudo da competição como
motivação, através da participação em uma nova edição.
Além da avaliação dos impactos positivos da primeira
turma em relação à nova participação, novos resultados
qualitativos/quantitativos em relação ao desempenho dos
alunos nas disciplinas serão utilizados para consolidar a
experiência.
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Figura 3 – Desempenho relativo dos alunos classificados
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Na Figura 4, mostramos o desempenho relativo dos
alunos na disciplina PCD. Da turma, 22% dos alunos
participaram da competição, os demais participaram do
trabalho [15]. Podemos notar que 100% dos alunos
classificados no TOP100 estão entre as 12 primeiras
posições em relação a 2a prova, enquanto 80% deles
estavam presentes nestas 12 primeiras posições na 1a
prova. É importante notar, que os alunos do TOP100
estiveram sempre iguais ou melhores colocados na 2a
prova em relação a 1a prova. Este fato indica que a
participação na competição influenciou na melhoria das
notas obtidas por estes alunos.
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Resumo—A baixa taxa de aprovação e alta taxa de retenção
em cursos de engenharia são problemas bem conhecidos. Devido
à compreensão limitada de todos os aspectos envolvidos, este é
um problema de grande complexidade e difı́cil solução. Visando
uma contribuição efetiva dentro desta realidade, o presente
trabalho apresenta um estudo de caso sobre a utilização de
técnicas de avaliação formativa, a fim de fornecer subsı́dios para
formulação de polı́ticas de acompanhamento dirigidas a alunos
com maior nı́vel de dificuldade. Dentro deste escopo, a partir dos
dados coletados pelas avaliações formativas são criados modelos
preditivos que permitem, em estágios anteriores às avaliações
somativas, apontar quais alunos que têm maior tendência à
reprovação. A abordagem proposta está sendo aplicada na
disciplina de Introdução à Arquitetura de Computadores do
curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal
do Pampa, cuja taxa de reprovação, historicamente, tem sido
igual ou superior a 60%. Resultados preliminares mostram
que a abordagem proposta constitui-se em uma alternativa
viável para um correto diagnóstico da evolução dos alunos e
identificação, em momento hábil, dos alunos com maior nı́vel de
dificuldade na disciplina. Os modelos preditivos criados permitem
a identificação da tendência à reprovação com taxa de acerto
superior a 72%.

I. I NTRODUÇ ÃO
Profissionais de Engenharia desempenham um papel
fundamental no desenvolvimento tecnológico de qualquer paı́s.
No âmbito do Brasil, a relação de engenheiros por habitante
é precária e insustentável, se comparada com qualquer paı́s
desenvolvido ou, até mesmo, em desenvolvimento. Neste
cenário, fica clara a necessidade de investimentos na formação
de Engenheiros para que isto não seja um entrave para o
desenvolvimento do paı́s. De todos os desafios de formação
profissional, talvez o ensino de Engenharia seja o maior
[1]. Desde os primeiros cursos na área de computação,
professores e pesquisadores têm dedicado muito esforço para
melhorar as taxas de aprovação dos alunos, principalmente
nas disciplinas introdutórias, as quais, tipicamente, têm
elevado nı́vel de reprovação [2]. Além da computação, essa
situação também é peculiar a diversos outros cursos de
engenharia[3]–[5]. Adicionalmente, observa-se que que a
pesquisa sobre a problemática da reprovação em engenharias
tem sido fragmentada e não cumulativa, com pesquisadores
analisando centenas de variáveis diferentes e sob diferentes
condições, alcançando conclusões distintas e desencontradas
[2]. Alguns autores, tais como [6], argumentam que as

estratégias de avaliação possuem um papel fundamental na
solução do problema da elevada taxa de reprovação. Assim,
uma alternativa viável tem sido a utilização de procedimentos
de avaliação informal aplicados durante o processo de ensino,
chamados de formativos, como uma das medidas para avaliar
e assegurar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem
[7]. Este método permite o monitoramento e eventuais ajustes
no processo a fim de atingir uma melhor qualidade. Por
outro lado, certamente, a aplicação de avaliações formativas
é uma das atividades que mais demanda tempo tanto dos
alunos que se submetem a elas, quanto dos professores que
devem avaliar as respostas e fornecer um retorno sobre o
desempenho dos alunos. A fim de contribuir com a solução
deste relevante problema não somente da computação, mas
também de outras engenharias, uma das possibilidades viáveis
para explorar os recursos de avaliações formativas é tirar
proveito da massificação do uso de recursos de tecnologia
implementados através da Educação a Distância.
Aderindo a tendência global de exploração de recursos de
Educação a Distância, o Ministério da Educação, a partir
de 2004, também regulamentou a possibilidade de oferta
de até 20% da carga horária dos cursos superiores na
modalidade semipresencial. Dentro deste escopo, o Curso de
Engenharia de Computação da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA) prevê em seu Projeto Pedagógico de Curso a
existência de atividades semipresenciais em várias disciplinas,
dentre elas está a disciplina de Introdução à Arquitetura
de Computadores, oferecida na primeira fase do curso [8].
Esta escolha foi feita, entre outros motivos, em virtude
da constatação que os estudantes deste curso apresentam
severas dificuldades em disciplinas introdutórias. Assim,
esta disciplina é ministrada em formato hı́brido, com aulas
presenciais e a semipresenciais. A carga horária dedicada as
atividades semipresenciais tem sido utilizada para exploração
de diversos recursos, tais como jogos didáticos e vı́deo-aulas
com protocolos verbais, mas principalmente com enfoque
na realização de avaliações formativas, a fim de permitir o
acompanhamento mais preciso da evolução do conhecimento
dos estudantes dentro do primeiro módulo da disciplina.
Atualmente, já são relatadas aplicações bem sucedidas de
avaliações formativas aliados ao uso de ferramentas de
Educação a Distância [9].
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II. M ATERIAL E M ÉTODOS
Nesta seção são descritos o problema que está sendo tratado
e os dados que foram utilizados nos experimentos.
A. O Problema
Estudantes de graduação em Engenharia de Computação
da UNIPAMPA apresentam severas dificuldades em algumas
disciplinas introdutórias, o que conduz a altas taxas de
reprovação. Na disciplina de Introdução à Arquitetura de
Computadores esta realidade pode ser muito bem observada.
Esta disciplina é oferecida em ambos semestres. No primeiro
semestre, ela é assistida por alunos ingressantes no curso, e
no segundo, basicamente por alunos repetentes. Uma análise
sobre os dados de 2011, mostra que no primeiro semestre a
disciplina teve 40% de aprovação, e no segundo semestre, esta
taxa foi reduzida para 19%.
A fim de identificar os diferentes perfis dos alunos,
foram aplicadas técnicas de clusterização sobre os dados de
desempenho dos alunos de ambos semestres de 2011. Por
desempenho considera-se as notas obtidas nas 3 avaliações
somativas a que os alunos foram submetidos em cada semestre.
A figura 1 apresenta os clusters de desempenho dos alunos
de ambas as turmas. É possı́vel verificar os clusters gerados
representam dois perfis: alunos com desempenho relativamente
mais alto, cujas médias tendem a conduzir para aprovação,
e alunos com desempenho mais baixo, cujas médias tendem
a conduzir para a reprovação. Basicamente, o objetivo da
abordagem proposta é permitir a identificação de quais alunos
provavelmente estarão no grupo de desempenho mais baixo,
e assim desenvolver ações preventivas, através da ação de
monitoria, para reduzir sua tendência a reprovação. Também
é possı́vel verificar que todos os clusters mostram que os
alunos atingem um desempenho superior na primeira avaliação

Clusters de desempenho dos alunos 2011
9
2. Semestre (C1)
2. Semestre (C2)
1. Semestre (C1)
1. Semestre (C2)

8
7
6
Notas

Como consequência do uso da mediação tecnológica, são
coletadas enormes quantidades de dados a respeito dos padrões
de comportamento e do desempenho dos estudantes [10].
Devido à compreensão limitada dos detalhes dos processos
de aprendizagem, há uma carência por novas técnicas e
ferramentas que forneçam predições de qualidade [11]. Dentro
deste escopo, técnicas de mineração de dados estão se
constituindo em uma poderosa técnica para exploração de
dados educacionais [12]. Dentre as possı́veis aplicações, está
a predição do desempenho dos estudantes [13]. Dado que
as universidades visam melhorar a qualidade do ensino, o
uso de técnicas de mineração de dados dentro do escopo
da educação superior pode auxiliar Instituições, gestores e
professores a contribuir com ações focadas nos estudantes com
maior dificuldade, de forma a contribuir com uma melhora do
desempenho discente[14].
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
a seção 2 descreve o problema tratado e os dados utilizados
nos experimentos. A seção 3 é dedicada à descrição dos
experimentos realizados e discussão a respeito dos resultados
obtidos. Já a seção 4 descreve as conclusões e aponta os
trabalhos futuros.

5
4
3
2
1

1

2
Avaliacoes

Fig. 1.

3

Desempenho dos Clusters de Alunos

em relação às avaliações subsequentes. Por fim, também fica
claro que os alunos do segundo semestre têm um desempenho
melhor que os alunos do primeiro semestre, e isso deve-se
ao fato dos alunos serem repetentes e estarem revendo
o conteúdo. Em um primeiro momento, aparentemente há
uma contradição no fato dos alunos do segundo semestre
terem um melhor desempenho, com uma taxa de aprovação
inferior ao primeiro semestre. Isso se deve ao fato de, no
segundo semestre, haver uma reprovação por frequência de
67%, contrastanto com 43% no primeiro semestre. Os alunos
reprovados por frequência no segundo semestre tipicamente
estão em um processo de evasão e não realizam nenhuma das
avaliações.
B. Coleta de Dados
Visando a obtenção de um nı́vel mais profundo de
compreensão do problema da reprovação, e a fim de
serem obtidos subsı́dios para superar esta realidade, foram
monitorados 61 estudantes matriculados na disciplina de
Introdução à Arquitetura de Computadores, que está sendo
ministrada no primeiro semestre letivo de 2012. A abordagem
adotada dentro desta disciplina vai além da avaliação
convencional, baseada no rendimento alcançado pelo aluno
em poucas provas, para assim imputar uma nota ao seu
desempenho. Estas avaliações convencionais são denominadas
de avaliações somativas [15]. Além desta abordagem, também
foi realizado um conjunto de avaliações formativas, que tem
uma função controladora, e são realizadas durante todo o
transcorrer do perı́odo letivo.
A disciplina monitorada aborda os conteúdos definidos no
mapa mental apresentado na figura 2. Dentro deste escopo, este
trabalho considerou apenas o primeiro módulo da disciplina,
que aborda os temas Representação de dados e Sistemas
de Numeração em Computação, que são assuntos onde os
estudantes encontram um alto nı́vel de dificuldade. O mapa
mental destes assuntos é apresentado na figura 3. Assim,
utilizando recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem
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Fig. 3. Detalhamento do mapa mental do conteúdo alvo das avaliações
formativas

Moodle, são realizadas avaliações formativas relativas ao
conteúdo de cada aula, visando um acompanhamento mais
preciso do aprendizado do estudante. O tempo estimado
para realização de cada uma das avaliações formativas é de
3 horas/aula. Nas 5 primeiras semanas da disciplina, que
antecedem a primeira avaliação, são realizadas 8 avaliações
formativas sobre os 8 diferentes tópicos abordados dentro dos
temas selecionados, totalizando 24 horas/aula. Tais avaliações
contém entre 10 e 25 questões. Dados os 61 estudantes
matriculados na disciplina e as 8 avaliações formativas,
tem-se, potencialmente, 488 avaliações a serem corrigidas
em 5 semanas, totalizando mais de 5500 exercı́cios a serem
avaliados.
É relevante salientar que a realização de avaliações
formativas aula a aula, utilizando a carga horária presencial,
além de impraticável, geraria uma considerável carga de
trabalho adicional ao docente. Já a utilização do ambiente
Moodle permite que o estudante, ao concluir a avaliação
formativa, não só seja informado de sua nota final mas também
receba o resultado individual de cada uma das questões que
compõe o teste. Por outro lado, tal quantidade de avaliações
formativas gera uma enorme quantidade de dados. A análise e
interpretação destes dados pode ser explorada a fim de permitir
a geração de modelos preditivos que forneçam ao docente
um melhor discernimento sobre os perfis de desempenho dos
estudantes.
Após a realização das 8 avaliações formativas, é realizada
uma avaliação somativa, cuja distribuição das notas é mostrada
na figura 4. Os 61 estudantes matriculados na disciplina
realizaram tal avaliação somativa, onde a média das notas
alcançadas pelos discentes foi de 58 pontos, sendo que os
valores possı́veis da avaliação estavam na faixa entre 0 e 100.
Para efeitos de análise, os estudantes foram agrupados em
dois conjuntos distintos. Os 25 estudantes que alcançaram

uma nota igual ou superior a 60, que é a nota requerida
para aprovação, foram então rotulados como aprovados. Já
os 34 estudantes restantes, que obtiveram uma nota inferior
a 60, foram rotulados como reprovados. A análise das
notas da avaliação somativa revelou uma taxa de sucesso
de apenas 42% dentre os estudantes da disciplina. Tal taxa
de sucesso demonstra claramente a dificuldade encontrada
por estes estudantes, e condiz com as taxas de sucesso dos
estudantes de semestres anteriores desta disciplina. Também é
importante salientar que uma realidade similar de dificuldade
é encontrada em outras disciplinas introdutórias deste Curso.
A partir desta realidade, passou-se a tentar construir
modelos que permitissem identificar se, dentre os dados
disponı́veis no ambiente Moodle com o histórico das
avaliações formativas, haveriam evidências que pudessem
predizer o sucesso ou não de um estudante na avaliação
somativa. A subseção seguinte descreve os dados utilizados
nos experimentos de construção dos modelos.
C. Dados Utilizados
A fim de servir de subsı́dio para criação dos modelos, foi
coletado um conjunto de dados sobre o problema em questão.
Na Tabela 1 são apresentados todos os dados utilizados,
incluindo tanto aqueles obtidos a partir da ferramenta Moodle
quanto os dados externos a ferramenta, que são a assiduidade
presencial e as notas na avaliação somativa. Na tabela são
apresentados o número de ordem do dado, uma descrição curta
de seu conteúdo, o seu tipo de dado e o domı́nio de valores
que o dado pode assumir.
A figura 5 mostra a quantidade de avaliações formativas
respondidas pelos alunos. 24 estudantes, representando
aproximadamente 41% do total, responderam todas as
avaliações formativas propostas. Este número é muito próximo
à proporção de alunos que obtiveram sucesso na avaliação
somativa. Complementarmente, em torno de 59% deixaram
de responder uma ou mais avaliações formativas.
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1
2
3

Nome do estudante
Sobrenome do estudante
Endereço de e-mail
do estudante
Indicador de repetência

4
5
6

Assiduidade presencial
Percentual de assiduidade
presencial
Quantidade de avaliações
formativas respondidas
Percentual de avaliações
formativas respondidas
Assiduidade total
Percentual de assiduidade total
Nota média das avaliações
formativas
Nota média ajustada das
avaliações formativas
Nota da avaliação somativa
Rótulo da nota da
avaliação somativa
Nota na avaliação formativa 1
Nota na avaliação formativa 2
Nota na avaliação formativa 3
Nota na avaliação formativa 4
Nota na avaliação formativa 5
Nota na avaliação formativa 6
Nota na avaliação formativa 7
Nota na avaliação formativa 8

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tipo de
Dado
String
String
String

Domı́nio

Distribuicao de Notas nas Avaliacoes Formativas
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[0,20]
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Inteiro
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[0,44]
[0,100]
[0,100]
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[0,100]
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III. E XPERIMENTOS E R ESULTADOS
A fim de buscar a identificação dos fatores que contribuem
para o baixo desempenho dos estudantes na avaliação
somativa, foram realizados experimentos de análise de
correlação e classificação. Os experimentos e resultados são
descritos a seguir.

TABELA I
D ESCRIÇ ÃO DOS DADOS DISPON ÍVEIS

A. Análise de Correlação
A distribuição de notas nas avaliações formativas é mostrada
na figura 6. A figura mostra dois extremos dentre as
488 avaliações formativas passı́veis de serem respondidas,
234 obtiveram nota igual ou superior a 90 representando
aproximadamente 48% e, no sentido oposto, em torno de 30%
ou não foram respondidas ou alcançaram nota inferior a 10.

Distribuicao da Quantidade de Avaliacoes Formativas Respondidas
25
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0

Fig. 5.
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Histograma da Quantidade de Avaliações Formativas Respondidas

A primeira análise realizada foi a análise de correlação
entre a nota na avaliação somativa e as demais variáveis
existentes. Este experimento visava identificar quais variáveis
tem uma maior influência na nota da avaliação somativa. Como
resultado, foram calculados os coeficientes de correlação
apresentados na tabela 2. É possı́vel verificar a inexistência de
uma correlação forte entre as variáveis disponı́veis e a variável
alvo. Mais especificamente, os resultados mostram que a
nota média ajustada das avaliações formativas é a variável
com maior correlação com o resultado da avaliação somativa.
Isto mostra que quanto maior é o grau de comprometimento
do estudante com a realização das avaliações formativas,
melhor será seu desempenho na avaliação formal. Esta
conclusão também é fortalecida pela variável que representa o
percentual de avaliações formativas respondidas, que contém o
terceiro maior valor de correlação com as variáveis analisadas.
Também pode ser observado um grau de correlação médio
entre as notas das avaliações 4 e 5, e a nota da avaliação
somativa. A figura 7 mostra o modelo linear probabilı́stico
generalizado[16] a partir da variável alvo e da variável com
maior coeficiente de correlação, 0.46.
É importante ressaltar que algumas variáveis foram
eliminadas neste experimento, seja por conterem valores
do tipo string, caso das variáveis de 1 a 3, seja por
conterem informação redundante com alguma outra variável
já analisada, caso dos seguintes pares de variáveis: 5 e 6; 7 e
8; 9 e 10.
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Variável

4
6

Indicador de repetência
Percentual de assiduidade
presencial
Percentual de avaliações formativas
respondidas
Percentual de assiduidade total
Nota média das avaliações formativas
Nota média ajustada das avaliações
formativas
Nota na avaliação formativa 1
Nota na avaliação formativa 2
Nota na avaliação formativa 3
Nota na avaliação formativa 4
Nota na avaliação formativa 5
Nota na avaliação formativa 6
Nota na avaliação formativa 7
Nota na avaliação formativa 8

8
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22

Coeficiente
de Correlação
0.06
0.27

para novos dados, foi utilizada a técnica de validação cruzada
leave-one-out. Esta técnica sugere que, dada uma base de
dados com n amostras, sejam utilizados n-1 registros para o
treinamento, que é a criação do modelo, e 1 registro para teste
do modelo. Este processo é repetido n vezes de forma que cada
amostra seja utilizada uma vez para testar o modelo. Com a
aplicação desta técnica, é possı́vel estimar a confiabilidade das
predições geradas pelo modelo quando forem utilizados novos
dados.

0.44
0.42
0.23
0.46
0.27
0.36
0.35
0.42
0.45
0.18
0.18
0.34

Foram utilizado vários algoritmos de classificação. Serão
apresentados os resultados da aplicação dos algoritmos
REPTree e J48, que atingiram os melhores resultados. A
aplicação do algoritmo REPTree gerou a seguinte árvore:
se percentual de assiduidade total ≤ 84.1%, o aluno será
reprovado, caso contrário, ele será aprovado. Esta árvore
permite a classificação correta de 67.2% dos estudantes, porém
a estatı́stica Kappa de 0.3469, que considera a qualidade da
árvore, é considerada apenas discreta [18]. De qualquer forma,
fica muito claro que a assiduidade total do estudante, que soma
as assiduidades presencial e não presencial, é um dos aspectos
relevantes para o seu sucesso na avaliação somativa.

TABELA II
A N ÁLISE DE C ORRELAÇ ÃO ENTRE A N OTA DA AVALIAÇ ÃO S OMATIVA E
AS DEMAIS VARI ÁVEIS

Regressao linear entre as variaveis com maior coeficiente de correlacao
100
90

somativa = 0.37*formativas + 34

Nota da Avaliacao Somativa
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Fig. 7.
Média ajustada nas avaliações formativas x Nota na avaliação
somativa

B. Classificação
A fim de identificar a tendência dos estudantes a terem
sucesso na avaliação somativa, foram aplicados algoritmos
de classificação sobre os dados disponı́veis. Esta classe de
algoritmos de mineração de dados cria modelos preditivos que
mapeiam um conjunto de entradas em um valor de saı́da.
Dentre os algoritmos passı́veis de serem utilizados, foram
selecionados alguns que geram seus modelos preditivos na
forma de árvores de decisão, dada principalmente a facilidade
de compreensão dos modelos [17]. Estes experimentos foram
realizados na tentativa de predizer o campo 14 descrito na
tabela 1, que contém o Rótulo da nota da avaliação somativa,
que pode assumir os valores aprovado ou reprovado. Como
dados de entrada para estes experimentos foram usados os
atributos de 4 a 12 e de 15 a 22, da tabela 1.
A fim de avaliar a capacidade de generalização dos modelos

Já a aplicação do algoritmo J48 gerou a árvore apresentada
na figura 8, que contém os seguintes atributos: percentual de
presenças incluindo atividades presenciais e semipresenciais,
percentual de assiduidade presencial e média total ajustada
das notas nas atividades formativas. Esta árvore permite a
classificação correta de 72.1% dos estudantes. De acordo
com a árvore gerada, estudantes que tiveram percentual de
presenças menor ou igual 72.73% tendem a ser reprovados.
Caso o percentual presenças tenha sido superior a este limiar,
o próximo atributo a ser considerado seria o percentual
de assiduidade em atividades presenciais que, caso for
maior que 90%, sugeriria a aprovação do aluno. Caso a
frequência presencial seja inferior a este limiar, passa então
a ser considerado limiar de 79.88% de aproveitamento nas
atividades formativas para indicar a aprovação ou não do
estudante. Tal resultado atinge uma estatı́stica Kappa de
0.4458, que representa uma concordância moderada do modelo
gerado com a realidade, reforçando que este é um resultado
melhor que o gerado pelo algoritmo REPTree [18]. A figura 9
apresenta a distribuição gráfica das amostras e seus respectivos
rótulos em um espaço tridimensional dado pelos três atributos
selecionados na árvore gerada. Nesta figura verifica-se que os
dados estão espacialmente distribuı́dos próximos a uma linha
diagonal imaginária, o que indica que a relação entre os três
atributos analisados não pode ser ignorada, tendo uma aparente
tendência linear e positiva. Também é possı́vel identificar
raras amostras com rótulo aprovado dentre as que possuem
baixo percentual de assiduidade total e baixa nota média nas
avaliações formativas. Por outro lado, as amostras com rótulo
reprovado estão distribuı́das ao longo de toda a extensão dos
dados, o que dá margem a interpretar-se que, mesmo um aluno
tendo assiduidade e boas notas nas avaliações formativas, não
há uma garantia de sua aprovação.
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adicionais, com supervisão do monitor da disciplina e com
aulas de revisão, em um perı́odo imediatamente anterior à
avaliação somativa. Pretende-se que esta abordagem permita
aumentar o nı́vel de aprovação na disciplina.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 8.

Árvore gerada pelo algoritmo J48
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IV. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Este trabalho apresentou um estudo de caso sobre a
aplicação de avaliações formativas no ensino de arquitetura
de computadores. O estudo foi realizado na disciplina de
Introdução à Arquitetura de Computadores do curso de
Engenharia de Computação da Universidade Federal do
Pampa. As avaliações foram aplicadas com o suporte de um
Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os dados foram coletados
durante o primeiro semestre letivo de 2012. Os resultados
de desempenho dos alunos nas avaliações formativas foram
utilizados para geração de modelos preditivos que tinham
como alvo a identificação da tendência de reprovação dos
alunos em um estágio anterior às avaliações formais, ou
somativas. Os resultados aqui relatados mostram que, através
da aplicação de algoritmos de classificação sobre os dados
das avaliações formativas, é possı́vel fazer uma predição do
desempenho de um aluno, em termos de aprovação, com
precisão superior a 72% dos casos.
Finalmente, a partir dos dados das avaliações formativas
e pelo conhecimento obtido através da aplicação do modelo
preditivo, tem-se a intenção de que sejam formuladas
estratégias que possam prevenir o baixo desempenho dos
alunos na avaliação somativa. O foco principal é, a partir da
identificação de que um estudante tem uma alta propensão
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Resumo
Na educação em Arquitetura de Computadores a
forma mais comum de os alunos terem acesso ao processo de execução de um programa em um processador
é através de softwares de simulação. O problema é que
essa simulação é abstrata, pois nem todos os componentes do hardware são emulados, mas apenas seu funcionamento. Então como o aluno pode ter acesso ao
hardware completo de um processador para realmente
entender o processo de execução de programas? Este
trabalho propõe uma solução que visa complementar o
uso dos softwares de simulação de hardware ajudando
professores e alunos. Esta solução utiliza linguagens
de descrição de hardware (HDL) e FPGAs e pode contribuir com a educação e o aprendizado da disciplina
de Arquitetura de Computadores. A importância dessa
disciplina para um Cientista da Computação justifica
o esforço em encontrar novas abordagens, métodos e
técnicas para tornar a formação do cientista ainda
mais completa.

ficuldades para extrair o desempenho máximo de um
sistema de computação [10].
Este trabalho apresenta uma abordagem para complementar o ensino e o aprendizado da disciplina de
Arquitetura de Computadores. Para motivar o entendimento o aluno é incentivado a utilizar, entender e modificar um processador simples em uma linguagem de
descrição de hardware (HDL) e verificar seu funcionamento através de simulações e de experimentos em um
hardware real implementado em um FPGA executando
programas inicialmente simples e depois gradualmente
mais complexos.
O professor tem um papel fundamental nessa abordagem, pois é ele quem vai mostrar ao aluno como executar todos os procedimentos e orientá-lo até que esteja
apto a fazê-los por si mesmo e, se estiver interessado,
continuar o seu aprendizado mesmo após a conclusão
da disciplina.
Esta abordagem pode criar um maior interesse no
aluno em pesquisa em Arquitetura de Computadores,
pois mostra que isto não está longe do seu alcance e
fornece o conhecimento básico necessário.

1. Introdução
É muito importante para a formação de um Cientista da Computação entender o funcionamento interno
de um computador para ser capaz de elaborar soluções
mais eficientes. Uma das disciplinas fundamentais para
isso é a Arquitetura de Computadores [10].
É muito comum o uso de softwares que simulam recursos de um computador como nivel ISA [7], pipeline [6] e memória cache [9], porém esses softwares simulam apenas a função e não a implementação do recurso. Por isso os alunos têm, assim como o primeiro
autor teve, dificuldades em entender como o recurso
simulado é implementado em um hardware real. Sem
um entendimento mais profundo o aluno pode ter di-

2. Arquitetura do Processador µ8

Um processador está sendo projetado e desenvolvido
em uma pesquisa mais ampla (desenvolvida pelos autores e ainda não terminada) e foi chamado de µ8. O
µ8 é um Reduced Instruction Set Computer (RISC) de
8 bits. Sua arquitetura é baseada na bem conhecida
arquitetura MIPS, pois esta é utilizada no livro mais
adotado em educação em Arquitetura de Computadores [8]. A maior diferença é a adição de funcionalidades
especı́ficas e a ausência de coprocessadores.
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A maior parte do nı́vel ISA do µ8 é um subconjunto
do nı́vel ISA da arquitetura MIPS, exceto a instrução
sof. Esta instrução tem como argumento um registrador e seta o valor desse registrador com o valor da flag
de overflow.
Do conjunto de instruções do MIPS, a arquitetura
engloba as instruções de lógica e aritmética, de acesso à
memória e de desvio. O nı́vel ISA do µ8 consiste de 37
instruções, o que torna o ensino e o aprendizado mais
simples e rápido.

2.2. Registradores

memória de dados separadas. A memória de dados e de
programas trabalham com palavras de 8 bits e 24 bits,
respectivamente, e ambas podem ter no máximo 256
palavras (este valor pode ser configurado na sı́ntese).

3. Assembly e Assembler
Além da linguagem de máquina os programas do µ8
podem ser escritos em assembly, um exemplo de programa será apresentado a seguir. Ele pode ser montado
usando o assembler através da linha de comando, especificando o nome do arquivo fonte e um nome para o
arquivo de saı́da. O assembler gera código válido para
execução no µ8 sem nenhuma alteração por parte do
aluno ou do professor.

A maior parte dos registradores do µ8 é, assim como
o nı́vel ISA, um subconjunto dos registradores da arquitetura MIPS. A arquitetura tem um número de registradores $t e $s aumentado, além de registradores
para funções especı́ficas como o $tmr (temporizador),
o $st (estado), o $out (portas de saı́da) e o $in (portas
de entrada). Uma descrição mais detalhada dos registradores e seus propósitos é apresentada na Tabela 1.
Registrador
$0
$1
$2:$13
$14:$21
$22
$23
$24
$25
$26
$27
$28
$29
$30
$31

main:
add $a0, $zero, $in
bal square
add $out, $zero, $v0
fim:
b main
square:
add $t0, $a0, $zero
add $v0, $zero, $zero

Propósito
Sempre igual a zero
Registrador temporário do assembler
Variáveis temporárias
Variáveis temporárias de função
Contador do temporizador
Primeiro parâmetro para uma função
Valor de retorno de uma função
Registrador de estado
Porta de saı́da (8 bits)
Porta de entrada (8 bits)
Reservado ao sistema operacional
Stack pointer
Frame pointer
Endereço de retorno da função

Tabela 1. Descrição dos Registradores do µ8

square_loop:
beq $t0, $zero, square_return
add $v0, $v0, $a0
addi $t0, $t0, -1
b square_loop
square_return:
b $ra

Figura 1. Assembly do µ8

Os registradores $2:$13 são utilizados para armazenar variáveis temporárias que não serão preservadas
por chamadas de função. Já os registradores $14:$21
armazenam variáveis temporárias que devem ser preservadas por chamadas de função.

O programa apresentado na Figura 1 executa um
loop que, a cada iteração, chama a função square
que calcula o quadrado do número passado como argumento. Este exemplo demonstra iterações (instruções
b e beq), entrada e saı́da (registradores $in e $out) e
funções (instrução bal, passagem de argumentos e retorno de valores).

2.3. Memória

4. Implementação do µ8

A arquitetura de memória do µ8 segue o modelo
de Harvard e por isso possui memória de programa e

O µ8 possui diversas versões. As principais são a 2.0
que implementa uma microarquitetura não pipeline, a
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implementa o branch delay slot e a 3.2 que implementa
adiantamentos no pipeline.
Um protótipo do µ8 foi simulado e sintetizado utilizando as ferramentas ISim e ISE da Xilinx [4] e testado em dois FPGAs diferentes (também da Xilinx): o
Spartan3E-100 e o Spartan3E-500 [3] que fazem parte
do kit Basys2 [1] e Nexys2 [2] da Digilent, respectivamente. Estes kits custam (sem descontos acadêmicos)
U$79,00 e U$149,00. O protótipo foi testado e todas simulações apresentaram corretude funcional e temporal
do processador.
Recurso
Slices
Flip Flop Slices
4 input LUTs
Bonded IOBs
BRAMs
GCLKs

Usado
704
579
1239
31
2
1

Disponı́vel
960
1920
1920
83
4
24

Utilização
73%
30%
64%
37%
50%
4%

Figura 2. Fluxograma das etapas da abordagem

Tabela 2. Dados da sı́ntese no Spartan3E-100

O Spartan3E-100 é a menor FPGA de sua famı́lia
e ainda assim é capaz de acomodar um processador
simples. Sendo que, pelos dados da Tabela 2 a maior
taxa de ocupação de recurso foi 73% (slices), ou seja,
ainda seria possı́vel adicionar mais alguns recursos ao
µ8 como, por exemplo, mais registradores.
Recurso
Slices
Flip Flop Slices
4 input LUTs
Bonded IOBs
BRAMs
GCLKs

Usado
704
579
1239
31
2
1

Disponı́vel
4656
9312
9312
232
20
24

Utilização
15%
6%
13%
13%
10%
4%

Tabela 3. Dados da sı́ntese no Spartan3E-500

O Spartan3E-500 tem mais recursos disponı́veis do
que o Spartan3E-100. Pelos dados da Tabela 3 podese calcular que seria possı́vel acomodar em apenas um
FPGA até 5 µ8. Com isso, pode ser interessante explorar a possibilidade do ensino e aprendizado de Arquiteturas de Computação Paralela.

5. Abordagem Proposta
Esta seção apresenta as 6 etapas da abordagem proposta. Essas etapas estão apresentadas na Figura 2.

Na primeira etapa da abordagem o professor apresenta um programa simples e sua a execução no µ8
que está implementado em um FPGA. Esta etapa tem
como objetivo despertar a curiosidade dos alunos.
Na segunda etapa o professor faz uma modificação
no programa e reprograma o processador. Esta etapa
tem como objetivo ensinar aos alunos como modificar
programas em assembly do µ8, montá-los usando o assembler e programar o processador com o novo programa.
Na terceira etapa o professor passa uma atividade
em que os alunos criarão seus próprios programas simples para o µ8. Os alunos deverão testar seus programas primeiro na simulação do código VHDL do processador e depois no protótipo implementado em FPGA.
O objetivo dessa etapa é dar aos alunos experiência
prática no desenvolvimento de programas para o µ8,
além de conhecerem um pouco do nı́vel ISA da arquitetura e do processo de simulação do código VHDL do
processador.
Na quarta etapa o professor apresenta aos alunos
a arquitetura do µ8 mostra a descrição do processador
em HDL. Nesta etapa o objetivo é familiarizar os alunos
com a arquitetura do µ8 e com a forma em que as
funcionalidades são implementadas.
Na quinta etapa o professor mostra aos alunos como
fazer modificações no código fonte VHDL e como utilizar as ferramentas para realizar simulações e sı́nteses.
Para isso o professor pode passar atividades em que
os alunos realizam modificações simples ou correções
em códigos de implementações. O objetivo desta etapa

-13-
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disciplina.
Na sexta etapa o professor pode passa atividades aos
alunos para que adicionem novas funcionalidades (relativas ao conteúdo da disciplina) ao µ8. Esta etapa
engloba todo o conhecimento adquirido pelos alunos
nas etapas anteriores, pois o aluno terá que modificar o código VHDL, desenvolver programas em assembly, testar sua implementação com simulações do
código VHDL e poderá ver programas executando em
um hardware real.

6. Resultados

Figura 4. Execução do Programa 2 no Basys2
(Spartan3E-100)

Esta seção apresenta exemplos práticos do que pode
ser obtido através do uso da abordagem proposta. O
programa da Figura 3 pode ser apresentado aos alunos como um exemplo simples na etapa 1. O programa lê um valor da memória e o coloca no registrador
das portas de saı́da. Com este programa o professor
pode explicar aos alunos conceitos de endereçamento
de memória e movimento de dados.

.program
inicio:
la $t0, a
la $t1, b
lw $s0, 0($t0)
lw $s1, 0($t1)
add $out, $t0, $t1

.program
inicio:
la $t0, a
lw $out, 0($t0)
b inicio

b inicio
.data
a: [10]
b: [11]

.data
a: [10]

Figura 5. Programa Exemplo do Aluno
Figura 3. Programa Exemplo
A Figura 4 mostra a execução do programa apresentado no µ8 implementado no Spartan3E-100. A saı́da
é redirecionada para os LEDs da placa Basys2. Nesta
etapa o aluno pode ver que a execução do programa foi
bem sucedida. A placa contém 8 LEDs (um acima de
cada uma das chaves), estes LEDs representam os bits
do registrador $out que, após a execução do programa,
mostram um byte com valor 10.
Após a apresentação do programa e sua execução
o professor pede aos alunos que façam seus próprios
programas para serem executados no FPGA como proposto na etapa 3. Um exemplo de programa que um
aluno poderia criar é apresentado na Figura 5. O programa lê dois valores da memória e coloca a soma deles
no registrador das portas de saı́da. O programa poderia conter erros e o professor deve orientar o aluno e
ajudá-lo a compreender a causa dos erros.

Depois de realizarem as atividades o professor introduz a arquitetura do µ8 e o código em VHDL do
processador como proposto na etapa 5. Com esse conhecimento os alunos podem realizar pequenas modificações no código VHDL e executar simulações para
verificar que as implementações que fizeram estão corretas assim como foi proposto na etapa 6. A Figura 6
mostra parte da tela do software de simulação da Xilinx
sendo usado para verificar a implementação do pipeline
original do µ8.
Utilizando a abordagem como proposto é esperado
que os alunos tenham mais motivação, que entendam
mais a fundo o funcionamento de um processador e o
projeto de uma arquitetura. Além disso é de se esperar
que os alunos, por causa do conhecimento adquirido,
usem as ferramentas de sı́ntese e simulação para projetar e implementar suas próprias arquiteturas e com
isso se motivarem a realizar pesquisas na área de ar-
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quitetura de computadores.

gem em diferentes turmas, professores e universidades
para que a abordagem se desenvolva de forma a ser
bastante flexı́vel.
Desenvolver as ferramentas utilizadas, ou seja, o assembler e o processador é um trabalho futuro extremamente importante para tornar a abordagem mais
didática. Pois são, principalmente o µ8, ferramentas
cruciais para a abordagem.
A utilização dessa abordagem em disciplinas como
Sistemas Operacionais, Compiladores, Programação
Paralela e Concorrente e Redes pode se mostrar interessante também, por serem disciplinas em que o aluno
trabalha muito próximo ao hardware do computador.

7. Conclusão

Referências

Figura 6.
simulação

Visualização

de

dados

da

Este trabalho propôs uma abordagem de suporte ao
ensino e aprendizado da disciplina arquitetura de computadores. Alguns objetivos parciais foram atingidos
como possibilitar ao aluno a visualização dos detalhes
da implementação de uma arquitetura de computador e
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possı́vel o entendimento dos recursos desde o seu funcionamento até a sua implementação. Esta é a principal
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Inclui-se como trabalho futuro a aplicação da abordagem em uma turma real, isso está planejado para
ser feito no primeiro semestre de 2013 com turmas da
disciplina de Arquitetura de Computadores da PUC
Minas. É importante também a aplicação da aborda-
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Computadores, possibilitando uma visualização gráfica
e simulação a partir da utilização de modelo de atores
com o Framework Ptolemy, bem como a geração de
código sintetizável em linguagem VHDL. Destacando
a possibilidade da modelagem e simulação
acontecerem de forma hierárquica, ou seja, o aluno
tanto pode ter contato com níveis de abstração mais
elevados e ir desenvolvendo até modelos em níveis
mais baixos, como pode, a partir de modelos de baixo
nível compor e formar modelos em níveis mais altos.
Há ferramentas acadêmicas como o MODCO [3] e
profissionais como Synopsys CoCentric que se
propõem a, de alguma forma, fornecer uma abstração
de alto nível. Umas permitem trabalhar com
componentes gráficos, já outras com UML; umas
simulam, outras geram código em linguagem de
descrição de hardware, mas geralmente, as ferramentas
profissionais são proprietárias e tem um alto custo de
aquisição e implantação e não permitem a
hierarquização do modelos. Desta forma uma
ferramenta ideal deveria simular e gerar código
sintetizável em linguagem de descrição de hardware.
Não é apenas a interface gráfica e a possibilidade
de simulação em alto nível que chamam atenção para
as possibilidades que o Ptolemy fornece, mas também
por ser um framework open-source que possibilita
modelagem e simulação de sistemas heterogêneos e
hierárquicos baseado em modelo de atores.

Abstract—One of the most difficulties in the Computer
Architecture field is to form professionals. For this
process many resources are necessary – human and
materials – which most of the time, are costly. Thus, it is
necessary a solution accessible for institutions and
researchers that is adaptable to their needs, adding
scalability to the formation process, without forget the
quality. The objective of this work is to develop a tool for
teaching Computer Architecture based on Actor Models
using the Ptolemy Framework. The students will be able
to model graphically and simulate different architectures
in different levels of abstraction. The generate VHDL
code can either be tested in FPGAs as synthesized in
specific tools. Here a complete exercise is presented with
which the students can follow all the design steps for
synthesis of models developed by them.

I.

INTRODUÇÃO

A necessidade de qualificação de capital humano
na área de Arquitetura de Computadores e
Microeletrônica foi preponderante para a escolha do
tema deste trabalho, que detalha o desenvolvimento de
uma ferramenta para ensino Arquitetura de
Computadores utilizando o Framework Ptolemy,
baseado em modelo de atores e capaz de efetuar
simulação de sistemas embarcados e concorrentes [1].
Seja qual for a área, é constante a busca por
metodologias e ferramentas que propiciem rapidez no
desenvolvimento de novos produtos, e para o
desenvolvimento de novas arquiteturas. No que diz
respeito ao desenvolvimento de novas arquiteturas o
assunto torna-se mais complexo. Esta complexidade
reflete na necessidade de ferramentas para o ensino que
sejam capazes de apresentar arquiteturas em diferentes
níveis de abstração, além de possibilitar que o aluno
crie suas próprias arquiteturas e ainda gere código
VHDL para testes em dispositivos de hardware.
Assim, este trabalho visa desenvolver uma
ferramenta para ensino de Arquitetura de

II.

PTOLEMY E O MODELO DE ATORES

O Ptolemy [7] é um framework desenvolvido em
Java, mantido na Universidade de Berkeley que
apresenta a possibilidade de modelagem, projeto e
simulação de quaisquer sistemas baseados em atores,
focando na concorrência, na execução em tempo-real e
com suporte a modelos heterogêneos e hierárquicos,
através de representações gráficas.
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ator”, onde cada entidade (ator) pode agir de maneira
concorrente, sendo gerenciado por um MoC (Model of
Computation). Um ator é uma entidade computacional
assíncrona que, em resposta a uma mensagem que ele
receba, pode simultaneamente: emitir um número finito
de mensagens a outros atores, criar um número finito
de novos atores, designar o comportamento a ser usado
para a mensagem seguinte que recebe. A Figura 1
apresenta um exemplo de um modelo no Ptolemy e sua
interface gráfica, chamada Vergil [6].

III.

GERAÇÃO DE CÓDIGO HDL

O Ptolemy em sua atual versão possibilita a geração
de código na Linguagem C e Java. Assim, dentre os
trabalhos futuros está a implementação da geração de
código em VHDL/Verilog/SystemC – Linguagens de
Descrição de Hardware –, o que possibilitará sua
aplicação para simulação de modelos arquiteturais em
protótipos FPGA.
Hardware Description Languages (HDLs) são
linguagens utilizadas para descrever a estrutura e o
comportamento do hardware assim como as funções
desejadas nos circuitos a serem projetados, o que
possibilita, dentre outros recursos, representar
diretamente operações complexas, como operações
aritméticas por exemplo. Uma grande razão para o uso
de HDLs é a síntese lógica. Uma descrição em HDL
em conjunto com uma biblioteca de componentes é
usada por uma ferramenta de síntese para a geração
automática de um circuito digital.
A linguagem VHDL, uma das mais utilizadas
atualmente, é um acrônimo de VHSIC Hardware
Description Language. Já o termo VHSIC é o
acrônimo de Very High Speed Integrated Circuit.
Assim podemos traduzir livremente o nome VHDL
como "linguagem de descrição de hardware para
circuitos integrados de velocidade muito alta".
Todo arquivo VHDL requer ao menos duas
estruturas: uma declaração de entidade (entity) e uma
arquitetura (architecture). A declaração de entidade
define os aspectos externos da função VHDL, isto é, os
nomes das entradas e saídas e o nome da função. A
arquitetura define os aspectos internos, isto é, como as
entradas e saídas influem no funcionamento e como se
relacionam com outros sinais internos.

Figura 1. Modelo Gráfico do Ptolemy.

Ao utilizar o Ptolemy é possível criar atores
personalizados; assim, neste projeto estão sendo
criados atores para cada componente de uma dada
arquitetura a ser ensinada. Logo após a criação dos
atores, é proposta a montagem do circuito e a escolha
de um MoC, chamado de domínio no Ptolemy.
No Ptolemy, o domínio é a implementação de um
MoC específico. O domínio Synchronous Dataflow
(SDF) [2] é o domínio mais maduro que há no Ptolemy
II.
A. O Ptolemy como Ferramenta de Ensino

A. Alliance CAD System e a geração de Código
VHDL

Com o desenvolvimento de uma biblioteca de atores
consistente, é possível possibilitar ao aluno a
capacidade de criar componentes/arquiteturas, bem
como utilizar artefatos criados por outros alunos.
A representação gráfica possibilita demonstrar e
explicar a relação entre os componentes, estudar
modificações e ver resultados a cada estágio, por
exemplo, possibilitando uma maior interação entre o
aluno e os elementos da arquitetura objeto de estudo
[8].
A utilização do modelo de atores permite que os
modelos gerados e simulados possam ser heterogêneos,
permitindo o estudo da interação entre modelos com
diferentes características, e hierárquicos, de forma que
os modelos podem ser construídos e interagir entre si
mesmo sendo de níveis de abstração diferentes.

Como estudo de caso para validação dos
códigos VHDL gerados, foi utilizado o conjunto
de ferramentas fornecidas pela Alliance CAD
System, que consiste em um pacote gratuito de
ferramentas CAD e bibliotecas para projetos VLSI,
que nos permite projetar e testar um circuito a
partir de sua especificação para a sua forma de
layout e muitos dos seus formatos.
O Alliance nos oferece uma biblioteca de células
simbólicas, possibilitando efetuar o desenho de
circuitos independente da tecnologia utilizada em
sua etapa de fabricação. As bibliotecas de células
incluem uma biblioteca de standard cells e várias
células específicas para o efeito memória e lógica
de caminho de dados.
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esse projeto é a biblioteca SXLib. Esta é uma
biblioteca de standard cells que contém funções
booleanas, buffers, multiplexadores, flip-flops, entre
outros, onde todas as células possuem a mesma altura e
N vezes sua largura, onde N é um número de pitches
(distância mínima entre dois conectores).

identifica os objetos e suas propriedades, bem como as
relações existentes entre si.
Assim tem-se como resultado um arquivo em
linguagem VHDL estrutural, no qual estão instanciadas
as células presentes na biblioteca SXLib.
VI. PROVA DE CONCEITO

IV. TRABALHOS RELACIONADOS

Nessa seção são apresentados passos para a geração
de código VHDL e os caminhos para sua sínteses.
Esses passos podem ser seguidos com os alunos, de
acordo com o contexto de cada turma, para
consolidação dos conceitos. Todos programas
utilizados são livres e podem ser utilizados por
qualquer laboratório de ensino que utilizem máquinas
com sistema operacional Linux.
O fluxo de uso da ferramenta é apresentado na
Figura 2. No início o Ptolemy é utilizado para
especificação, modelagem e simulação do circuito. Na
etapa seguinte é utilizada a ferramenta desenvolvida
neste trabalho para a geração de código VHDL. De
posse das descrições VHDL resultantes dos
experimentos, utilizou-se a suíte de aplicativos
opensource Alliance CAD System e o software
proprietário Altera Quartus II 12.0 Web Edition para
validá-los.

O SMU Co-Design Project [3] propõe a ferramenta
MODCO, cuja função é interpretar UML e, a partir
deste, gerar código HDL para ser utilizado em Field
Progammable Gate Arrays (FPGA). Utiliza um parser
para interpretar o XML e, assim, mapear os
componentes UML para uma biblioteca VHDL prédefinida.
Já [4] propõe a geração de código VDHL a partir da
utilização do Ptolemy. Este traz como contribuição a
escolha do domínio SDF e a utilização do tipo de
dados Fix-Point para os atores no Ptolemy, porém não
trabalha com um biblioteca de componentes prédefinida, o que pode implicar em restrições na geração
de VHDL sintetizável.
O Projeto PeaCE (Ptolemy extension as Codesign
Environment) [5] é um ambiente para desenvolvimento
rápido de sistemas heterogêneos digitais, projetos de
sistema-em-chip (System-on-Chip – SoC) para projeto
de sistemas distribuídos heterogêneos.
V.

FERRAMENTA PARA ENSINO DE ARQUITETURA
DE COMPUTADORES

O Framework Ptolemy foi utilizado como front-end
da ferramenta, possibilitando o desenvolvimento de
atores e montagem do circuito para simulação de seu
funcionamento. Os atores podem ser desenvolvidos no
nível de abstração desejado, desde IP-Cores até
Standard Cells, diferentemente de outras ferramentas
como em [4], que já inicia num nível maior de
abstração.
Quando no Ptolemy um modelo é simulado e
arquivado, um arquivo XML é gerado que permite
acessar o modelo montado em momentos posteriores.
Para a geração de código VHDL a ferramenta utiliza
um parser para mapear os atores do modelo do
Ptolemy para as standard cells relacionadas e construir
o relacionamento destas no arquivo VHDL
correspondente ao modelo. As standard cells utilizadas
no Ptolemy são mapeadas para as presentes na
biblioteca SXLib, mas qualquer outra biblioteca de
componentes VHDL pode ser utilizada para o mesmo
propósito
Para isso, a ferramenta recebe como entrada o
arquivo XML proveniente do Ptolemy e, na sequência,

Figura 2. Fluxo de Experimento/Utilização

Como prova de conceito é apresentado aqui um
circuito somador. Para efeito de experimento foi criado
um modelo básico exibido na Figura 3, contendo
standard cells presentes na SXLib e implementados na
biblioteca de atores do Ptolemy.
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biblioteca SXLib no formato VHDL.

Figura 5. Definição da entity (ator) no XML

Figura 3. Somador Completo modelado no Ptolemy

Como resultado, um arquivo de extensão VST é
gerado, contendo o código em linguagem de descrição
de hardware para o circuito desejado.
Este processo se dá pela construção de um modelo
orientado à objetos a partir da informações contidas no
arquivo XML e, na sequência, constrói o arquivo VST
instanciando os componentes VHDL contidos nos
arquivos Helpers. Dado este processo é possível
visualizar o esquemático do sistema gerado a partir do
arquivo VHDL.

Os atores em destaque representam o somador, os
demais servem para gerar os estímulos necessários e
exibir resultados.
A etapa de modelagem e desenvolvimento de novos
atores exige conhecimento sobre o funcionamento do
Ptolemy e da linguagem Java, e possibilita a criação de
atores de acordo com a necessidade e no nível de
abstração que desejar. A partir de atores desenvolvidos
no Ptolemy, e dos seus respectivos Helpers para
mapeamento dos mesmos para VHDL, é possível
graficamente formar novos atores mais complexos
através da composição com atores mais simples,
elevando o nível de abstração.
O modelo salvo é arquivado em formato XML,
contém tags que delimitam características do ator,
como portas, e suas relações com outros atores, como
mostra a Figura 4.

Figura 6. Visão esquemática do Somador de 1 bit

A Figura 6 mostra o circuito do somador contendo
portas XOR, AND, OR, entradas/saídas e conexões.
Esta visualização já pode ser considera.É possível
verificar os componentes e as ligações entre eles.
Após a visualização, se utilizou o arquivo
“adder_1bit.vst” no software Vasy com a finalidade de
compilar e validar o VHDL gerado. Ao executar o
Vasy, este cria arquivos com extensão *.vhd, são eles:
“adder_1bit.vhd” e um arquivo *.vhd para cada
componente utilizado da biblioteca de standard cells.
A criação destes arquivos, possibilida a utilização
do circuito em projeto utilizando ferramentas
proprietárias, por exemplo.

Figura 4. Parte do arquivo XML gerado pelo Ptolemy

Nessa é possível verificar o conteúdo do arquivo
XML gerado. A tag link, identifica a ligação entre os
componentes do modelo. Na primeira ocorrência da
tag link vê-se que ao componente “xr.i0” está atribuído
a relação “relation10”, mesma relação atribuída – na
quarta ocorrência da tag link – ao componente “a2.i0”,
isso significa que a porta “xr.i0” está conectada à porta
“a2.i0”
Através do processamento do arquivo XML e
observar os padrões existentes, é possível construir um
arquivo VHDL mapeando a tag “entity” do XML
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realizar, também, verificação funciona dos circuito.
Para isso, inicialmente, é preciso desenvolver um
programa em linguagem C utilizando as funções
reconhecidar pelo GENPAT, software que gera vetores
de teste, arquivos com extenção *.pat.
Para dar continuidade a verificação funcional, há a
necessidade de utilizar a ferramenta ASIMUT1. Esta
ferramenta utiliza o arquivo “adder_1bit.vst” e o
“adder_1bit_delay.pat”, sendo que este contém vetor
de teste para aquele.
Para a execução do ASIMUT são necessários três
parâmetros, são eles: o nome do arquivo com a
descrição estrutural do circuito; o arquivo *.pat que
contem o vetor de teste; e, por último, o nome do
arquivo que guardará o resultado da simulação.
Além do arquivo de resposta, neste caso
denominado “adder_1bit_res.pat”, o ASIMUT exibe a
mensagem presente na Figura 7 quando a simulação é
efetuada com sucesso.

Figura 8. Visualização do arquivo adder_1bit_res.pat
com XPAT

Na Figura 8 existe a variação de estado em função
do tempo. Estes estados são as portas de entrada e
saída do circuito estudado, tornando possível analisar
visualmente o comportamento das saídas em função
das entradas em cada tempo.
Assim, tanto com esta última, quanto com as demais
verificações utilizadas, pode-se validar a descrição
criada em VHDL para o circuito modelado no Ptolemy.
CONCLUSÃO
Neste trabalho foi estudada a viabilidade do uso do
Modelo de Atores implementado a partir do Ptolemy
como ferramenta de modelagem e simulação de
circuitos, com a possibilidade de geração de código em
linguagem de descrição de hardware, neste caso
VHDL.
Lembrando que a representação gráfica do
circuito/arquitetura a ser desenvolvido possibilita um
melhor entendimento, possibilitando uma maior
interação entre o aluno e a arquitetura gerada. A
utilização da capacidade de modelagem hierárquica do
Ptolemy ainda favorece o entendimento de
circuitos/arquiteturas.
Ao final do trabalho foi obtido um protótipo que
gera código HDL. Apesar da simplicidade dos circuitos
validados, estes representam que a relação do Ptolemy
(atores e modelos) com o VHDL (standard cells e
arquivo final) foi construída corretamente e validada
por ferramentas presentes no Alliance CAD System.
Os atores criados durante o trabalho vão desde
modelos avulsos até itens de bibliotecas de standard
cell, como a utilizada para demostrar o
desenvolvimento do experimento.
A partir dos estudos executados foi possível obter
subsídio para o desenvolvimento do objetivo principal
deste trabalho, desenvolver uma ferramenta que fosse
capaz de ler e identificar um arquivo com extensão
XML do Ptolemy, identificar os atores presentes no

Figura 7. Resultado da simulação com Asimut

O ASIMUT realiza uma simulação levando em
consideração os tempos de propagação dos
componentes do circuito. Em caso de uma mensagem
diferente da exibida na Figura 7, pode ser necessário
uma modificação no arquivo que contém o vetor de
teste, gerando uma alteração no tempo de delay do
circuito. Além desta mensagem, é possível, utilizando
a ferramenta XPAT2, visualizar as formas de onda a
partir do arquivo “adder_1bit_res.pat”, como mostra a
Figrura 8.

1

Ferramenta de simulação para descrição de hardware
presente no Alliance CAD System.
2
Ferramenta de visualização gráfica de vetores de teste
(patterns) do Alliance CAD System
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standard cell e os mapear para um arquivo em
linguagem VHDL.
Em trabalhos anteriores foi apresentada uma
solução que possibilita a criação de exercícios e sua
correção dentro do Ptolemy [9], além de permitir aos
professores o acompanhamento do desenvolvimento
das atividades pelos alunos. Como trabalho futuro, este
trabalho será integrado ao sistema de geração de
código VHDL, adicionando mais uma funcionalidade a
esse sistema.
O aumento da complexidade dos modelos resultará,
inevitavelmente, em modificações na ferramenta
desenvolvida. Contudo, este trabalho eleva e destaca a
capacidade do Ptolemy de servir como base para
implementação de ferramentas com o objetivo
desenvolvido aqui. Lembrando que o grande destaque
é a possibilidade de ter uma ferramenta com as
propriedades que o Ptolemy detém – simulação
concorrente e heterogênea, open-source, entre outras –
e a capacidade de gerar código HDL.
É importante ressaltar que nem todas as funções
necessárias para utilização plena da capacidade do
Ptolemy foram implementadas no protótipo da
ferramenta e, portanto, serão implementadas
futuramente. Tanto antes quanto durante a
implementação, observaram-se novas funcionalidades
que poderiam ser incorporadas à ferramenta, Como:
salvar modelos criados como novos atores; possibilitar
a criação de atores e código HDL no momento da
modelagem; gerar código em outras linguagens de
descrição de hardware; ampliar a biblioteca de
componentes; e disponibilizar como ferramenta de
ensino à distância.
REFERÊNCIAS

[2] BUI, D.; LEE, E. A.; RODIERS, B. e TRIPAKIS, S.
(2009) “Compositionality in Synchronous Data Flow:
Modular Code Generation from Hierarquical SDF Graphs”.
University of California, Berkeley. December.
[3] COYLE, F. P. e THOMTON, M. A. “From UML to
HDL: a Model Driven Architectural Approach to HardwareSoftware Co-Design”. Southern Methodist University.
[4] FILIBA, T. E.; LEUNG, M. e NAGPAL, V. (2008)
“VHDL Code Geration in the Ptolemy II Environment”.
[5] HA, S. e OH, M. (1998) “Synthetizable VHDL Code
Generation From Data Flow Graph”, 5th Asia Pacific
Conference on Hardware Description Language, Seoul,
Korea.
[6] LEE, E. A., NEUENDORFFER, S., "Tutorial: Building
Ptolemy II Models Graphically", EECS Department,
University of California, Berkeley, Technical Report No.
UCB/EECS-2007-129, October 31, 2007.
[7] LEUNG, M., LEE, E. A., "An Extensible Software
Synthesis Framework for Heterogeneous Actor Models," in
Proceedings of the 7th Model-driven High-level
Programming of Embedded Systems Workshop (SLA++P
08), Budapest, Hungary, March 2008.
[8] MEDEIROS, R. L. V., BRITO, A. V., CAVALCANTI,
A. C. “Uma Ferramenta para Ensino de Arquitetura de
Computadores Baseada em Atores Utilizando o Framework
Ptolemy”. XL IGIP International Symposium on Engineering
Education. (2011).
[9] TORRES, A. L.; BRITO, A. V. “Adaptação do Ptolemy
para o ensino de Organização e Arquitetura de
Computadores”. International Symposium on Computer
Architecture and High Performance Computing (SBACPAD). Workshop de Ensino de Arquitetura de Computadores
(WEAC 2011). Sociedade Brasileira de Computação, Vitória,
2011.

[1] BRITO, A. V. “Simulação baseada em atores como uma
ferramenta educacional”. In: XX Simpósio Brasileiro de
Informática na Educação (SBIE), 2009, Florianópolis. Anais
do XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação
(SBIE). Porto Alegre : Sociedade Brasileira de Computação,
2009. v. 1.

-21-

Analisando Processadores Superescalares: Estudo de Caso baseado na aplicação
Anagram do SPEC95 Benchmarks (Little-Endian)
Laécio Costa, Fábio Cristiano
Josilene Brito, Nícolas Trigo
Departamento de Informática
Instituto Federal do Sertão Pernambucano-IFSertão
Petrolina-PE
{laecio.costa, fabio.cristiano, josilene.brito,
nicolas.trigo}@ifsertão-pe.edu.br

Edna Barros
Centro de Informática - Cin
Universidade Federal de Pernambuco-UFPE
Recife-PE
ensb@cin.ufpe.br

Resumo – Com a crescente complexidade e diversidade dos
processadores, a utilização de simuladores de processadores
é uma necessidade e evolui de forma significativa
principalmente quando considerados como ferramentas de
ensino e pesquisa. O uso dos simuladores de processadores
como ferramentas de ensino tem fundamental importância,
pois permite que diversos ambientes, complexos e difíceis
de serem obtidos por instituições de ensino, estejam
disponíveis aos alunos. Este artigo apresenta uma estratégia
de análise de processadores superescalares baseada no
simulador SimpleScalar (Simulador de Processadores
Superescalares), que inclui a simulação considerando
diferentes características do processador. Os resultados
obtidos a partir da aplicação da estratégia em um estudo de
caso permitiu determinar a melhor configuração do
processador para a aplicação Anagram presente no
SPEC95 Benchmarks (Little-Endian).

memórias caches, previsores de desvios, pipelines entre
outros dispositivos de hardware [1]. A ferramenta
SimpleScalar é empregada em âmbito internacional,
sendo intensamente utilizada por pesquisadores da área
de arquitetura de computadores.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é
apresentar os resultados de uma estratégia de simulação
que permitiu analisar diferentes configurações dos
processadores superescalares baseados no processador
MIPS usando o simulador SimpleScalar e a aplicação
Anagram. A análise realizada, levou em consideração o
custo para a construção física, e o desempenho do
processador.
O artigo está organizado da seguinte maneira: a
seção dois apresenta fundamentos e conceitos
relacionados à Arquitetura Superescalar, a aplicação
Anagram, o simulador SimpleScalar e as Métricas de
desempenho; a seção três apresenta a metodologia
aplicada ao estudo de caso; na seção quatro é
apresentado o estudo de caso, bem como análises dos
resultados obtidos a partir das simulações; na seção
cinco são realizadas as considerações finais.

Palavras-chave: SimpleScalar, Anagram, SPEC95;

I. INTRODUÇÃO
A utilização de softwares educacionais como os
simuladores, torna-se uma alternativa cada vez mais
comum no ensino da computação. Tais softwares
favorecem a prática pedagógica possibilitando desafios
importantes voltados à produção intelectual, onde o
aluno passa a ser produtor de conhecimento e a ação
docente dá lugar à relação dialógica que permite a
interação entre professor e aluno, de forma a aprender,
num processo coletivo para a produção do conhecimento
[8].
A complexidade dos conteúdos abordados surge
como uma das dificuldades do ensino de arquitetura de
computadores, principalmente, ao se abordar conteúdos
relacionados às arquiteturas superescalares. A
superescalaridade é empregada com objetivo de explorar
o paralelismo de instrução em alguns tipos de aplicações,
através do processamento de múltiplas instruções em um
único ciclo de clock possibilitando, dessa forma,
alcançar um melhor desempenho quando comparadas
com as máquinas sequenciais.
A superescalaridade em processadores é
considerado um conteúdo complexo, onde utilização de
simuladores apropriados pode favorecer o aprendizado
do aluno, tornando os conteúdos relacionados mais
compreensíveis e atraentes, ao serem praticados e
vivenciados.
Dentre os diversos simuladores de instruções de
processadores
(Instruction
Set
Simulator),
o
SimpleScalar se destaca por ser um conjunto de
ferramentas de simulação que permite simular diversas
características de um processador superescalar, incluindo

II. FUNDAMENTOS
Esta seção apresenta conceitos básicos
referentes a Aplicação Anagram presente no SPEC95
Benckmarks (Little endian), Arquiteturas Superescalares
e o simulador SimpleScalar empregado no estudo de
caso.

A. A aplicação Anagram
O SPEC95 Benchmarks Little é composto por
um conjunto de aplicações dentre elas a Anagram,
disponibilizadas juntamente com o simulador
SimpleScalar. A execução da aplicação em diferentes
configurações de processadores suprescalares fornece
informações para avaliação do desempenho.
A aplicação Anagram, utilizada neste trabalho,
recebe um arquivo contendo uma lista de palavras ou
frases como entrada, e através da realização de
permutações nos caracteres, gera um segundo arquivo
contendo outras palavras ou frases como dados de saída,
tendo como base um terceiro arquivo contendo um
dicionário de amostras de palavras que servirão de
referência para a criação desta saída [2].

B. A Arquitetura Superescalar
Sabe-se que o maior empecilho na busca de
instruções, na memória, a serem executadas é o tempo de
acesso. Para reduzir este problema, os computadores
foram projetados com a capacidade de buscar instruções
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as ações do processador. Esta estratégia serviu de base
para o pipeline, onde as instruções são executadas
paralelamente, em diferentes estágios por um hardware
dedicado [3].
Para aumentar ainda mais o desempenho, os
processadores começaram a explorar o paralelismo de
instrução, isto é, executar instruções independentes de
forma paralela. Para isto processadores incorporaram ao
pipeline diversas unidades funcionais, unidade de
previsão de desvio e de busca e análise de instruções
podendo executar várias instruções em paralelo, sendo
esta estrutura denominada Arquitetura Superescalar, que
deu início ao uso desta expressão desde 1987 [3].
A definição de superescalaridade é usada para
descrever processadores que executam múltiplas
instruções, frequentemente de quatro a seis num único
ciclo de clock. Uma CPU superescalar deve ter várias
unidades funcionais pelas quais passam todas as
instruções [4].

•Sim-profile:
Tem como função principal a determinação do
perfil dos programas (Benchmarks) para a avaliação de
desempenho. Fornece estatísticas relativas ao número de
instruções executadas, tipos de instruções e número de
vezes que foram executadas, distribuição de classes de
instruções, entre outras [6].

D. Métricas de desempenho
Para a realização das análises necessárias à
escolha de um processador superescalar, algumas
métricas de desempenho podem ser empregadas. Tais
métricas permitem avaliar a performance do processador.
Estas são descritas a seguir [3]:
•IPC (Instruction per Cycle): Indica a quantidade de
instruções por ciclo. Quanto maior o IPC melhor será o
desempenho;
•CPI (Cycles per Instruction): Indica a quantidade
de ciclos por instrução. Quanto menor o CPI (mais
próximo de um), melhor será o desempenho;
•Números de Ciclos de Clock: Indica a quantidade
de ciclos necessários à execução de uma instrução ou
aplicação;
•Taxa de faltas (Miss) e a quantidade de acertos
(Hits), são métricas que permitem analisar o desempenho
da arquitetura em relação ao acesso à memória.

C. Ferramenta SimpleScalar
O SimpleScalar é um conjunto de ferramentas
que permite a simulação da arquitetura de processadores
superescalares, no qual configura-se a microarquitetura
do processador (execução out-of-order e in-order,
predição de desvio, grau de superescalaridade, etc.).
Com o uso de tais ferramentas permite avaliar o melhor
desempenho da arquitetura do processador na execução
de um determinado programa afim de obter os melhores
resultados no desempenho do processador em análise
[5].
1 .Parâmetros de Configuração
A ferramenta SimpleScalar inclui vários
simuladores com fins específicos, dentre os quais serão
empregados os descritos abaixo:
•sim-outorder:
Implementa detalhes de um processador
Superescalar como a execução de instruções Out-oforder (Fora de Ordem) e In-order (Em ordem), sistema
de memória cache com dois níveis além de técnicas de
predição de desvios por exemplo, Nottaken, 2lev, Bimod,
Comb e Perfect descritas no Quadro 1.

III. METODOLOGIA UTILIZADA
A metodologia utilizada neste trabalho, para
atender ao objetivo geral de análise de processadores, foi
avaliar diferentes configurações de um processador
superescalar, através de simulações, com a análise de um
estudo de caso. Para tanto, foram variados alguns dos
parâmetros de configuração estabelecidos pelo simulador
SimpleScalar que retratam características dos
processadores modernos. Estes parâmetros
serão
apresentados na seção seguinte.

IV. ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi constituído de cinco
atividades
realizadas
utilizando
a
ferramenta
SimpleScalar, obedecendo a critérios e parâmetros
estabelecidos para cada atividade descrita nas seções a
seguir.

QUADRO 1: TÉCNICAS DE PREDIÇÃO DE DESVIOS [6]

Técnica
Nottaken
2lev

Descrição

A. Análise do Profiling da aplicação

Considera que os desvios nunca serão tomados.
Preditor adaptativo de dois níveis, avaliando o
resultado do desvio juntamente com a predição
feita anteriormente.

Bimod

Utiliza um Buffer de dois bits.

Comb

Preditor combinado (adaptação de Bimod e 2lev),
operando em paralelo mas utiliza a técnica com a
maior probabilidade de acerto.

Perfect

Todos os desvios são tomados com sucesso.

Tomando como base de avaliação a aplicação
Anagram, inicialmente foi analisada a frequência com a
qual as classes de instruções eram executadas, dessa
forma, um profiling da aplicação foi realizado.
Pode-se observar a variação do número de
instruções executadas e do percentual obtido nas
instruções (load, store, uncond branch, cond branch, int
computation e fp computation) representadas na tabela 1:
TABELA 1: PERCENTUAL DAS CLASSES DE INSTRUÇÕES

Classe

•Sim-cache:
Este
simulador
implementa
diversas
configurações de memória cache (Cache L1 de Dados e
Instruções e Cache L2 Unificada).
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Quantidade

%

load

467

7.05

store

3428

48.62

Uncond branch

166

2.35
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787

11.16

Int computation

2163

30.68

Fp computation

0

0

tendo em vista que influencia diretamente no
desempenho. Dessa forma, esta seção busca identificar a
técnica de predição de desvio que possui a melhor
relação custo-benefício, de forma a minimizar os efeitos
dos desvios tomados incorretamente.
Através da análise do gráfico (figura 2) e nos
dados das tabelas 3 e 4, é possível perceber que à medida
que o tipo de preditor acerta mais as predições, o número
de instruções por ciclo aumenta proporcionalmente e o
número de ciclos necessários a execução da aplicação
diminui, sendo o limite superior o preditor perfeito.

Analisando os dados apresentados, percebe-se
que a aplicação é caracterizada pelo grande número de
instruções de escrita em memória, cerca de 48,62%, isto
se deve ao fato da necessidade de salvar na memória os
resultados das permutações realizadas na verificação dos
anagramas. Já o número de instruções relacionadas com
operações aritméticas chega a 30,68%. As instruções de
desvio somam 13,51%. Verifica-se ainda, a ausência de
instruções de ponto flutuante.

0,56

B. Análise da execução In-order vs. Out-of-order

0,52

Esta seção contém análises referentes à forma
como as instruções são executadas (em ordem e fora de
ordem). Verifica-se assim qual melhor técnica para a
definição do processador.
A partir do comportamento do gráfico na figura
1 e da tabela 2, observa-se um aumento no IPC de
40,39% e de 68,54% no número de ciclos de clock
quando se compara Out-of-order com In-order. Fica
evidenciada uma degradação no desempenho do
processador quando se emprega a execução In-order.

IPC

0,53
0,46

0

0,3378

sim_IPC

0,5667

sim_cycle

20874

sim_cycle

12385

0,6

Anagram

0,3

0,4

0,5

Comb

0,7

2elev

0,8

0,9

1

Perfect

Nottaken

2lev

Bimod

Comb

Perfect

sim_IPC

0,4619

0,5207

0,5310

0,5346

0,5621

sim_cycle

15266

13543

13280

13190

12546

Anagram

0,34

0,2

SIM_IPC

0

Nottaken

2lev

Bimod

Comb

sim_IPC

82,17%

92,63%

94,47%

95,11%

sim_Cycle

21,68%

7,94%

5,85%

5,13%

sim_total_branches_committed
SIM_OUT

0,6

Bimod

TABELA 4: RAZÃO DE VARIAÇÃO IPC E CICLOS DE CLOCK
BASEADO NO PREDITOR PERFECT

0,57

0,4

0,2

NotTaken

TABELA 3: VARIAÇÃO DO IPC E CICLOS DE CLOCK PARA
PREDITORES DE DESVIOS

SIM-OUT

sim_IPC

0,1

FIGURA 2: VALOR DO IPC BASEADO NA PREDIÇÃO DE DESVIOS

TABELA 2: MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

SIM-IN

0,5310

SIM-IN

953

Dentre as técnicas analisadas, a predição do tipo
nottaken destaca-se por apresentar um IPC relativamente
inferior e um maior número de ciclos, tomando como
base o preditor perfeito, dessa forma, é a técnica menos
eficiente na previsão de desvios.
Nota-se um ganho de performance razoável ao
variar a configuração de nottaken para 2lev, devido ao
número de desvios executados pelo algoritmo.
Entretanto, percebe-se certa similaridade nos resultados
com o emprego das técnicas: 2lev, bimod e comb em
relação à perfect, onde os ganhos de desempenho variam
de 5,13 a 7,94%.
Portanto, para o número de desvios da aplicação
o preditor comb, apresenta o melhor resultado na
performance, confirmando que preditores híbridos
possuem uma boa eficiência. A técnica bimod também
mostra-se com bom rendimento mesmo utilizando dois
bits para a predição, apresentando, dessa forma, uma
melhor relação de IPC e ciclos de clock, justificando sua
indicação.
A técnica 2lev, mesmo utilizando mais
informações sobre o histórico dos desvios, é a menos
eficiente entre preditores dinâmicos. Assim, mecanismos

FIGURA 1: INSTRUÇÕES EM IN-ORDER E OUT-OF-ORDER

O bom desempenho com a execução Out-oforder, pode ser justificado tendo em vista que
processadores com escalonamento dinâmico e execução
fora de ordem, reorganizam a execução das instruções
para reduzir os stalls enquanto mantém o fluxo de dados
e o comportamento das exceções. Desta forma,
reduzindo a possibilidade de atrasos produzidos por
instruções que dependem do resultado de outras
instruções. Além, de tolerar faltas de cache, executando
outro código enquanto espera que a falta seja resolvida
[7].
Desta forma, devem ser consideradas técnicas
de escalonamento dinâmico e execução Out-of-order
para obter a melhor configuração de arquitetura para o
processador Simplescalar considerando a aplicação
Anagram.

C. Predição de Desvios
Prever os desvios de forma correta é
fundamental para uma boa arquitetura de processador,
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dos custos de desvios quando comparando com
previsores estáticos.

execução da aplicação, considerando como limite
superior o preditor perfeito.
Ao configurar as unidades de processamento
para duas unidades (N2), observa-se que em relação à
predição perfeita há uma diminuição no IPC de 20,86% e
um aumento no número de ciclos de 26,35%,
evidenciando a limitação que esta configuração
apresenta na execução de instruções em paralelo nesta
aplicação.
Quando se opta pela configuração com quatro
unidades (N4), verifica-se que há uma melhoria nos
indicadores IPC e número de ciclos em cerca de 15% na
relação com N2, no entanto, em relação a predição
perfeita a diferença no IPC é de apenas 5,53% e no
número de ciclos de 5,85%. Assim, com quatro unidades
de processamento há uma melhora no paralelismo de
instruções.
Percebe-se, também, que a configuração com
oito unidades de processamento (N8), destaca-se, pois os
indicadores analisados ficaram muito próximos, menos
de 1%, do preditor perfeito, ou seja, alcança-se o maior
nível de paralelismo de instruções para a aplicação em
questão. Contudo, o ganho na performance não é
significativo quando se dobra a quantidade de unidades
de processamento, isto é, de quatro para oito.
Fica demonstrado que, para a aplicação
Anagram, a melhor situação ocorre quando se tem oito
unidades de processamento (N8). Entretanto, devido a
relação custo-benefício a configuração com quatro
unidades (N4), mais simples, apresenta uma performance
muito próxima de N8, justificando a sua indicação.
Ressalta-se que o aumento do número de unidades de
processamento de ponto flutuante não interferiu no
resultado, haja vista que segundo o Profiling a aplicação
Anagram, não possui instruções de ponto flutuante.
Portanto, o aumento do número de unidades de
processamento não significa melhorar o desempenho
proporcionalmente, pois é necessário que o algoritmo
também seja paralelizável, ou seja, que possua instruções
com pouca dependência de dados para que possa tirar
proveito das técnicas e estratégias de paralelismo.

D. Unidades de processamento
Esta seção avalia a quantidade de unidades de
processamento mais adequada para se obter um bom
desempenho do processador para a aplicação Anagram.
Buscou-se comparar os desempenhos para cada
quantidade de unidades de processamento em termos de
IPC e número de ciclos de clock. De forma a aumentar o
paralelismo, definiu-se comparar as simulações
considerando as diferentes quantidades de unidades de
processamento necessárias (2, 4, 8 unidades de
processamentos) e a configuração perfeita. A tabela 5
apresenta de forma detalhada os valores encontrados.
TABELA 5: COMPARAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO

Unidades Funcionais
N2

N4

N8

Perfect

IPC

0,44

0,53

0,56

0,56

Nº Ciclos

15853

13280

12657

12546

O gráfico apresentado da figura 3,
contextualiza de forma clara os percentuais identificados
na simulação com referência ao IPC encontrado.
1
0,8
0,56
0,6

0,56

0,53

0,44

0,4
0,2
0
Perfect

N8

IPC

N4

N2

FIGURA 3: QUANTIDADE DE INSTRUÇÕES POR CICLO (IPC)

O gráfico da figura 4 apresenta os percentuais
identificados na simulação com base nos Ciclos.
20000
12546
15000

E. Análise da memória Cache L1 e L2

15853
12657

13280

N8

N4

10000
5000
0
Perfect

N2

Cycles
FIGURA 4: CICLOS POR UNIDADES DE PROCESSAMENTO

Analisando a tabela e o comportamento dos
gráficos, verifica-se que à medida que diminui a
quantidade de unidades de processamento, há uma
redução no número de instruções por ciclo aumentando
proporcionalmente o número de ciclos necessários à
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Esta seção aborda análises relacionadas a
configuração da memória cache, afim de complementar
as técnicas e estratégias definidas nas seções anteriores.
Permitindo, dessa forma, encontrar a configuração de
cache que resulte no melhor desempenho do
processador.
Para otimizar a configuração e a quantidade de
memória cache, após responder às questões anteriores,
buscou-se analisar os dados obtidos da simulação para
através destes, identificar a melhor configuração de
cache que minimize o desempenho para a aplicação,
considerando:
I.Cache L2 unificada, e cache L1 separadas (dado e
instrução);
II.Como a cache L1 tem bastante localidade, deve
ser o mais simples;
III.Se a cache L1 for associativa por conjunto o
algoritmo de substituição LRU deverá ser usado. Para a
cache L2 o algoritmo FIFO (First In- First Out) é
melhor;

--------------------------- Anais do WSCAD WEAC 2012--------------------------IV.Executar as simulações usando o simulador simcache.
Para a configuração da cache de instruções L1,
utilizou-se as seguintes combinações de valores para os
parâmetros, representados na tabela 6.

de faltas. Porém, uma redução no tamanho do bloco
pode reduzir o uso da localidade espacial, aumentando a
taxa de faltas.
TABELA 7: CONFIGURAÇÕES DA CACHE DE DADOS L1

TABELA 6: CONFIGURAÇÕES DA CACHE DE INSTRUÇÕES L1

Cache L1
Instruções

Cache de Dados L1

Slots

Bloco

Grau

Política

Conf. A

512

32

2

LRU

Conf. B

512

32

4

LRU

Slots

Bloco

Associati
vidade

Política de
substituição

Conf. A

256

32

1

FIFO

Conf. C

1024

32

2

LRU

Conf. B

256

32

2

FIFO

Conf. D

1024

32

4

LRU

Conf. C

512

32

1

FIFO

Conf. D

512

32

2

FIFO

Conf. D

6,35%

Conf. C

Conf. D

10,69%

Conf. C

10,69%

Conf. B

10,69%

Conf. A

10,69%

6,86%

Conf. B

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Rate Miss

6,66%

FIGURA 6: TAXA DE FALTAS DA CACHE DE DADOS L1
Conf. A
5,50%

7,50%
6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

A partir do Profiling e do dicionário de entrada,
é possível verificar que trata-se de uma aplicação com
uma grande quantidade de instruções de escrita em
memória (48,62%) e pequena quantidade de leitura na
memória (7,05%), além da pouca quantidade de dados de
entrada, onde o tamanho do bloco de trinta e dois bytes
(oito palavras por bloco) favorece a taxa de faltas
constante. Desta forma, a configuração mais indicada é a
configuração A (512 slots, blocos de trinta e dois bytes,
grau de associatividade dois e política de substituição
LRU), devido a sua maior simplicidade em relação as
demais configurações.
A tabela 8 e o gráfico da figura 7, representam a
configuração e análise da Cache Unificada L2.

8,00%

Rate_miss
FIGURA 5: TAXA DE FALTAS DA CACHE DE INSTRUÇÕES L1

Analisando os dados da tabela 6 e da figura 5, a
configuração que apresentou melhor resultado para a
cache de instruções L1, foi a configuração D.
Tomando como base a configuração A em
relação a C, observa-se que o simples aumento do
tamanho da cache, reduz a taxa de faltas em 8,5%,
entretanto, quando combinado com maior grau de
associatividade há uma melhoria de 15,33% da
configuração D para A. Percebe-se também que o
simples fato de aumentar a associatividade com o
consequente aumento do tamanho da cache ocorre uma
redução na taxa de faltas em 11,2% quando comparadas
as configurações A e B. Nestas condições, é possível
notar maior localidade nas instruções quando empregado
o aumento da cache em conjunto com o maior grau de
associatividade.
Contudo, levando em consideração a relação
custo benefício, não justifica o emprego da configuração
D, tendo em vista que B apresenta metade do tamanho
de D e apenas uma diferença de 0,31% a mais na taxa de
faltas, ou seja, a configuração B é a mais indicada.
Nota-se que a redução na taxa de faltas não é
proporcional ao aumento da cache e da associatividade,
isto pode ser devido às características da aplicação
Anagram que não permite explorar de forma mais
eficiente a localidade espacial.
Para a cache de dados foram realizadas
simulações considerando os parâmetros apresentados na
tabela 7. Analisando os resultados, conforme a figura 6,
para a cache de dados todas as configurações
apresentaram o mesmo resultado na taxa de faltas.
Percebe-se que com o aumento do tamanho da cache e
nem tão pouco da associatividade, interferiram na taxa

TABELA 8: CONFIGURAÇÕES DA CACHE UNIFICADA L2

Cache L2
Unificada

Slots

Bloco

Grau

Política

Conf. A

2048

32

2

FIFO

Conf. B

2048

32

4

FIFO

Conf. C

2048

64

2

FIFO

Conf. D

2048

64

4

FIFO

Conf. D

40,62%

Conf. C

40,62%

Conf. B

74,75%

Conf. A

74,75%

0,00%

50,00%

100,00%

FIGURA 7: TAXA DE FALTAS DA CACHE UNIFICADA L2
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tabela 8 e tendo resultados conforme a figura 7, a
configuração que apresentou melhor resultado para a
cache unificada L2, foi a configuração C. Apesar da
configuração D ter apresentado a mesma taxa de faltas, a
C possui menor custo de implementação, devido ao seu
tamanho. Observa-se que o aumento da associatividade
não interfere na taxa de faltas, ao relacionar A com B e C
com D. Porém, ao aumentar o tamanho do bloco, nota-se
a redução da taxa de faltas em 34,13% em relação às
configurações C com A e D com B, explorando, dessa
forma, a localidade espacial.

no simulador. Permitindo dimensionar caches, memórias,
previsores de desvios entre outros.
Por fim, este trabalho é mais uma contribuição
para a reflexão sobre a importância do uso de recursos
pedagógicos como os simuladores de forma a dar sentido
aos conceitos apresentados. Como trabalhos futuros,
sugere-se a utilização do simulador SimpleScalar para a
avaliação de processadores multi-core, com a observação
do aluno.
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Abstract—The teaching of some courses to attend computer disciplines can become tedious when there are no
practical classes. The use of simulations and visual representations through tools, make it easier the understanding
of concepts of the course, and provides a way of improving
the teaching methods. This paper presents experiences in the
teaching of hardware with the use of some free tools.

I. I NTRODUÇ ÃO
O ensino e aprendizagem de disciplinas básicas nos
cursos de computação pode ser visto como um tabu. Professores e alunos esbarram em dificuldades de abstração
e organização do pensamento lógico, bem como na
visualização e compreensão de conceitos, técnicas e metodologias.
Para facilitar a exposição de aulas, alguns professores
preparam aulas práticas, fornecendo um meio mais fácil
de aprendizado, no qual os alunos podem ter uma visão
real dos conceitos vistos até então utilizando-se livros
e apostilas. Geralmente a utilização de aulas práticas
desperta um interesse maior por parte dos alunos, além de
gerar uma demanda ao professor de sempre se atualizar
e aprimorar suas técnicas, preparando os alunos para a
pesquisa e mercado de trabalho.
No ensino das disciplinas de lógica e sistemas digitais
ou arquitetura de computadores, são disponibilizadas uma
variedade de ferramentas como: softwares para simulação,
programação, modelagem, etc. Muitas ferramentas são
livres no sentido de poder utilizá-las sem a necessidade
da compra de licenças ou possuem licenças estudantis. O
professor pode então utilizá-las com seus alunos de forma
livre e em muitos casos pode até alterar o código fonte para
atender as necessidades de suas aulas. Porém neste contexto, outros problemas podem ocorrer e algumas questões
são levantadas. Qual é a melhor forma de apresentar as
ferramentas e outros materiais práticos aos alunos? Os
alunos podem perder mais tempo entendendo como as
ferramentas funcionam do que focando no aprendizado da
disciplina? Em quais casos é vantajoso utilizar ferramentas
práticas?
O ideal é que exista um balanceamento entre teoria e
prática. O professor pode, neste caso, oferecer meios de
integrar e facilitar o uso de softwares em aulas práticas,
focando os alunos no conteúdo proposto nas ementas da
disciplina. Em busca deste ideal, este artigo apresenta

experiências do ensino das disciplinas de lógica, sistemas
digitais e arquitetura de computadores para cursos do
ensino técnico e de graduação. Nas aulas práticas são utilizadas ferramentas livres para a edição de esquemáticos,
linguagens de descrição de hardware como VHDL para
simulações de circuitos e arquiteturas e visualizadores de
resultados.
O texto está organizado como segue. A Seção II
apresenta as ferramentas utilizadas em aulas práticas. A
Seção III apresenta as contribuições realizadas por professores e alunos. Os resultados obtidos pelo uso das ferramentas por parte dos alunos são apresentados na Seção IV.
E por fim, a Seção V apresenta algumas conclusões e
perspectivas futuras no ensino das disciplinas.
II. F ERRAMENTAS U TILIZADAS
Ferramentas são utilizadas para a elaboração de práticas
e simulações. Optamos em utilizar software livre no ensino das disciplinas, pois além de existir uma variedade
disponı́vel, também é possı́vel alterar o código fonte
conforme a necessidade e explorar de fato os recursos
disponibilizados. Nesta seção são apresentadas algumas
dessas ferramentas.
A. HADES
O HADES [1] é um ambiente no qual é possı́vel modelar
e editar esquemáticos de circuitos, além de modificar
entradas para verificar as mudanças intermediárias e o
resultado final de circuitos lógicos. Na Figura 1 são apresentadas as portas lógicas básicas modeladas no HADES.
HADES consiste em um editor gráfico onde as
simulações são baseadas em um conjunto de eventos,
bibliotecas e componentes de simulação e um navegador de design. Também possui ferramentas para gerar
visualizações em forma de onda. Escrito em Java [2],
o software é totalmente orientada por objetos e pode ser
utilizado como um applet incorporado em páginas web.
B. GHDL
O GHDL [3] é um simulador de código aberto para
VHDL [4] baseado no compilador GCC (GNU Compiler
Collection) [5]. A ferramenta está disponı́vel no sı́tio do
projeto e na lista de pacotes de distribuições GNU/Linux.
Descrições de componentes e seus respectivos testbenchs
(casos de teste) são compilados e um executável é gerado.
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de hardware. GTKWave suporta vários formatos de arquivos, entre eles o formato VCD (Value Change Dump) que
é gerado a partir da simulação em VHDL. Um exemplo
de resultados mostrados no GTKWave é apresentado na
Figura 2. Neste exemplo é mostrando as formas de onda
da execução da porta AND com duas entradas.

Figura 1.

Portas lógicas básicas no simulador Hades

A execução do programa final gera estatı́sticas e detalhes
sobre a simulação do componente descrito. Por outro
lado, GHDL não gera uma boa visualização para o usuário
final, pois a ferramenta apenas traduz o código VHDL
para código executável. Pelo motivo da versão corrente
do GHDL não gerar uma visualização gráfica, outras ferramentas apodem ser utilizadas, entre elas o GTKWave
[6].
C. Icarus Verilog
O iverilog [7] é um compilador de código aberto
que traduz código Verilog em programas executáveis
para simulação ou netlists para posterior sı́ntese de hardware. A ferramenta permite quatro formatos de saı́da
dependendo das necessidades do usuário:
•

•

•

•

null: este formato causa uma saı́da nula e é útil
quando se deseja apenas verificar a sintaxe do código
de entrada;
vvp: o formato padrão de saı́da do compilador que
resulta em um programa que precisa rodar no runtime
do iverilog, chamado vvp;
fpga: este é um formato de sı́ntese que vai resultar
em uma saı́da EDIF1 para posterior sı́ntese em ferramentas voltadas aos FPGA;
vhdl: trata-se de um formato para conversão do
código Verilog em VHDL.

Figura 2.

Diagrama de tempo para a porta AND

E. MARS
O MARS [8] é um dos muitos simuladores desenvolvidos para a arquitetura MIPS disponı́veis atualmente.
Além da simplicidade desta arquitetura, o simulador foi
desenvolvido especificamente para o ensino, o que facilita
seu uso por parte dos alunos. Ele é capaz de simular um
programa assembly passo-a-passo, exibindo as instruções,
memória de dados e banco de registradores, conforme
se pode observar na Figura 3. Funcionalidades adicionais
estão disponı́veis para análise de tópicos importantes em
arquitetura de computadores como a previsão de saltos
em programas, acesso a memória cache e representação
de ponto flutuante.

Assim como o GHDL, o Icarus Verilog não possui
uma visualização gráfica, mas usa o formato VCD para
a saı́da das simulações que podem ser abertas com o
GTKWave ou similar. A saı́da VHDL é interessante quando
se deseja comparar as duas linguagens, embora apenas
um subconjunto de Verilog seja suportado para este
formato.

Figura 3.

Simulador MARS

D. GTKWave

F. ProcSim

O GTKWave [6] é um analisador e visualizador gráfico
de formas de onda, que permite a depuração de resultados
de simulações em VHDL e outras linguagens de descrição

O ProcSim [9] é outro simulador do processador
MIPS, mas com propósitos diferentes. O foco principal
desta ferramenta é permitir a visualização dos circuitos
internos do processador enquanto executa as instruções.
Apesar de suportar um conjunto pequeno de instruções, a

1 Electronic

Design Interchange Format
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possibilidade de visualizar o datapath com valores dos
registradores, memórias e sinais de controle, o tornam
uma ferramenta extremamente didática. Estes elementos
são apresentados na Figura 4.

III. C ONTRIBUIÇ ÕES E E XPERI ÊNCIA COM OS A LUNOS
Para os princı́pios de sistemas digitais, os quais envolvem conceitos mais básicos, normalmente são usados
esquemáticos. Estes podem ser traduzidos a partir de
expressões lógicas e em alguns casos podem funcionar
interativamente. Outra prática comum é o uso de programas capazes de simular e gerar resultados como diagramas
de formas de ondas. Nas simulações de circuitos descritos
em VHDL tem sido utilizado o GHDL e o GTKWave para
visualização dos resultados.
O uso de várias ferramentas por linhas de comandos
é dispendioso e sujeito a erros. Para integrar as ferramentas e facilitar a utilização e aprendizado dos alunos,
foi desenvolvido o GCG (GHDL Code Gen) que será
descrito a seguir. As ferramentas adotadas nas disciplinas
de arquitetura se mostraram mais maduras e de fácil
assimilação, não justificando a criação de ferramentas adicionais. Os trabalhos das disciplinas foram direcionados
para contribuições a artigos da Wikipedia. Esta seção
irá apresentar tais contribuições, assim como resultados e
experiências adquiridas.
A. GCG

Figura 4.

Simulador ProcSim

G. GNUSim8085
GNUSim8085 [10] é um simulador gráfico que permite montar e depurar código assembly para o microprocessador Intel 8085. O simulador suporta todas
as instruções padrões, além de apresentar uma interface
interativa com um editor, uma tela separada para os
opcodes, uma visão completa do contexto de execução
mostrando conteúdo dos registrados da memória e da pilha
e suporta a execução passo-a-passo do código. A Figura
5 apresenta a interface do GNUSim8085.

Figura 5.

Simulador GNUSim8085

O GCG [11] é um projeto com o objetivo de facilitar
a criação e execução de projetos em VHDL utilizando a
ferramenta GHDL. Com base em templates e na execução
de scripts, o GCG cria entidades e arquivos de testes que
podem ser utilizados nas práticas de lógica e sistemas digitais. O projeto foi preparado para executar em ambientes
baseados em Unix. Para utilizar o GCG é disponibilizado
um arquivo Makefile que aceita diversos comandos para
criar projetos, compilar, executar e visualizar resultados,
assim como um comando que executa todas estas ações
juntas. Tais comandos são listados na Tabela I.
Tabela I
C OMANDOS ACEITOS PELO GCG
Ação
Criar projeto

Compilar
Executar
Visualizar
Fazer tudo
Limpar simulação

Comando
make new PROJECT=nomeProjeto
ARCH=tipoArquitetura
IN=porta1,porta2,portaN
OUT=porta1,porta2,portaN
make compile TESTBENCH=nomeProjeto tb
make run TESTBENCH=nomeProjeto tb
make view TESTBENCH=nomeProjeto tb
make all TESTBENCH=nomeProjeto tb
make clean

Os comandos apresentados nesta tabela, facilitam aos
alunos a criação de entidades e testes. Como o comando de
criação das entidades baseia-se em modelos predefinidos,
evita-se o trabalho de digitação das descrições VHDL desde
as declarações mais básicas, sendo necessário somente a
escrita da lógica principal das entidades e os casos de
testes.
As entidades podem ser descritas com uma das seguintes arquiteturas: lógica, comportamental ou estrutural.
Na descrição estrutural os mesmos comandos permitem
a criação das entidades principais e dos componentes
do projeto. Para o somador da Figura 6 desenvolvido
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no Hades, são necessários os seguintes componentes
básicos: três portas lógicas and, uma porta lógica or e
duas portas lógicas xor.

seu testbench, pois a funcionalidade da entidade e
seus casos de teste não são criados automaticamente. O
Código 2 apresenta o código VHDL final para a entidade
Somador.

1
2
3

Código 2. Código VHDL da entidade Somador
library ieee ;
use i e e e . s t d l o g i c 1 1 6 4 . a l l ;
use i e e e . s t d l o g i c u n s i g n e d . a l l ;

4
5
6

7

e n t i t y somador i s
p o r t ( a , b , c i n : i n s t d l o g i c ; sum , c o u t : o u t
std logic ) ;
end somador ;

8

a r c h i t e c t u r e e s t r u t u r a l o f somador i s
−− D e c l a r a t i o n o f Components .
component and2
port ( a , b : in s t d l o g i c ; y : out s t d l o g i c ) ;
end component ;

9
10
11
12
13
14

component x o r 2
port ( a , b : in s t d l o g i c ; y : out s t d l o g i c ) ;
end component ;

15

Figura 6.

16

Circuito somador no simulador Hades

17

Tais entidades básicas, como a porta lógica AND
podem ser criadas com o comando make new
PROJECT=and2 ARCH=logica IN=a,b OUT=y.
Note que a arquitetura para esses elementos – no caso de
portas lógicas – foi definida como lógica, por meio da
variável ARCH.
Após a execução de comandos de criação os arquivos
das entidades e seus respectivos testes serão gerados
nos diretórios src e testbench. O Código 1 mostra
parte do código VHDL da declaração de uma entidade
básica, uma porta lógica AND de duas entradas, no código
denominada and2.
1
2
3

6
7

e n t i t y and2 i s
port ( a , b : in s t d l o g i c ; y : out s t d l o g i c ) ;
end and2 ;

8
9
10
11
12

a r c h i t e c t u r e l o g i c a o f and2 i s
begin
y <= a and b ;
end l o g i c a ;

Após a criação da entidade and2 e de
seu
testebench
o
comando
make all
TESTBENCH=and2_tb fará com que as declarações
sejam analisadas e compiladas, e que o binário gerado
seja executado, e por fim que os resultados da simulação
sejam apresentados na tela do GTKWave com o diagrama
de tempo, conforme apresentado na Figura 2.
Criadas as entidades básicas necessárias, então
podemos criar a entidade principal Somador com
arquitetura estrutural utilizando o comando make
new PROJECT=somador ARCH=estrutural
IN=a,b,cin OUT=sum,cout.
Da mesma maneira, após a execução do comando que
cria os arquivos para a entidade Somador, é necessário
terminar a implementação da sua lógica arquitetural e do

component o r 3
port ( a , b , c : in s t d l o g i c ; y : out s t d l o g i c
);
end component ;

19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32

Código 1. Código VHDL da entidade and2
library ieee ;
use i e e e . s t d l o g i c 1 1 6 4 . a l l ;
use i e e e . s t d l o g i c u n s i g n e d . a l l ;

4
5

18

−− S i g n a l s d e c l a r a t i o n .
s i g n a l s X1 X2 , s A1 O1 , s A2 O1 , s A3 O1 :
std logic ;
begin
X1 : x o r 2 p o r t map ( a=>a , b=>b , y=>s X1 X2 ) ;
X2 : x o r 2 p o r t map ( a=>s X1 X2 , b=>c i n , y=>sum ) ;
A1 : and2 p o r t map ( a=>a , b=>b , y=>s A1 O1 ) ;
A2 : and2 p o r t map ( a=>a , b=>c i n , y=>s A2 O1 ) ;
A3 : and2 p o r t map ( a=>b , b=>c i n , y=>s A3 O1 ) ;
O1 : o r 3 p o r t map ( a=>s A1 O1 , b=>s A2 O1 , c=>
s A3 O1 , y=>c o u t ) ;
end e s t r u t u r a l ;

No Código 2, nas linhas 10 a 21, está a declaração de
componentes que serão utilizados na descrição estrutural.
A instânciação dos componentes é feita nas linhas 26 a
31, bem como o mapeamento das portas dos componentes
internos a sinais e portas do somador.
No diretório testbench também foi criado automaticamente, pelo comando, a estrutura do arquivo
somador_tb.vhd que é o teste para a entidade
Somador, sendo necessário o usuário criar os casos de
teste para a entidade. Se todos os código estiverem corretos
o comando make all fará com que a entidade Somador
seja analisada, compilada, testada, executada e no final os
resultados de sua simulação apresentados pelo GTKWave
conforme na Figura 7.
O processo de descrição utilizando o modelo arquitetural, permite ao aluno compreender a composição das
entidades por entidades básicas e compostas. Utilizandose o comandos do GCG e seguindo-se a ordem de criação
dos componentes mais básicos para os mais elaborados, o
aluno pode criar os componentes e realizar testes funcionais antes de partir para o passo seguinte do processo de
descrição, que seria utilizar as entidades descritas como
componentes em entidades mais complexas.
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de alto nı́vel para assembly, neste caso do 8085.
Algumas estruturas como condicionais, laços de
repetição e chamadas à funções, bem como seus formatos
em linguagem assembly foram apresentadas nas aulas.
Exemplos de códigos em linguagem de alto nı́vel foram
sugeridos para que os alunos trabalhassem em sua tradução
para o assembly do 8085. O objetivo é uma compreensão
de como um código de alto nı́vel (Pascal, C ou Java) é
compilado, executado ou interpretado como um código de
máquina. A Figura 9 apresenta a estrutura de tradução de
um laço de repetição para assembly do 8085, com base nas
definições da Máquina de Execução para Pascal (MEPA)
[12].
Figura 7.

Diagrama de tempo do teste da entidade Somador.

B. Utilizando e Contribuindo com Projetos de Software
Livre
Outra contribuição, agora por parte dos alunos, foi
direcionar o resultado de algumas atividades e trabalhos
como contribuições em projetos livres. Nos últimos trabalhos propostos os alunos foram incentivados a contribuı́rem com a Wikipedia. Tais contribuições envolvem traduções de artigos para o português e a criação
de novos artigos sobre sistemas digitais. Essa abordagem
tem sido bem aceita pelos alunos, pelo fato de entrarem
em contato e contribuı́rem com um projeto real. Uma das
páginas sugeridas aos alunos como alvo dos trabalhos é
a que traz as definições de portas lógicas apresentada na
Figura 8.

Figura 8.

Página da wikipedia sobre portas lógicas.

Além das contribuições na Wikipedia, detalhes de
como utilizar as ferramentas apresentadas neste trabalho,
além de exemplos, estão sendo adicionadas pelos professores em páginas locais por meio de uma wiki e mais
tarde serão disponibilizadas para os alunos e comunidade
em geral para consulta e aprimoramento do conteúdo.
Um trabalho em curso na disciplina de Arquitetura de
Computadores consiste na apresentação de conceitos sobre
conjunto de instruções, tendo como proposta a colaboração
com o projeto do GNUSim8085 [10] na criação de alguns
exemplos de programas. Esta abordagem possibilita ao
aluno o contato e o entendimento de como é feita a
tradução do código de uma linguagem de programação

Figura 9.

Tradução do Laço de Repetição

IV. R ESULTADOS
Para obter um feedback sobre o uso das ferramentas nas
disciplinas mencionadas, foi elaborado um questionário
simples e solicitado por e-mail aos alunos que colaborassem com a pesquisa. O questionário foi respondido anonimamente por 57 participantes. Para cada ferramenta, o
aluno deveria escolher uma entre as seguintes impressões:
• Fundamental - Usei a ferramenta em questão e ela
foi fundamental para consolidar os conceitos que
aprendi na disciplina.
• Contribuiu - Usei a ferramenta em questão e ela
trouxe certa contribuição para meu aprendizado na
disciplina.
• Neutro - Usei a ferramenta em questão mas não acho
que ela tenha contribuı́do para o meu aprendizado na
disciplina.
• Não usei - Não tive contato nenhum com a ferramenta.
• Atrapalhou - Tentei usar a ferramenta sem sucesso,
o que me fez perder tempo ou confundiu meus
conceitos da disciplina.
Através desses resultados, observamos que a maioria
dos alunos pensa que a utilização das ferramentas resultou
positivamente no aprendizado. Os dados apresentados não
contabilizam as pessoas que responderam “não usei”, pois
a necessidade era ter apenas a resposta de quem teve
algum contato com as ferramentas. Entre as pessoas que
responderam que a utilização da ferramenta foi fundamental no aprendizado, os números mais altos foram
para as ferramentas GCG e Hades com 40% e 48%
respectivamente. A partir desses resultados, é observado
que a utilização dessas ferramentas em disciplinas introdutórias no ensino de hardware possui grande importância.
5% das pessoas responderam que as ferramentas GCG e
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Ferramentas

Figura 10. Impressão dos alunos sobre o uso das ferramentas no ensino

Hades atrapalharam, o que conclui a minoria de respostas
negativas.
Em relação aos simuladores ProcSim e MARS, tivemos
o maior resultado de pessoas que responderam não terem
usado a ferramenta, sendo 78% correspondente ao total.
Mesmo com este número alto, dos 22% que utilizaram
tais ferramentas, 41% e 54% responderam que os simuladores ProcSim e MARS respectivamente trouxeram certa
contribuição no aprendizado.
De acordo com os resultados apresentados, concluı́mos
que a maior parte dos alunos acharam que as ferramentas
utilizadas no ensino de hardware foram fundamentais ou
contribuı́ram de alguma forma para o aprendizado. De
acordo com os dados, a utilização das ferramentas foi
mais importante nas disciplinas introdutórias como lógica
digital do que disciplinas que envolvem conceitos mais
abstratos como é o caso de arquitetura de computadores.
Porém, é difı́cil concluir com certeza a última afirmação
pelo fato de ter obtido menos respostas válidas.

A experiência nos diz que o contato com projetos
reais, como nas contribuições com a Wikipedia, tem
despertado o interesse dos alunos. Acredita-se que isto
se dá pelo fato dos alunos estarem colaborando com
um projeto de software livre, que por vezes tem sido
utilizado por eles mesmos em seus trabalhos e estudos.
Tal contribuição incentiva os alunos a estudar os assuntos
pesquisados para escrever artigos que estão diretamente
relacionados com as disciplinas.
Neste trabalho foi realizado uma pesquisa mostrando
que maior parte do alunos acharam que a utilização das
ferramentas foi benéfico para o aprendizado. Porém, em
trabalhos futuros esta pesquisa deve ser ampliada para
mais entrevistados, afim de aumentar a certeza em relação
a outras questões que gostarı́amos de saber.
O próximo passo é realizar um estudo do quanto os
alunos renderam após a aplicação das ferramentas em
aulas práticas, já que é evidente a melhora na fluidez das
aulas e aplicação dos conceitos e ampliar nossas pesquisas
mais mais alunos e ex-alunos. Também é possı́vel utilizar
outras ferramentas disponı́veis com os alunos, mas antes é
necessário investigar qual será o impacto delas no ensino
por meio de outros estudos realizados.
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Resumo — No ensino de arquitetura de computadores, um
dos principais desafios é fazer com que os alunos
compreendam com mais facilidade o funcionamento de um
processador. Para auxiliar a esta tarefa, são utilizadas
aplicações que simulam tais arquiteturas. A proposta do
presente trabalho é desenvolver uma aplicação,
disponibilizada na web, que simule visualmente as instruções
de uma arquitetura didática e implementável. É possível
visualizar a simulação de tais instruções com ou sem
pipeline, o que facilita a compreensão das mesmas e do
funcionamento de um processador enquanto as executam.
Palavras-chave:
simulador
computadores, educação.

I.

online,

arquitetura

de

INTRODUÇÃO

Aplicações para o ensino tem tido uma importância
cada vez maior no cenário educacional, pois facilitam a
transmissão do conhecimento de professores para alunos
através de métodos dinâmicos, massificando uma aula
para múltiplos ramos sem que haja grandes esforços ou
repetições desnecessárias. O uso da computação gráfica
para auxiliar o desenvolvimento dos métodos e aplicações
de aprendizagem tem se mostrado útil em diferentes áreas.
Como exemplo, pode ser citado o uso de CAD, sistemas
computacionais que auxiliam na construção de desenhos
técnicos na geologia, engenharia e arquitetura, visando
facilitar o desenvolvimento de um projeto, além de seu
ensino e entendimento por outros.
Um dos principais problemas encontrados no ensino
de arquitetura de computadores é o de facilitar a
aprendizagem do correto funcionamento de um
processador para os alunos e proporcionar também uma
visão comparativa sobre algumas possibilidades
arquiteturais. Um desafio ainda maior é tornar o conteúdo
atrativo visualmente, pois nesse contexto, objetos físicos
para auxilio as aulas podem tornar os processadores um
assunto de difícil entendimento.
Os simuladores atuais, que estão disponíveis para o
ensino, apresentam uma interface com usuário pouco
elaborada, possuindo poucos recursos operacionais, e
ainda que considerem o uso das arquiteturas mais simples,
é usual por parte dos alunos ter certa dificuldade de
trabalhar com eles [7]. Muitos destes simuladores exigem
que os alunos codifiquem o sistema, sendo necessário
conhecimento de programação em linguagem de máquina,

ou são executados no DOS apenas exibindo os valores
presentes nos registradores, tornando a aprendizagem do
funcionamento da arquitetura do processador uma tarefa
longa e tediosa.
Para auxiliar esta tarefa, foi desenvolvida uma
aplicação com objetivo de prover maior motivação e
interesse por parte dos alunos em participar das aulas de
arquitetura de computadores. Recursos como animações
gráficas estão sendo utilizados para facilitar o
entendimento do funcionamento dos processadores, já que
na prática não é possível ver o caminho percorrido pela
informação processada. Este simulador não exige do
aluno nenhum grau de programação para que a arquitetura
seja demonstrada, e dessa forma, é possível efetuar um
estudo detalhado dos elementos presentes na arquitetura
do processador, assim como conhecer e entender o fluxo
que uma instrução percorre.
II.

TRABALHOS RELACIONADOS

Existem
muitas
ferramentas
que
simulam
processadores. Como exemplos temos o Abacus,
WinMIPS64 [8], SATSim [9] e o GNUSim8085[14] .
O Abacus (desenvolvido para Windows) e o
GNUSim8085 (desenvolvido para plataformas Unix)
simulam o microprocessador 8085 da Intel, o qual vem
sendo base do ensino de arquitetura de computadores,
devido a sua simplicidade, seguindo o modelo de Von
Neumann e sem possuir pipeline. Ambos apresentam os
valores dos registradores no decorrer da execução das
instruções, além de exibir o conteúdo presente na
memória do processador.
O simulador WinMIPS64 simula a arquitetura do
processador MIPS64, que utiliza o pipeline. Essa
ferramenta possibilita a visualização das instruções
passando pelos registradores, exibindo os valores
presentes neles.
Para o ensino de arquiteturas superescalares há o
SATSim que não se baseia em nenhum processador real,
dessa maneira ele possibilita a configuração da quantidade
de unidades funcionais por tipo de instrução, o número de
elementos por buffer de reordenação, e o número de
instruções buscadas por ciclo, etc.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Arquitetura de Processadores
É necessário conhecer a arquitetura interna de um
processador para facilitar a compreensão de como ele
executa os programas. Em um processador existem vários
circuitos chamados de registradores que funcionam como
posições de memória cujo acesso é extremamente rápido.
Todos os processadores usam linguagens baseadas em
códigos numéricos na memória, nos quais cada código
significa uma instrução no qual chamamos de linguagem
de máquina. Estes códigos numéricos são representados
por siglas que simbolizam os nomes das instruções, e os
operandos dessas instruções são os registradores, valores
existentes na memória ou valores constantes.
Alguns processadores são baseados no modelo
arquitetural de Von Neumann, que considera uma unidade
central de processamento (CPU) com apenas uma unidade
funcional, podendo buscar apenas uma instrução por ciclo
de execução como demonstrado na Figura 1.

Figura 1. Ilustração do modelo de Von Neumann.[3]

Para o ensino de arquitetura de computadores, é
importante demonstrar o conceito de pipeline, técnica que
permite que a unidade central de processamento realize a
busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser
executada. Estas instruções são colocadas em uma fila de
memória dentro da CPU onde aguardam o momento de
serem executadas. Tal técnica permite que o tempo de
processamento de uma instrução seja inferior ao que seria
gasto caso o pipeline não fosse utilizado. A estratégia do
pipeline é demonstrada na Figura 2.

Figura 2. Ilustração da estratégia Pipeline.[3]

arquivo, formas e comportamentos de ambientes virtuais
tridimensionais complexos e interativos.
A visualização destas cenas descritas em X3D é
realizada através de browsers específicos que consistem
em aplicações capazes de interpretar e processar os
arquivos X3D, apresentando os modelos tridimensionais
(animados ou não) e permitindo interações do usuário
com os objetos. Os browsers X3D (também chamados de
navegadores ou players) podem se apresentar como
plugins ou applets em navegadores Web como o Mozilla
Firefox ou Google Chrome, ou como aplicações
independentes [13].
Para a formação gráfica da cena são utilizados os nós
X3D, que por sua vez compõem o grafo de cena. Cada nó
é formado por uma seqüência específica de campos. Os
nós descrevem as funcionalidades disponibilizadas pelo
X3D, e os campos servem para especificar os atributos e
características dos nós X3D utilizadas para descrição
tridimensional do ambiente. A interatividade de uma cena
X3D pode ser caracterizada por mudanças de posição,
orientação, tamanho, cores ou outras características
pertinentes aos campos do nó X3D, resultando em uma
animação. Eventos e rotas são as funcionalidades do X3D
que permitem adicionar tais comportamentos a objetos do
ambiente virtual de forma simples. Para interações mais
complexas são utilizados o nó Script e a API SAI (Scene
Access Interface) que permite o controle do grafo da cena
através de linguagens de programação [12].
Para este trabalho, foi utilizado o browser Xj3D, a API
SAI (Scene Access Interface) que permite manipulação do
grafo de cena X3D, e a linguagem de programação Java,
para programar toda interatividade do aplicativo.
IV.

SIMULADOR DESENVOLVIDO

O simulador produzido demonstra o funcionamento do
processador didático apresentado em [3], que apesar de
não ser comercial é implementável.
O nível de microarquitetura que será descrito tem a
função de simular o nível ISA (Instruction Set
Architecture – Arquitetura do Conjunto de Instruções). O
caminho de dados utilizado para a simulação é a parte da
CPU que contém a ULA (Unidade Lógica e Aritmética), e
suas entradas e saídas. Ele contém vários registradores aos
quais foram atribuídos nomes simbólicos como PC, SP,
MDR e MBR, que foi dividido em MBR1 com 8 bits e
MBR2 com 16 bits (Figura 3). É importante ressaltar que
esses registradores são acessíveis apenas no nível de
microarquitetura, pelo microprograma.
A fim de que o comprimento do caminho de execução
da instrução seja menor, foram utilizados dois
barramentos completos de entrada para a ULA
(barramentos A e B) e um barramento de saída (Figura 3).
A maioria dos registradores deve ter acesso a ambos os
barramentos de entrada. A vantagem de ter dois
barramentos de entrada é que é possível adicionar um
registrador a outro registrador em um único ciclo.

B. X3D
O X3D (Extensible 3D) é um padrão aberto adotado
internacionalmente para disponibilização de conteúdos
tridimensionais na Web[4]. Ele permite descrever em um
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Figura 4. Tutorial com ilustração do processador Mic-4.[3]

Figura 3. Caminho de Dados Construído por Regitradores e ULA
(Fonte: adaptada de Tanembaum[3] )

Inicialmente o simulador havia sido desenvolvido para
ser uma ferramenta desktop[5][6], entretanto, para facilitar
o acesso por outras Instituições de Ensino, professores e
alunos, e proporcionar um incentivo à prática da Educação
à Distância, optou-se por disponibilizar o simulador em
um sítio da Internet (http://seac.pet.di.ufpb.br). Neste
sítio, todo o projeto é contextualizado, explicando os
objetivos do mesmo, apresentando o processador utilizado
para simulação e vídeos-tutoriais de como o mesmo deve
ser utilizado. Adicionalmente, foram incluídos
questionários para que seja obtido feedback do que se
pode melhorar, e se a ferramenta é eficaz (no sentido de
transmitir conhecimento aos alunos). Para excluir
qualquer processo complicado de instalação ou
configuração da ferramenta e visando torná-la
multiplataforma, optou-se por utilizar a tecnologia Java
Applets[10], que requer apenas a instalação de Java
(presente na maioria dos computadores), e um navegador
de Internet. Portanto, uma vez que se tenha o Java
instalado na máquina, a execução do simulador é
“transparente”, bastando o usuário acessar o sítio
supracitado.
A apresentação do processador Mic-4, feita no sítio,
explica resumidamente o que é cada componente do
mesmo e sua funcionalidade [3] e pode ser demonstrada
nas figuras 4 e 5.

Figura 5. Tutorial contendo explicação dos componentes do
processador Mic-4.

No sitio há dois questionários, os quais tem o
propósito de dar feedback para os responsáveis pela
ferramenta. Para que isso ocorra, ambos precisam ser
respondidos no momento correto, o primeiro deve ser
utilizado antes da utilização do SEAC e o segundo logo
após. O primeiro questionário é composto por perguntas
sobre arquitetura de computadores, em específico sobre a
microarquitetura do processador MIC-4. O segundo
questionário possui as mesmas perguntas presentes no
primeiro com adição de perguntas referentes à usabilidade
e experiência de uso do SEAC. Através do cruzamento
das respostas dadas nos dois questionários sobre o
conteúdo, pretende-se avaliar se o simulador está
cumprindo sua função de ensinar tais conteúdos e as
demais perguntas do segundo questionário servem para
avaliar a usabilidade da ferramenta e colher dados para
futuras melhorias.
Vídeos são disponibilizados aos usuários, dentre eles,
um que explica o site e como se deve utilizar a
ferramenta, servindo de tutorial para os usuários que estão
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exibição de uma mesma instrução com pipeline e sem
pipeline, o que possibilita ao usuário ver, ao menos, uma
ilustração da instrução sendo executada pela ferramenta,
mesmo que tenha algum problema em sua utilização,
como por exemplo, tentar usar o SEAC através de um
smartphone.
O simulador é composto por uma interface gráfica que
contém uma lista das instruções disponíveis, uma breve
descrição do objetivo da instrução escolhida e um espaço
reservado para o visualizador da simulação. Ao escolher a
instrução desejada, uma breve descrição com o objetivo
da instrução é exibida, além das micro-instruções a serem
efetuadas. A Figura 6 exibe um usuário escolhendo a
instrução IAND, descrita em Tanenbaum[3], para ser
executada pelo simulador.

Figura 6. Menu de instruções

Ao pressionar o botão “SIMULAR”, a ferramenta
carrega a instrução escolhida, e executa lentamente as
micro-instruções para que o aluno possa compreender o
funcionamento da mesma, ou para que um professor que
utilize a ferramenta para fins didáticos tenha tempo de
explicar cada passo da simulação. A Figura 7 exibe a
simulação da instrução IAND.

execução da instrução, focando nos blocos que estão
sendo utilizados em determinado momento da simulação.
A. Representação do Pipeline
O simulador SEAC visa apresentar aos alunos novos
conceitos relacionados à arquitetura de processadores:
memórias, barramentos, registradores, decodificadores,
micro-instruções, etc. Um dos conceitos mais
interessantes relacionados ao processador é o pipeline,
que possibilita a execução de uma instrução com mais
velocidade apenas alterando o modo de execução das
micro-instruções.
Sabe-se que quando um processador executa uma
instrução, suas micro-instruções geralmente percorrem o
seguinte caminho: Registradores  ULA 
Registradores  Memória. Quando essa instrução é
executada sem pipeline, uma micro-instrução deve
percorrer solitariamente todo o caminho para que depois a
próxima micro-instrução possa começar a percorrer o
mesmo caminho (Figura 8). Quando a instrução é
executada com pipeline, as micro-instruções podem
percorrer este caminho simultaneamente, uma após outra,
e é este fato que torna o pipeline uma estratégia mais
eficiente (Figura 9).
No simulador SEAC, foi utilizado um tempo de
aproximadamente 5 segundos para representar cada clock
e diferentes cores para identificar a execução de cada
micro-instrução. Desse modo, a cada 5 segundos é
possível perceber uma micro-instrução percorrendo seu
caminho do registrador à memória.

Figura 8. Simulação da Instrução IAND sem pipeline

Figura 7. Simulação da Instrução IAND

A memória e todos os outros elementos do
processador são representados em um contexto gráfico. A
simulação demonstra a sequência de passos da execução
de uma instrução na Figura 7, desde sua saída da memória
até seu retorno, caso ocorra. A exibição de cada passo é
feita através da interpolação das cores ou posição dos
elementos que estiverem ativos. Cada instrução exibida
contém um conjunto de micro-instruções que são
demonstradas pela exibição passo a passo, a cada clock,
demonstrando o conceito de pipeline. Para melhor
visualização, a câmera acompanha o fluxo de passos da
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CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O entendimento do funcionamento de uma
determinada arquitetura é uma tarefa difícil de ser
compreendida quando se estuda apenas a teoria. Isto
evidencia a importância do uso de simuladores neste
contexto.
A partir dessa constatação, o simulador proposto foi
desenvolvido visando facilitar o entendimento da
arquitetura baseada no modelo de Von Neumann. O
SEAC foi gerado com o intuito de facilitar a
compreensão, contendo uma apresentação intuitiva das
informações ao usuário pelo simulador. Os trabalhos
correlatos encontrados na literatura apresentam apenas
informações textuais dos valores de registradores, flags e
memória, e algumas estatísticas.
O presente trabalho propõe que o fluxo de informações
do processador seja ilustrado através de um ambiente
gráfico, que torna simples a visualização de informações
saindo de um objeto como o barramento, registrador, ou
ULA, para outros através da mudança de cores dos
mesmos. O principal objetivo desse simulador é facilitar a
aprendizagem de arquitetura de computadores dos alunos
de cursos da Ciência da Computação e similares no estudo
da disciplina. Outra característica que o diferencia
positivamente, em relação aos demais simuladores citados
nesse trabalho, é a possibilidade de visualizar uma mesma
instrução sendo executado em uma mesma arquitetura de
processador, com e sem o uso do pipeline, facilitando de
forma substancial a compreensão dessa importante
evolução ocorrida na área. O simulador foi
disponibilizado via Web para facilitar o acesso dos
interessados, possibilitando uma facilidade para a prática
da Educação à Distância.
Para trabalhos futuros propõe-se a realização de uma
avaliação do uso do simulador por estudantes para coletar
a impressão destes e verificar a facilidade de uso e o grau
de aprendizado adquirido, para posteriormente aperfeiçoar
a aplicação. Propõe-se também a possibilidade de
visualizar mais de uma instrução sendo executada na
mesma simulação, que facilitará o entendimento de como

o processador lida com várias instruções, e também
enfatizar ainda mais a importância do pipeline.
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2. SCOREBOARD X TOMASULO

RESUMO
Este artigo descreve o STComparing, uma
ferramenta desenvolvida para simulação dos algoritmos
de escalonamento Scoreboard e Tomasulo, recebendo
como entrada instruções em Assembly MIPS64. Permite
que o usuário observe como as instruções são executadas
em cada um dos algoritmos, passo a passo, gerando ao
final dados para possibilitar a comparação de
desempenho entre os algoritmos.
1. INTRODUÇÃO
Com a crescente necessidade de maior
desempenho em sistemas computacionais, a busca por
novas técnicas, abordagens e métodos capazes de prover
um desempenho superior tornou-se indispensável. Os
algoritmos de escalonamento contribuem de maneira
significativa para um maior aproveitamento do hardware,
porém o aprendizado dessas técnicas pode ser um tanto
complicado sem o uso de uma ferramenta de auxilio tal
como um simulador, pois, de acordo com Cassel [1], a
simulação permite que se verifique o funcionamento de
algum sistema real em um ambiente virtual, gerando
modelos que se comportam como aquele, considerando a
variabilidade do sistema e demostrando o que acontecerá
na realidade de forma dinâmica.
Este artigo descreve a ferramenta STComparing. A
criação desta ferramenta teve como principal objetivo
auxiliar o ensino de dois importantes algoritmos de
escalonamento em arquiteturas com múltiplas unidades
funcionais, o Scoreboard e o Tomasulo, possibilitando que
o usuário compare facilmente o desempenho de ambos. O
Scoreboard é um escalonador por fluxo de controle, no
qual as dependências de dados e controle são resolvidas
durante o estágio de decodificação e as instruções vão
para unidades funcionais quando todas as dependências
são resolvidas. Já o Tomasulo é um escalonador por fluxo
de dados desenvolvido em 1967, por Robert Tomasulo
para atender o computador IBM 360/91, sendo utilizado
até hoje nas mais variadas arquiteturas. Ele utiliza
escalonamento dinâmico com eliminação da dependência
de nomes, ou seja, ele renomeia os registradores para
tentar agilizar o processo de execução.

Os algoritmos de Scoreboard e Tomasulo
trabalham em arquiteturas com múltiplas unidades
funcionais. Eles tentam prover um maior paralelismo em
nível de instrução, fazendo com que as instruções possam
ser despachadas, executadas e finalizadas fora de ordem.
Apesar de serem duas técnicas de escalonamento
dinâmico, existem algumas diferenças entre elas. São
estas diferenças que podem determinar um maior
desempenho na execução de um conjunto de instruções.
A técnica de Scoreboard utiliza um controle
centralizado das operações, que se divide em quatro fases
(Issue, Read Operands, Execution e Write Result). As
dependências de dados e controle são resolvidas durante a
decodificação e as instruções só são despachadas quando
todas as dependências forem resolvidas. Seguindo essa
organização os conflitos estruturais do tipo WAW(Write
After Write) e WAR(Write After Read) podem acarretar
em bloqueios do pipeline de execução, fazendo com que
outras instruções não possam ser despachadas e trazendo
uma significativa perda de desempenho.
O algoritmo de Tomasulo é caracterizado por um
controle distribuído pelas estações de reserva e está
dividido em três fases (Issue, Execution e Write Result).
Os operandos das instruções prontas para a execução
ficam em estações de reserva, para serem utilizados no
estágio de execução. O Tomasulo utiliza a técnica de
renomeação de registradores fazendo com que
dependências do tipo WAW(Write After Write) e
WAR(Write After Read) sejam tratadas e não causem um
atraso na execução das instruções.
O algoritmo de Tomasulo apresenta um maior
desempenho em comparação com o algoritmo de
Scoreboard. Esse ganho é devido principalmente a
renomeação de registradores e a omissão de um estágio.
Porém, a implementação do Tomasulo aumenta
consideravelmente a complexidade do hardware, pois usa
um barramento maior chamado de CDB(Common Data
Bus), responsável por fazer com que os resultados das
instruções fiquem visíveis para todas as unidades
funcionais.
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3.1 TELA DE CONFIGURAÇÃO

Reconhecendo a necessidade de uma ferramenta
capaz de facilitar a compreensão de cada um dos
algoritmos e também a comparação entre os mesmos, foi
desenvolvido o STComparing. O STComparing é capaz
de simular todo processo de controle que os algoritmos
demandam e gerar um comparativo de desempenho entre
eles. Este comparativo é a grande diferença desta
ferramenta em relação à maioria dos simuladores
existentes, que apenas simulam um dos dois algoritmos
separadamente, dificultando para o usuário a comparação
de desempenho entre os algoritmos.
Optou-se pelo uso da linguagem Java para o
desenvolvimento da ferramenta, uma vez que esta possui
características importantes de compatibilidade com
diferentes plataformas. Para a implementação, foi usada a
IDE NetBeans [2], já de conhecimento e domínio dos
desenvolvedores, proporcionando produtividade na
criação da interface visual através de seu sistema de
“arrastar e soltar”.
A ferramenta STComparing é visualmente
amigável, tornando simples a sua operação pelo usuário.
Ela contém uma área de texto para inserção das instruções
a serem executadas durante a simulação, em Assembly
MIPS64, na qual são aceitas apenas instruções entre
registradores não permitindo instruções de salto.
A fim de dividir as simulações dos dois algoritmos
de escalonamento a ferramenta possui um controle de
abas, com uma aba específica para Scoreboard, uma para
Tomasulo e outra para o gráfico de comparação entre os
dois, conforme pode ser visto na figura 1.

A ferramenta permite que o usuário configure as
unidades funcionais presentes no hardware simulado para
cada algoritmo, sendo possível configurar a quantidade de
unidades de cada tipo. Os tipos são memória,
multiplicação, divisão e adição/subtração. Cada tipo é
limitado em no máximo cinco unidades. Também é
possível configurar o número de ciclos que a unidade
precisa para executar a instrução. Ao acessar as
configurações o usuário também pode optar por visualizar
somente os ciclos importantes, evitando que o mesmo
tenha que observar os ciclos em que não ocorrem
alterações. As configurações são individuais para cada
algoritmo, permitindo que o usuário configure hardwares
diferentes, e é acessada através de um botão com o
desenho de uma chave de fenda e uma chave de rosca,
presente dentro da aba de cada algoritmo. Esta tela de
configuração pode ser visualizada na figura 2.

Figura 2. Tela de configuração dos algoritmos.

Sempre que o usuário realiza uma alteração nas
configurações, a ferramenta exige que o mesmo recompile
o código, evitando assim que o usuário observe uma
execução incorreta.
3.2 ABA SCOREBOARD

Figura 1. Tela inicial da ferramenta.

Em file (canto esquerdo superior da figura 1) o
usuário tem acesso a Open File, Save e Exit. Open File
possibilita que o usuário carregue o código a ser
executado de qualquer arquivo no formato txt, esta
funcionalidade também pode ser acessada através do
atalho Ctrl+O. Save permite que o usuário salve o código
presente na área de texto para arquivos no formato txt,
esta funcionalidade também pode ser acessada através do
atalho Ctrl+S. As funcionalidades para carregar e salvar
códigos foram implementadas buscando facilitar o
compartilhamento de código entre usuários.

A aba Scoreboard é responsável pela simulação do
algoritmo de Scoreboard. Ela é dividida basicamente em
três tabelas. Uma tabela com o estado dos 32 registradores
disponíveis. Nesta tabela também fica marcado qual
unidade funcional está utilizando o registrador. Uma
tabela com as instruções, onde são marcados os ciclos em
que cada etapa da instrução foi executada. E também uma
tabela com as unidades funcionais do hardware. A tabela
com as unidades funcionais do hardware é a principal
responsável pela demonstração de como o algoritmo
controla a execução, nela ficam registradas as
informações importantes para o controle.
A aba também contém os botões para visualização
da execução, onde o usuário pode avançar, retroceder,
clicar em play para que o avanço seja automático,
configurar a velocidade do avanço automático, pausar e
parar a demonstração. Além destes botões, está presente o
botão de acesso a tela de configuração, abordada
anteriormente. Na figura 3 é possível observar a aba em
detalhes e, na figura 4, a janela para configuração da
velocidade do avanço automático.
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a execução dos algoritmos para poder fazer o comparativo
entre os algoritmos. Toda execução da simulação ocorre
previamente, quando o usuário compila o código. Desta
forma todos os dados já estão armazenados, e o usuário
pode partir diretamente para a visualização do gráfico de
comparação, ou, caso prefira, observar como a execução
ocorreu passo a passo.

3.4 GRÁFICO
A ferramenta gera um gráfico buscando facilitar a
comparação entre o desempenho de cada algoritmo,
conforme pode ser visto na figura 6. Este gráfico tem em
seu eixo Y o número de instruções e em seu eixo X o
número de ciclos, gerando uma relação entre o número de
instruções executadas e o ciclo onde isso ocorre. Está
presente também no gráfico uma legenda, já que os
algoritmos são separados por cor e símbolo. O algoritmo
Scoreboard é representado na cor vermelha e em
quadrados, já o algoritmo Tomasulo é representado na cor
azul e em bolas. Cada quadrado ou bola representa o
momento exato em que uma instrução foi completada.

Figura 3. Aba do algoritmo Scoreboard.

Figura 6. Gráfico de comparação entre algoritmos.

Figura 4. Janela de configuração da velocidade (ciclos/seg).

3.3 ABA TOMASULO
A aba Tomasulo assemelha-se a aba Scoreboard.
Contem a tabela com o estado dos registradores, onde fica
marcado qual unidade esta utilizando o registrador. Uma
tabela com as instruções, onde são marcados os ciclos em
que cada etapa da instrução foi executada, essa tabela tem
uma coluna a menos, pois o algoritmo não tem o estagio
de leitura. A tabela com as unidades funcionais do
hardware é bem diferente, contendo uma coluna a mais, e
todas as alterações necessárias para adequação ao
algoritmo.
Estão presentes nesta aba também todos os
controles para a exibição e configuração. Na figura 5, é
possível observar a aba em detalhes.

É possível ainda aproximar a visualização em uma
área específica do gráfico selecionando a mesma com o
mouse, e retornar a visualização original executando o
movimento reverso com o mouse. A roda do mouse pode
ser utilizada para aproximar e afastar a visão do gráfico.
3.5 RESULTADOS OBTIDOS
Através das simulações feitas na ferramenta
STComparing, é possível observar o maior desempenho
do algoritmo de Tomasulo na execução das instruções e o
efeito que cada dependência pode causar na execução de
um programa. O usuário pode então variar os
componentes do hardware buscando diminuir esta
diferença de desempenho, ou até, tornando o algoritmo
Scoreboard mais rápido, em uma combinação deste
algoritmo com o hardware. Este tipo de atividade instiga
no usuário a reflexão sobre o custo beneficio. O usuário
pode refletir sobre questões como se é mais interessante
melhorar o hardware para manter o algoritmo Scoreboard,
ou se é mais interessante partir para o uso do algoritmo
Tomasulo.
Este maior desempenho pode ser observado com a
execução de um trecho de código exemplo, juntamente
com uma determinada configuração de hardware. O
código usado no exemplo pode ser visto na figura 7 e a
configuração de hardware para a simulação pode ser vista
na figura 8.

Figura 5. Aba do algoritmo Tomasulo.
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Figura 7. Trecho de código a ser executado.
Figura 10. Aproximação da parte final da execução.

4. CONCLUSÕES

Figura 8. Configuração do hardware dos algoritmos.

Considerando a configuração de hardware vista
acima, e ainda que exista apenas uma unidade funcional
de cada tipo nos hardwares, verifica-se que o algoritmo
Tomasulo demorou quatro ciclos a menos que o algoritmo
Scoreboard para executar todas as instruções do código. É
possível identificar esta diferença analisando a execução
de cada um dos algoritmos, ou ainda, de maneira mais
direta e simplificada, através da análise do gráfico gerado
pela ferramenta. Este gráfico pode ser visto na figura 9.

Figura 9. Grafico de comparação com resultado da execução.

Este é um exemplo de como os gráficos gerados
pela ferramenta auxiliam o usuário a comparar o
desempenho dos algoritmos. Para tornar mais precisa a
análise, o usuário pode ainda ampliar o gráfico na região
onde se concentra o fim da execução. Este gráfico
ampliado pode ser visto na figura 10.
Simulando vários códigos diferentes, o usuário tem
a possibilidade de avaliar a influencia que determinadas
dependências de dados geram no desempenho, pois cada
algoritmo trata estas dependências de maneira diferente.

O uso do STComparing para o estudo dos
algoritmos de escalonamento se mostra importante no
processo de aprendizado das arquiteturas de
computadores. Através de um ambiente simples e
intuitivo, o STComparing permite ao usuário visualizar a
execução detalhada dos algoritmos de escalonamento,
Scoreboard e Tomasulo, permitindo que o mesmo perceba
como as dependências de dados são tratadas. O usuário
também pode observar os efeitos causados pelas
mudanças no hardware, fazendo a relação entre as
melhorias de hardware e o ganho de desempenho para
determinados códigos. Ao final, observando o gráfico
gerado pela ferramenta, fica fácil para o usuário
compreender a diferença de ganho entre os algoritmos, e
em que trechos do código essas diferenças ficam
ressaltadas.
Futuramente, estuda-se a conversão da
ferramenta para um applet, hospedando-a na web, de
forma a permitir que o mesmo seja acessado facilmente.
Também se estuda algumas melhorias, dentre elas,
permitir que o usuário simule diversos hardwares ao
mesmo tempo, criando gráficos que relacionem o
desempenho com a configuração de hardware, mostrando
em qual configuração o desempenho é maior. Outra
melhoria é o aperfeiçoamento do sistema de prevenção de
erros no código, atualmente, a ferramenta apenas ignora
comandos errados que o usuário insira, sem lhe oferecer
um feedback para que o mesmo compreenda seu erro. A
implementação de um sistema de prevenção de erros com
feedback agrega a ferramenta mais uma utilidade, pois a
mesma passa a ajudar o usuário em seu estudo sobre
Assembly MIPS.
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