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A Legalidade de Computações sobre Memória Compartilhada 

Ayru Leal de Oliveira Filho 

Março/2000 

Orientador: Valmir Carneiro Barbosa 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Neste trabalho, investigamos a consistência de computações sobre memória com- 

partilhada do ponto de vista do conceito de legalidade. A modelagem formal de tais 

sistemas é fundamental para o correto entendimento das propriedades de cada mo- 

delo de consistência. Como uma primeira contribuição, propomos um novo modelo 

de dois níveis (eventos e operações) que não apresenta características indesejáveis 

como dependência de arquitetura, uso de referência global de tempo e uso de con- 

juntos totalmente ordenados de eventos ou operações. Em ambos os níveis, uma 

execução é vista como um conjunto parcialmente ordenado. Definida desta forma, 

uma execução pode ser representada por um grafo E-OU e propriedades relativas a 

condições de consistência podem ser derivadas das estruturas que surgem na repre- 

sentação gráfica. Em particular, a existência de b-knots e estruturas semelhantes 

está fortemente ligada à legalidade da execução a este grafo associada. Como uma 

segunda contribuição, definimos novas estruturas em grafos E-OU, c-subgrafos e 

k-componentes e estabelecemos as relações entre estas estruturas e outras já conhe- 

cidas (knots, b-knots e ciclos). 

Utilizando os resultados obtidos pela teoria de grafos, apresentamos uma no- 

va definição de legalidade que, em contraste com a definição original sobre uma 

seqüência de operações, é estabelecida sobre uma ordem parcial de operações. Utili- 

zamos esta nova definição na apresentação formal de vários modelos de consistência. 

Concluímos que o novo modelo formal para computações sobre memória comparti- 

lhada e a teoria de legalidade aqui introduzidos podem ser utilizados para a análise 

formal de virtualmente todos os modelos de consistência, bem como para a propo- 

sição de novos modelos, podendo levar a implementações mais eficientes, uma vez 

que restrições de ordem entre operações não são impostas além daquelas realmente 

necessárias a cada modelo. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Motivação 

Na última década, os sistemas para processamento paralelo evoluiram de arquite- 

turas baseadas em memória compartilhada centralizada para sistemas suportados 

por um conjunto distribuído de módulos de memória [28]. O motivo básico desta 

mudança foi a chamada escalabilidade, ou seja, devido a contenções impostas por 

elementos centralizados, o custo de comunicação entre processadores e a memória 

tornou-se inviável para arquiteturas com grande número de processadores e uma 

memória centralizada. Os sistemas baseados em memórias distribuídas suportam, 

de maneira aceitável, um grande número de processadores, uma vez que o acesso 

à memória passa a ser executado também concorrentemente. Apesar disso, o aces- 

so à memória distribuída continua sendo um ponto crítico para o desempenho de 

máquinas paralelas. 

Uma questão básica que surge é de como programar tais sistemas com memórias 

distribuídas, uma vez que as operações sobre a memória compartilhada não mais po- 

dem serem consideradas pelo programador com se fossem executadas atomicamente 

em um elemento central do sistema. A solução mais direta é, sem dúvida, a troca 

de mensagens entre processos. Neste modelo de programação, primitivas de comu- 



nicação e sincronização são inseridas no código da aplicação de modo a implementar 

a interação entre os processos componentes da aplicação. Construir um programa 

paralelo eficiente, em geral, é uma tarefa complexa e a necessidade de lidar com 

os aspectos específicos da comunicação e sincronização aumenta esta complexidade. 

Por esse motivo, existe a tendência de fornecer ao programador uma interface com o 

sistema de memória que seja semelhante a do modelo centralizado, ou seja, na qual 

o programador tem acesso a todo o espaço de endereçamento e a comunicação se dá 

através de escritas e leituras em localizações compartilhadas de memória. 

Apesar destas dificuldades na programação de algoritmos paralelos não ser um 

"privilégio" do modelo de programação por troca de mensagens, muitos defendem 

que um modelo de programação baseado em memória compartilhada torna mais 

simples a tarefa de programar um sistema paralelo [2, 72, 11. Desta forma, vários 

esforços na direção de se construir sistemas que, apesar de implementados sobre uma 

arquitetura de memória distribuída, ofereçam uma interface que seja, senão idêntica, 

mas pelo menos próxima de um sistema baseado em memória compartilhada. 

Estes sistemas são atualmente denominados sistemas de memória compartilhada 

distribuida (ou DSM - Distributed Shared Memory). Uma das principais questões 

no projeto de um sistema DSM é a de como oferecer ao programador uma interface 

(no sentido de como ele percebe as modificações que ocorrem nas localizações com- 

partilhadas) com o sistema de memória que seja próxima à interface de um sistema 

com memória centralizada e que possa ser implementada de maneira eficiente. 

Esta interface com o sistema de memória exibida ao programador é definida pelo 

modelo de consistência (ou condições de consistência) implementado pelo software 

e/ou hardware da arquitetura paralela. Como os acessos a localizações compartilha- 

das passam a concorrentes, este modelo define conceitualmente como estes acessos se 



relacionam do ponto de vista do programador. O modelo de consistência não define, 

necessariamente, como os acessos à memória irão ocorrer, apesar de alguns modelos 

serem definidos nestes termos (Capítulo 5). Desta forma, o modelo de consistência 

define, indiretamente, quais os resultados que podem ser considerados corretos para 

um determinado programa paralelo. Por outro lado, o modelo também influencia a 

implementação do hardware e/ou software que dá suporte à abstração de memória 

compartilhada sobre memórias distribuídas. 

O grande objetivo é, portanto, definir um modelo de consistência conceitu- 

almente simples do ponto de vista do programador e que permita uma imple- 

mentação eficiente. Buscando este objetivo, diversos modelos de consistência 

[56, 30, 63, 42, 39, 15, 361 e protocolos para implementação destes foram propostos. 

Os modelos mais relevantes serão vistos em detalhe nos próximos capítulos. 

Para se ter uma noção mais intuitiva do conceito de modelo de consistência, 

vamos apresentar informalmente o modelo de Consistência Seqüencial. Utilizaremos 

a seguinte notação para representarmos operações sobre a memória compartilhada. 

Uma operação de leitura de uma localização x e que retorna o valor v será repre- 

sentada por r(x)v. Analogamente, uma operação de escrita de um valor v em uma 

localização compartilhada x será representada por w(x)v. Na definição de Lam- 

port [56] é exigido que todas as execuções de programas em uma máquina paralela 

apresentem os mesmos resultados que apresentariam se suas instruções fossem execu- 

tadas em (alguma) sequência, a qual mantém a ordem especificada pelos respectivos 

programas. Veja o exemplo na Figura 1.1. Se uma execução exibe algum dos três 

primeiros conjuntos de valores para as leituras das localizações compartilhadas x e 

y (i.e. (O, O), (0, l)  ou (1, I)) ,  então ela pode ser classificada como sequencialmente 

consistente, pois é possível supor uma sequência para as operações de P1 e P2 que 

resulta em um destes conjuntos de valores, sem alterar a ordem especificada nos 



respectivos programas. O mesmo não é possível para o resultado ( 1 , O ) .  

Na Figura 1 . l ,  o resultado (1, O) não é aceitável porque toda seqüência de ope- 

rações que mantenha a ordem especificada nos programas fere a semântica usual 

para operações de leitura e escrita. Por exemplo, a sequência 

não é aceitável porque a última leitura na sequência retorna um valor antigo, já 

sobreposto por outro na mesma sequência. 

Figura 1.1: Trecho de programa e possíveis resultados. 

A noção de que seqüências de operações podem ser consideradas corretas para 

um determinado tipo de objeto foi formalizada por Herlihy e Wing [45], sendo de- 

nominada legalidade. A legalidade é baseada na definição do conjunto de possíveis 

estados que um tipo de objeto pode assumir e no conjunto de possíveis seqüências 

de operações válidas para esse tipo de objeto. Para a descrição de condições de 

consistência em memória compartilhada, será suficiente considerarmos como obje- 

tos apenas as localizações compartilhadas de memória. Para este tipo de objeto, as 

seqüências válidas de operações são todas aquelas onde as operações de leitura não 

retornam valores sobrepostos como no exemplo anterior. Portanto, podemos dizer 

que o resultado (1, O) não é aceitável porque não existe sequência legal daquelas ope- 

rações, que mantenha a ordem especificada nos programas e na qual as operações 

de leitura retornem 1 e 0, respectivamente, para as localizações x e y. 



A exigência de legalidade está presente em praticamente todos (senão realmente 

todos) os modelos de consistência propostos, ainda que implicitamente ou apenas 

para um subconjunto de operações. Entretanto, todas estas abordagens utilizam o 

conceito original, o qual é estabelecido sobre uma ordem total de operações. Neste 

trabalho, introduziremos duas novas definições de legalidade, ambas estabelecidas 

sobre ordens parciais que representam uma execução. A motivação para tal abor- 

dagem está no fato de que, ao utilizarmos somente ordens parciais, evitamos impor 

restrições de ordem além das realmente necessárias para garantir a legalidade e, 

conseqüentemente os modelos de consistência que exigem legalidade. Desta forma, 

é possível que protocolos de consistência mais eficientes possam ser projetados se 

baseados nestas novas definições. 

Para dar suporte a estas novas definições de legalidade e demais condições de 

consistência, definimos também uma nova formalização para computações sobre 

memória compartilhada. Esta formalização é baseada somente nos eventos próprios 

de sistemas distribuídos assíncronos, ordenados parcialmente em função da imple- 

mentação (hardware e/ou software) do sistema de memória. Desta forma, ficamos 

livres dos detalhes de cada implementação e podemos estabelecer definições que 

serão válidas para uma grande variedade de arquiteturas. 

As formalizações existentes não nos foram suficientes porque, em geral, não são 

genéricas o bastante se baseando, por exemplo, na existência de um relógio global 

ou em detalhes específicos de arquitetura ou ainda em ordens totais de eventos. No 

Capítulo 2 as principais propostas serão comparadas com nossa proposta que busca 

evitar tais particularizações. 



1.2 Tabela de Notações 

Para facilitar a referência às simbologias adotadas, esta seção apresenta uma tabela 

contendo todas as notações utilizadas neste trabalho. 

Escrita do valor v na localização compartilhada x. 
Leitura do valor v da localização compartilhada x. 
Eventos de início e término de uma operação, respectivamente. 
Conjunto de processadores para os quais uma atualização da loca- 
lização x deva ser publicada. 
Evento de publicação do valor v no processador i. 
Evento de busca que ocorre em um processador pertencente a P(x) .  
processador (fonte) no qual ocorrem os eventos de busca da locali- 
zação x para as leituras iniciadas no processador i. 
Relação de ordem parcial entre eventos s[op] e e[op].  
Relação de ordem parcial entre eventos internos ao sistema de 
memória p e b. 

Relação "pode influenciar" entre uma escrita e uma leitura relativas 
a um mesmo valor e a uma mesma localização de memória. 

Relação "ordem de execução" entre uma leitura e outra operação 
do mesmo processo. 

Relação "ordem de programa" definida pelo código do programa de 
cada Drocesso. 

Relação de ordem parcial entre operações e que representa uma 
execução. Definida como [% U -I+. 
Relação "restrição de legalidade" entre uma leitura e uma escrita 
relativas à mesma localização e a valores diferentes. 

Relação de ordem parcial entre operações e que representa uma 
execução estendida pela restrição de legalidade. Definida como 

Grafos induzidos por 4 e -%, respectivamente. 

Tabela 1.1: Tabela de Notações 



Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho são brevemente descritas a seguir: 

1. Um novo modelo formal para a representação de sistemas concorrentes basea- 

dos em memória compartilhada. Neste modelo não fazemos suposições sobre 

a arquitetura, sendo este genérico o bastante para ser capaz de representar um 

grande número de modelos de consistência; 

2. Uma abordagem baseada em teoria de grafos para a expressão de condições 

de consistência de execuções concorrentes, com a introdução de duas novas 

estruturas de grafos, aqui denominadas c-subgrafos e k-componentes, e prova 

de importantes relações entre estas novas estruturas e outras já conhecidas da 

teoria de grafos (ciclos, knots e b-knots); 

3. Uma teoria sobre legalidade estabelecia utilizando-se a modelagem de uma 

execução utilizando o formalismo proposto. Como resultado, duas novas defi- 

nições para o conceito de legalidade são introduzidas; 

4. Novas definições formais para as principais condições de consistência utilizando 

a modelagem aqui introduzida e o novo conceito de legalidade. 

1.4 Organização da Tese 

Após esta introdução, iniciamos no Capítulo 2 com a descrição do modelo básico 

proposto para sistemas concorrentes que utilizam memória compartilhada para a 

interação entre processos. Neste capítulo, também iremos relacionar nossa aborda- 

gem com os principais trabalhos já descritos na bibliografia e que estão próximos dos 

nossos objetivos. No Capítulo 3, alguns aspectos da teoria de grafos relacionados 



com a expressão de condições de consistência serão apresentados. Neste capítulo, 

serão introduzidos novos conceitos e provadas algumas relações entre estruturas de 

grafos E-OU que servirão de suporte para os conceitos introduzidos nos capítulos se- 

guintes. No Capítulo 4, a definição de legalidade é revista e introduzimos duas novas 

definições estabelecidas sobre a ordem parcial que representa execuções. O Capítulo 

5 apresenta a definição formal de alguns dos principais modelos de consistência 

propostos, utilizando a modelagem desenvolvida. Seguimos com as conclusões e 

trabalhos futuros no Capítulo 6. 



Capítulo 2 

Modelagem de Sistemas em 
Memória Compartilhada 

Neste capítulo, apresentamos o modelo formal básico para representar operações 

e execuções em memória compartilhada. Este modelo é baseado na representação 

dos eventos de uma computação distribuída assíncrona. Sobre este modelo serão 

definidas todas as demais formalizações apresentadas no decorrer deste trabalho. 

Nosso interesse em definir um novo modelo é construir uma ferramenta para 

analisarmos condições de consistência de memória que seja geral o bastante para 

representar diversas arquiteturas paralelas. O modelo aqui proposto é composto por 

dois níveis sendo que o mais baixo deles, baseado nos evento de uma computação 

distribuída, tem o objetivo justamente de não expor os detalhes de arquiteturas 

específicas. Neste nível, o modelo se baseia em um conjunto parcialmente ordenado 

de eventos, sendo estes o início e o fim das operações de leitura e escrita de uma 

dada execução. Estes eventos se relacionam entre si através da ordem parcial de 

um modo totalmente dependente dos detalhes da arquitetura. Portanto, no restante 

deste trabalho, não consideraremos os detalhes de como este conjunto parcialmente 

ordenado é gerado. 

Em um nível mais alto, consideraremos as operações de leitura e escrita sobre 



localizações da memória compartilhada. Tais operações também serão ordenadas 

parcialmente, através de uma composição de relações derivadas das relações entre 

eventos. Na seção 2.3, relacionaremos o modelo aqui descrito com as principais 

abordagens já propostas. 

Consideraremos um sistema multiprocessado no qual a única forma de comu- 

nicação é através da memória compartilhada. Assumiremos que cada processador 

executa apenas um processo (relativo à aplicação) durante uma execução paralela e, 

por simplicidade, que os valores iniciais de cada localização de memória resultam de 

operações de escrita emitidas pelos processos (ainda que artificiais). Cada processo 

envia pedidos de execução de operações sobre a memória compartilhada ao sistema 

de memória e recebe deste eventos de retorno com diferentes significados de acordo 

com a operação solicitada. 

Ao longo deste trabalho, estaremos considerando como operações sobre a 

memória compartilhada apenas leituras e escritas sendo o Único objeto compar- 

tilhado as localizações de memória. 

2.1 Eventos de uma execução 

Nesta seção, descreveremos os eventos que estaremos considerando para modelar 

uma execução. Também vamos discutir como estes eventos devem ser interpretados 

e as relações de precedência entre eles. 

Uma operação de leitura sobre uma localização de memória compartilhada x que 

retorna o valor v é representada por r(x)v. Uma leitura pode ser decomposta nos 

eventos de início e término, representados por s[r (x)v] e e[r (x)v] , respectivamente. 

O evento de início de uma leitura está associado à emissão, por parte do processo, de 

um pedido de execução daquela operação, o qual é enviado ao sistema de memória. 



O evento de término, por sua vez, denota que o valor v foi recebido do sistema de 

memória e que nenhum evento pode alterá-lo, estando a operação concluída. 

Da mesma forma, uma operação de escrita do valor v sobre uma localização de 

memória compartilhada x é representada por w(x)v. O evento s[w(x)v] tem o mes- 

mo significado atribuído a operações de leitura, ou seja, o envio de um pedido de 

execução da operação ao sistema de memória. Já o evento de término de escrita, 

e[w(x)v], possui uma semântica própria. Como estamos admitindo que a implemen- 

tação do sistema de memória pode ser distribuída, o recebimento por parte de um 

processos de um evento de término de uma escrita não significa, necessariamente, 

que todos os eventos internos ao sistema de memória conseqüentes de s[w(x)v] já 

tenham sido concluídos. Portanto, a ocorrência de e[w(x)v] indica apenas que o 

sistema de memória recebeu o pedido enviado a ele e que o processo de atualização 

da  localização x foi iniciado. A Figura 2.1 ilustra a interação entre a aplicação e o 

sistema de memória, mostrando também o fluxo de eventos entre eles. 

Aplicação 

Sistema de Memória 

(Eventos Internos - pi e b) 

Rede de Comunicação 

Figura 2.1: Módulos e eventos do modelo básico. 

O conceito de término de uma operação (de escrita ou leitura) tem sido usa- 

do na literatura para definir características de modelos de consistência [30, 29, 391 



(veja Seção 2.3). Entretanto, o real significado de término de uma operação está 

fortemente associado à implementação do sistema de memória que se tem em mente. 

Isto conduziu a especificações imprecisas e voltadas para implementações específicas. 

Especificações formais mais rigorosas tratam deste problema modelando os efeitos 

de uma operação de escrita em cada elemento do sistema de memória (e.g. ca- 

ches ou cópias locais de páginas de memória compartilhada) [37] ou ainda através 

da especificação de condições de consistência baseadas em como as operações são 

ordenadas, não descendo a detalhes de como elas são executadas pelo sistema de 

memória [15, 72, 671. 

Nossa abordagem segue esta última linha, definindo condições de consistência 

baseadas em ordens parciais entre operações. Entretanto, para definir estas orde- 

nações de maneira precisa, recorremos a uma modelagem em um nível mais baixo, 

onde tratamos das precedências entre eventos relacionados com as operações de leitu- 

ra e escrita. Apesar da nossa proposta para modelagem de execuções e condições de 

consistência não necessitar da descrição dos eventos internos ao sistema de memória, 

a modelagem destes será útil para a análise de condições de consistência propostas 

baseadas na noção de término de operações. Portanto, na seção 2.1.1 apresentamos 

a descrição detalhada de alguns eventos internos e suas relações. 

Os eventos de inicio (s) e término (e) de operações estão relacionados por uma 

ordem parcial denotada por 4, semelhante à relação usual "aconteceu-antes" defi- 

nida em sistemas distribuídos [17, 551. Conforme já mencionamos, a definição da 

ordem parcial 4 é totalmente dependente da arquitetura e do protocolo de acesso 

à memória implementado. Note que os eventos relacionados por 4 são externos ao 

sistema de memória e acontecem no escopo do processo em execução em determina- 

do processador. Uma execução, portanto, pode ser representada como um conjunto 

parcialmente ordenado de todos os eventos de início e término de operações de leitura 
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e escritas. 

Apesar de 3 ser uma ordem parcial, quando restrita aos eventos de um mes- 

mo processo, estes são totalmente ordenados. Apesar disso, é possível que estas 

seqüências não alternem entre os eventos de início e fim de cada operação. Isto 

significa que o modelo aqui apresentado permite que mais de uma operação de um 

mesmo processo estejam em andamento ao mesmo tempo e ainda que uma operação 

iniciada após outra, ambas relativas a um mesmo processo, termine (o evento de 

término acontece) antes da primeira, caracterizando uma execução fora da ordem 

de início das operações. Esta característica permite a modelagem de otimizações 

comuns em arquiteturas paralelas tais como a emissão de múltiplas instruções, o 

uso de leituras não bloqueantes e a execução especulativa (recentemente, o conjunto 

destas técnicas, entre outras, tem sido denominado Instruction Leve1 Parallelism - 

ILP [68, 71). 

A Figura 2.2, a seguir, mostra uma execução representada pela ordem parcial 

entre eventos. As linhas tracejadas representam as linhas de tempo relativas a cada 

processador. Note que dois eventos ocorridos em processadores diferentes são in- 

comparáveis, a menos que explicitamente relacionados, uma vez que não existe uma 

referência única de tempo. Repare também que os eventos de início das operações 

de leitura não têm valor associado. Isso se deve ao fato de apenas os eventos de 

término de leitura definirem o valor retornado por esta. Nesta figura, não estão 

representadas as relações devidas à transitividade. 

2.1.1 Eventos Internos ao Sistema de Memória 

Embora a modelagem das propriedades de execuções ao longo deste trabalho utili- 

zem as relações entre operações e não entre eventos, para refletirmos neste modelo 



Figura 2.2: Exemplo de relacionamentos em 4. 

algumas condições de consistência conhecidas, será necessário expor uma modelagem 

mínima dos eventos internos ao sistema de memória. Também neste nível, optamos 

por um modelo genérico, onde não faremos suposições acerca da arquitetura e da 

implementação. 

Seja P(x)  o conjunto de processadores para os quais uma atualização da locali- 

zação x deva ser publicada (ou seja, aqueles processadores que possuírem cópia de 

x, sejam em cache ou na memória local). Se w(x)v é uma operação de escrita do 

valor v na localização x iniciada em qualquer processador, então para cada elemento 

de P(x),  existe um evento pi[w(x)v] indicando a publicação de v no processador i. 

Note que P(x)  está fortemente ligado à implementação e à arquitetura do sistema. 

De maneira análoga, a cada operação de leitura está associado um evento interno 

ao sistema de memória que denominaremos de busca. Dada uma localização de 

memória x, para cada operação de leitura de x, existe um evento b[r(x)v] que ocorre 

em um processador pertencente a P(x). A associação entre o processador onde 

uma leitura é iniciada e o processador pertencente a P(x) para cada localização 

compartilhada também é determinada pela implementação. Vamos denotar por 

Fi(x) (fonte) o processador no qual os eventos de busca da localização x ocorrem 

para as leituras iniciadas no processador i l .  

Para modelarmos a relação entre eventos internos e estes aos eventos externos 

lEm geral, Fi(x) = i, mas, para sermos genéricos, consideraremos que Fi(x) = j, j E P(x). 
Veja Figura 2.3. 



(s, e) ao sistema de memória, definimos, analogamente à í, outra relação de ordem 

parcial denotada por 4,. Note que 4, ordena parcialmente todos os eventos do 

sistema de memória, sejam estes internos ou externos. 

Baseados em í, podemos definir algumas relações entre eventos: 

Ou seja, í, ordena o evento de início de uma escrita como anterior a todos 

os eventos p relativos a esta escrita. Da mesma forma, o evento de início de uma 

leitura precede seu respectivo evento de busca. 4, ainda ordena os eventos de 

publicação e busca ocorridos em um mesmo processador. A Figura 2.3 ilustra as 

relações entre eventos internos e externos para uma localização compartilhada x 

onde P(x) = {1,3,4} e F5(x) = 4. 

Figura 2.3: Exemplo de relacionamentos em 4,. 

Informalmente, a ordem de ocorrência dos eventos de publicação e busca é que de 

fato irá definir as escritas que podem influenciar o retorno de determinada leitura. 

Esta noção será formalizada na seção 2.2. 



Note que ambas as relações 4 e 4, são determinadas pela implementação e que 

4, inclui 4. Enquanto 4 será utilizada para definir as relações entre operações em 

outro nível de nossa formalização, 4, será útil para restringir 4 e, conseqüentemente 

as relações definidas sobre 4, se desejarmos representar condições suficientes para 

que uma implementação satisfaça determinada condição de consistência. 

2.2 Modelando Operações 

Conforme mencionamos anteriormente, no modelo aqui proposto, uma execução po- 

de ser representada em dois níveis distintos. Na seção anterior, vimos que uma 

execução pode ser representada através de uma ordem parcial dos eventos que a 

compõem. Nesta seção, vamos definir as relações entre operações que irão compor 

uma execução. As definições de condições de consistência apresentadas neste traba- 

lho, em especial a condição de legalidade, serão definidas sobre estas relações entre 

operações. Desta forma, evitamos a utilização das precedências entre eventos, que 

são muito dependentes da arquitetura e das características de implementação. 

Baseados na relação 4, que ordena parcialmente os eventos de início e término 

de operações, podemos agora definir algumas relações sobre as operações de uma 

execução. 

1. Pode  In f luenc iar  (3): Esta relação é definida somente entre escritas e lei- 

turas de uma mesma localização e de um mesmo valor. Ela está fortemen- 

te associada à relação "pode causalmente afetar" definida por Lamport [57], 

ou seja, 3 indica quais as escritas que podem ter influenciado o retorno 

de uma determinada leitura. Desta forma, poderemos tratar a existência de 

múltiplas escritas concorrentes de um mesmo valor para uma mesma locali- 



zação de memória. Portanto, 

w(x)v 3 r(x)v se e somente se s[w(x)v] 4 e[r(z)v]. 

2. Ordem de Execução (q): Esta relação ordena, também parcialmente, as 

operações iniciadas por um mesmo processo. Se op e op' são duas destas 

operações, sendo que op é uma operação de leitura (r(x)v), então tanto no 

caso de op' = r(y)u ou op' = w(y)u teremos: 

op -o, op' se e somente se e[op] 4 e[opl]. 

Neste ponto, é importante observar que, propositalmente, não estamos conside- 

rando o caso em que op e op' são, respectivamente, operações de escrita e leitura. 

Isto se deve ao fato de somente o evento de término de uma leitura ser bem de- 

finido, indicando que o valor lido foi retornado pelo sistema de memória e que a 

operação está completamente terminada, ou seja, todos os eventos internos ao siste- 

ma de memória já aconteceram. Entretanto, para uma operação de escrita, o evento 

de término, conforme estamos considerando neste trabalho, não tem relação com 

o efetivo término de todos os eventos causados pela emissão desta escrita (eventos 

internos de publicação). 

A intuição que podemos ter relativa ao término de uma escrita vem, na verdade, 

dos eventos de término de leituras relacionadas a esta escrita através de 3. Mais 

especificamente, o evento de término de uma leitura r(x)v emitida por determinado 

processo indica que o evento de publicação de pelo menos uma das operações w(x)v 

relacionadas A r(x)v por 3, já ocorreu em Fi(x), indicando o término de w (x)v 

especificamente para este processo. 

Apesar de não ser definida sobre 4 ou +,, é importante formalizar também a 

noção de ordem de programa, uma vez que a maioria das condições de consistência 

17 



exigem que a ordem de programa seja respeitada pelo menos para um subconjunto 

das operações. Outras relações de interesse entre operações também serão definidas 

no decorrer deste trabalho, mas serão apresentadas oportunamente quando necessi- 

tarmos de novas relações para as definições de legalidade no Capítulo 4. 

Ordem de Programa (q): Da mesma forma que 3, esta relação é definida 

apenas entre operações emitidas por um mesmo processo. Entretanto % ordena 

totalmente tais operações. Especificamente, para op e op' temos que op po) op' se e 

somente se op precede op' no código do processo a que elas pertencem. 

Podemos agora definir o que consideraremos como uma execução neste modelo. 

A definição de execução é dada sobre um conjunto de operações (leituras e escri- 

tas) parcialmente ordenadas pela fecho transitivo de todos os pares de operações 

relacionadas por 3 ou %, ou seja, [mf U %I+. Denotaremos por R o con- 

junto de operações de uma execução e por 4 a relação [% U - ) IC .  Portanto, 

representaremos uma execução pelo conjunto parcialmente ordenado (R, a). 

No decorrer deste trabalho, utilizaremos intensamente a representação de exe- 

cuções através de grafos orientados. Seja G = (N, E) um grafo orientado utilizado 

para representar uma execução. G tem como conjunto de vértices o conjunto de 

operações da execução e como arestas os pares de operações dados por "$ e pe- 

la redução transitiva de 3. Na Figura 2.4, cada grafo representa uma possível 

execução do respectivo trecho de programa. No primeiro grafo, nenhum par de 

operações é relacionado por 3, uma vez que nenhuma leitura retorna o valor es- 

crito pela única operação de escrita na execução. No segundo exemplo, apesar de 

r ( b )  q w(b)5, a execução não exibe relação entre r(b)5 e w (b)5 por %. Supondo 

que s[w(b)5] 4 e[r(b)] e que r (b)  retorna o valor 5, então w(b)5 3 r(b)5. 

Os exemplos da Figura 2.4 têm também o intuito de mostrar que a ordem entre 
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Figura 2.4: Execução representada por grafo orientado. 

as operações que é exibida no código (ordem de programa) pode não ser respei- 

tada dependendo das condições impostas pelo modelo de consistência de memória 

adotado. Conforme veremos no Capítulo 5, diferentes modelos impõem diferentes 

exigências quanto à preservação da ordem de programa. 

Considere agora o exemplo da Figura 2.2. Naquela figura, são mostradas as 

precedências entre eventos de uma execução do respectivo programa. Na Figura 

2.5, mostramos as relações entre operações conseqüentes das referidas precedências 

entre eventos. Note que a operação de escrita w(x)2 não precede r(y)4. Isto acontece 

porque, apesar de e[w(x)2] preceder e[r(y)4] em 4, não é definida para pares 

escrita-leitura. 

Figura 2.5: Execução representada por grafo orientado. 



Trabalhos Relacionados 

Muitos modelos formais para sistemas concorrentes baseados em memória comparti- 

lhada fõram propostos, em geral como parte especificações de modelos e protocolos 

de consistência [15, 72, 37, 12, 67, 1, 5, 41, 45, 301. Nesta seção, iremos comparar 

alguns destes trabalhos com o modelo aqui apresentado. 

Um problema básico na definição formal de condições de consistência é a mo- 

delagem de operações não atômicas. Se admitimos que o sistema de memória per- 

mite a existência de múltiplas cópias de uma mesma localização de memória, então 

uma escrita deve ser tratada de modo não atômico. Dubois, Scheurich e Briggs 

[30] propuseram as noções "executada com relação a um processo", "executada" e 

"globalmente executada", que transcrevemos a seguir (com pequenas alterações de 

terminologia), para lidar com a não atomicidade das operações numa arquitetura de 

memória distribuída. 

[...]uma leitura é considerada executada (terminada) com relação ao pro- 

cessador k no  instante e m  que a emissão de uma escrita para a mesma 

localização pelo processador k não pode afetar o valor retornado pela lei- 

tura. Uma escrita é considerada executada com relação ao processador 

k ,  n o  instante e m  que uma  leitura emitida pelo processador k para a 

mesma localização retorna o valor definido por esta escrita. 

[...I Uma escrita é considerada globalmente executada se está executada 

com relação a todos os processadores. U m  leitura é considerada global- 

mente  executada se está executada com relação a todos os processadores 

e se a escrita que gerou o valor lido também está globalmente executada. 

A principal deficiência destas definições é fato de serem baseadas em um tempo 
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global supostamente disponível em todos os processos, o que não é possível em um 

sistema distribuído assíncrono. O fato de não serem precisas, levou a interpretações 

erradas de seus significados gerando, inclusive, a revisão da definição do modelo 

de Consistência por Processador usada na definição da 

(release consistency) [38]. O modelo por nós proposto 

de operações não atômicas de modo claro, através das 

se referenciar a um tempo global. 

Consistência por Liberação 

dá suporte à representação 

relações entre eventos, sem 

Attiya et al. [15, 32, 161 utilizam um modelo também baseado em eventos para 

a composição de operações. De forma semelhante a nossa abordagem, operações são 

caracterizadas por eventos de início e término (exceto operações de controle para 

as quais só um evento é definido). As condições de consistência são formalizadas 

considerando sequências legais de subconjuntos de operações sobre as quais diversas 

restrições são impostas de acordo com a condição que se quer expressar. Em uma 

primeira abordagem [16], os autores assumem que as operações de cada processo 

são executadas em seqüência, na ordem de programa. Isto impede a modelagem 

de otimizações como as citadas na Seção 2.2. Além disso, esta abordagem também 

supõe a existência de um tempo global único que ordena todos os eventos e induz 

uma ordem parcial entre as operações. Em uma revisão desta formalização [15, 

321, é permitida a execução não seqüencial das operações de um mesmo processo 

entretanto, a relação entre eventos, sobre a qual é definida a relação entre operações, 

continua sendo uma ordem total, o que contrasta com a nossa abordagem. 

Mizuno e Raynal [72, 67, 711 modelam execuções como conjuntos de "histórias" 

(sequências de operações de cada processo) parcialmente ordenadas através de uma 

relação entre escritas e leituras. Apesar de também definirmos uma execução como 

uma ordem parcial entre operações, as relações que definem tal ordem são bastante 

distintas. Primeiramente, as operações de um mesmo processo são parcialmente e 
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não totalmente ordenadas como nos referidos trabalhos. Em segundo lugar, não 

assumimos que todos os valores escritos em uma mesma localização são distintos. 

Acreditamos, portanto, que nossa abordagem é mais geral e que, considerando a 

modelagem de eventos, tem maior poder de expressão. 

Os modelos utilizados por Gharachorloo [37] e Adve [I] são ambos derivados do 

formalismo introduzido por Collier [27]. Baseado em uma arquitetura abstrata onde 

para cada processador existe uma cópia integral da memória compartilhada, neste 

formalismo as operações são divididas em suboperações, de acordo com seu tipo. No 

caso de uma leitura, existem apenas as suboperações de início e aquela que indica a 

execução da leitura, ambas no contexto do mesmo processo. No caso de uma escrita, 

além da suboperação de início, para cada processo existe uma suboperação relativa 

à execução da escrita com relação aquele processo. Basicamente, uma execução 

é definida como uma ordem total sobre tais suboperações. Diversos modelos são 

então definidos através de restrições impostas a esta ordem total. Esta abordagem 

se adequa bem à modelagem da não atomicidade das escritas em um ambiente 

distribuído, servindo para a definição otimizada de condições de consistência. Em 

comparação com o modelo por nós definido, os eventos de início, término, publicação 

e busca associados a escritas e leituras são suficientes para também expressar a não 

atomicidade das escritas e leituras e também as relações entre suboperações sem a 

necessidade de assumir uma arquitetura abstrata. Além disso, como a relação entre 

eventos é por nós tratada como uma ordem parcial, esta é menos restrita que a 

relação de ordem tot a1 assumida entre suboperações. 

De modo análogo ao modelo básico adotado por Mizuno e Raynal [67], Ahamad 

et al. [12, 81 considera que as operações de cada processo são totalmente ordenadas 

("histórias") e define uma execução como o conjunto destas ordens totais. Dife- 

rentes condições de consistência são então definidas considerando serializações de 



subconjuntos de operações. Diferentemente de Mizuno e Raynal, esta abordagem 

trata a existência de múltiplas escritas de mesmo valor para uma mesma localização. 

Cada possível combinação entre escrita e leitura é então considerada separadamen- 

te. Em contraste com esta abordagem, propomos a representação e tratamento em 

conjunto de todas as escritas que "podem influenciar" uma determinada leitura. No 

Capítulo 3, mostraremos como a modelagem de múltiplas escritas se relaciona com 

estruturas em grafos E-OU e, já no Capítulo 4, como uma nova teoria sobre lega- 

lidade pode ser estabelecida suportada pelos resultados obtidos na análise de tais 

grafos. 

Gibbons, Merrit e Gharachorloo [40, 411 utilizaram o formalismo de autômatos 

de 1/0 [65,64] para provar a equivalência do modelos de consistência por liberação e 

sequencial para uma determinada classe de programas. Este formalismo é bastante 

geral e preciso, entretanto é criticado por produzir especificações complexas [15] e 

de difícil tradução para implementação [I]. 

Uma abordagem que difere bastante das anteriores foi proposta por Friggo [33]. 

Na formalização por ele adotada, os modelos de consistência são definidos sobre 

um grafo orientado acíclico (dag) onde cada vértice corresponde à execução de uma 

operação e as arestas são definidas por relações que dependem do modelo de progra- 

mação adotada. Por exemplo, as arestas podem ser relativas à ordem de programa 

para operações de um mesmo processo e relativas a operações de sincronização para 

as operações entre processos. Frigo apresenta, então, várias especificações de con- 

dições de consistência (algumas delas detalhadas no Capítulo 5) baseadas em uma 

"função de observação", que, para cada leitura, indica qual vértice no dag foi o 

responsável pela escrita do valor lido. As diferentes condições de consistência são 

definidas impondo-se diferentes restrições a esta função. 



A definição de execução, conforme apresentamos na Seção 2.2, pode ser represen- 

tada por um grafo orientado, à semelhança do dag utilizado nesta última abordagem. 

Entretanto, o uso de tais funções de observação, acaba por encobrir alguns dos pro- 

blemas por nós tratados detalhadamente, como a análise de execuções que exibem 

múltiplas escritas de um mesmo valor em uma mesma localização de memória. 



Capítulo 3 

Modelagem Grafo-Teórica 

Neste capítulo, vamos apresentar alguns resultados em teoria de grafos que serão 

importantes ferramentas na análise de computações sobre memória compartilhada. 

Apesar das estruturas de grafos aqui introduzidas estarem diretamente relacionadas 

com as operações e relações entre estas definidas no Capítulo 2, os resultados aqui 

demonstrados são genéricos. Portanto, neste capítulo, consideraremos grafos orien- 

tados e grafos E-OU quaisquer. A relação entre tais grafos (e estruturas associadas) 

e condições de consistência atendidas ou não pelas execuções que eles representam 

serão apresentadas detalhadamente no Capítulo 4. 

3.1 Grafos E-OU 

Nesta seção, vamos apresentar o conceito de grafos E-OU e algumas estruturas 

associadas. Antes, porém, vamos introduzir a notação utilizada e o conceito de knot 

[46] em um grafo orientado. 

Seja H = (N, E) um grafo orientado. Para cada vértice ni E N, seja Di e 

Ai, respectivamente, os conjuntos de sucessores e antecessores de ni em H. Seja, 

também, Oi C Di o conjunto de sucessores imediatos de ni e Ii C Ai o conjunto de 

antecessores imediatos de ni (aqueles que estão a uma aresta de ni). 



Definição 3.1 (Knot) Seja H = (N, E )  um grafo orientado e K um subconjunto 

de N. K é dito um knot  e m  H se e somente se, para todo vértice ni E K, Ai = K. l  

Como um exemplo, seja H = (N, E )  o grafo da Figura 3.1. Seja também K C N 

o conjunto formado pelos vértices (2,3,6,7,10,11) destacados por círculos trace- 

jados na referida figura. K é um knot em H, uma vez que, para todo elemento 

ni E K ,  os antecessores de ni são os próprios elementos de K .  

Figura 3.1: Knot em um grafo orientado. 

Para caracterizarmos um grafo orientado como um grafo E-OU, necessitamos 

da definição de um modelo de precedência o qual define, para cada vértice ni do 

grafo, como os seus antecessores imediatos são agrupados em subconjuntos de Ii. A 

definição 3.2 formaliza esta noção. 

Definição 3.2 (Modelo de Precedência) Seja H = (N, E) um grafo orientado. 

Um modelo de precedência de H é u m a  coleção de P;, ..., P?, ti > 1, de subcon- 

juntos de Ii, para todo ni E N, tal que P,', ü ...  ü, P,t" = Ii. 

No decorrer deste trabalho denominaremos de conjuntos E de antecessores ime-  

diatos de um vértice ni a coleção de subconjuntos de Ii, denotados por P,', . . . ,  P?. 
lQuando mais apropriado, pode-se definir um knot como um subconjunto K E N onde, para 

todo ni E K, Di = K 



A Figura 3.2, a seguir, apresenta um grafo no qual estão destacados por elipses tra- 

cejadas os conjuntos E de antecessores imediatos do vértice 6, ou seja, P; = {3,4,5), 

P,2 = {2,3) e P,3 = (1). 

Figura 3.2: Conjuntos E de antecessores imediatos. 

Um grafo orientado H será classificado como um grafo E-OU se a este estiver 

associado um modelo de precedência conforme a Definição 3.2. No restante deste 

trabalho,sempre que nos referirmos a um grafo E-OU estaremos considerando um 

grafo orientado com um modelo de consistência associado. Intuitivamente, os dife- 

rentes conjuntos E de antecessores imediatos definidos para cada vértice pelo modelo 

de precedência estão relacionados na prática com condições que devem ser atendidas 

simultaneamente. Por outro lado, estes conjuntos de antecessores imediatos se rela- 

cionam logicamente através de uma relação OU, indicando, na prática, que apenas 

um conjunto de condições deve ser atendido necessariamente. 

Para tornar mais concretos os conceitos anteriores, vamos exemplificar como 

um modelo de precedência para um grafo que representa uma execução pode ser 

definido. Seja G = (N, E) o grafo da Figura 3.3. Cada vértice ni E N corresponde 

a uma operação e cada aresta aos pares de operações relacionados pela redução 

transitiva de e por 3. Se ni está associado a uma leitura, então existirão 

tantos conjuntos E de antecessores imediatos distintos de ni quantos forem o número 

de escritas que "podem influenciar" esta leitura, no caso r(x)v.  Cada conjunto E 

de antecessores imediatos conecta-se a ni por no máximo uma aresta % e por 



exatamente uma aresta 3. Na Figura 3.3, por simplicidade, não definimos a 

operação que precede ni por q. O significado deste modelo de precedência deve 

ser entendido da seguinte maneira: r ( x ) v  pode ser influenciada por mais de uma 

escrita, portanto representamos em cada conjunto E de antecessores imediatos a 

possibilidade do valor lido ter se originado da primeira escrita ou da segunda escrita. 

Em ambos os casos, r ( x ) v  deve ser precedido por uma destas escritas e pela operação 

anterior a ela em 3, se esta existir. 

ni = r ( x )  v 

Figura 3.3: Modelo de precedência relativo a uma execução. 

3.2 Estruturas em Grafos E-OU 

Algumas estruturas conhecidas de grafos E-OU, e outras introduzidas neste traba- 

lho, são apresentadas nesta seção, bem como alguns resultados relativos a proprie- 

dades e relacionamentos de tais estruturas. 

Primeiramente, vamos considerar a definição de b-subgrafo e b-knot introduzidas 

por Barbosa e Benevides [18]. 

Definição 3.3 (b-subgrafo) 

um subgrafo de H .  H' é dito 

Seja H = ( N ,  E )  u m  grafo E-OU e H' = (N',  E') 

u m  b-subgrafo de H se e somente se todo vértice 

ni E N' t e m  n o  máximo ti antecessores imediatos e m  H' ,  dos quais exatamente u m  

.... pertence a cada u m  dos conjuntos P,', P?. 



Definição 3.4 (b-knot) Um subconjunto K C N é dito ser um b-knot em H se e 

somente se K é um knot em algum b-subgrafo de H. 

A Figura 3.4 mostra, na parte (a), um grafo E-OU que contém um b-knot e, 

na parte (b), um b-subgrafo correspondente que contém um knot. Considere que 

apenas o vértice 6 possui mais de um conjunto E de antecessores imediatos, no caso 

os conjuntos de vértices {2,5) e {5,10). O b-subgrafo na parte (b) da referida 

figura foi obtido escolhendo-se os vértices 2 e 10 como antecessores imediatos do 

vértice 6. Este b-subgrafo apresenta um knot formado pelo conjunto de vértices 

(2,3,6,7,10,11) (marcados com um círculo pontilhado na figura). Outro possível 

b-subgrafo incluiria apenas o vértice 5 como antecessor imediato do vértice 6, uma 

vez que este elemento pertence a ambos os conjuntos E de antecessores imediatos de 

6. Entretanto, este último b-subgrafo não apresentaria knot. Como, pela Definição 

3.4, basta que exista um b-subgrafo com knot para caracterizar um b-knot, temos 

que o grafo da parte (a) da Figura 3.4 possui um b-knot. 

Intuitivamente, como um b-subgrafo inclui um representante de cada conjunto E 

de antecessores imediatos, estão nele representadas todas as possíveis combinações 

.... ..... ..... ..... 
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de escolhas de antecessores imediatos para cada vértice. De maneira análoga, po- 

demos definir um outro subgrafo, denominado c-subgrafo onde, para cada vértice, 

seus antecessores imediatos são exatamente todos os elementos de apenas um dos 
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Figura 3.4: b-knot em grafo E-OU e b-subgrafo correspondente. 
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conjuntos E de antecessores imediatos do grafo E-OU original. Esta definição é 

formalizada a seguir. 

Definição 3.5 (c-subgrafo) Seja H = ( N ,  E) u m  grafo E-OU e H' = (N',  E') u m  

subgrafo de H .  H' é dito u m  c-subgrafo de H se e somente se todo vértice ni E N' 

t e m  como seus antecessores imediatos e m  H' todos os elementos de exatamente u m  

dos conjuntos P:, . . . , P:. 

A Figura 3.5 ilustra um c-subgrafo associado ao grafo E-OU da Figura 3.4 no 

qual, para o vértice 6, foi escolhido o conjunto E de antecessores imediatos formado 

pelos vértices 2 e 5. Podemos observar que o c-subgrafo da Figura 3.5 possui um ciclo 

e que, mesmo se escolhêssemos o conjunto {2,10) como antecessores de 6, também 

teríamos um c-subgrafo com ciclo. Como veremos a seguir, a existência de knots 

em b-subgrafos está fortemente associado à existência de ciclos em c-subgrafos de 

um mesmo grafo E-OU. 

Figura 3.5: Exemplo de c-subgrafo. 

O Teorema 3.1 relaciona a existência de b-knots em um grafo %OU com a 

existência de ciclos em c-subgrafos deste grafo. Antes, porém, apresentamos o Lema 

3.1 que auxilia a prova do referido Teorema. 



Lema 3.1 Se H não contém b-knots, então toda componente fortemente conexa de 

H tem pelo menos u m  vértice ni tal que pelo menos u m  dos conjuntos c,. . . , p? 

não intercepta a componente. 

Prova. O lema é trivial para componentes com um único vértice. Para componentes 

com cardinalidade maior que um, seja C uma componente fortemente conexa de H 

e seja L seu conjunto de vértices. Suponha que todo vértice ni E L seja tal que 

todos os conjuntos Pj, . . . , P: interceptam L. Vamos mostrar que H contém um 

b-knot. Para tal, primeiramente construímos um b-subgrafo H' de H .  Este b- 

subgrafo tem como conjunto de vértices L no qual cada ni E L tem exatamente um 

antecessor imediato em cada conjunto e1 n L, . . . , P? n L. Note que, por suposição, 

esta construção é sempre possível. Note ainda que, porque C é fortemente conexa, 

H' não tem vértices fonte. Considere agora a seqüência de conjuntos A,', A:, A:, . . . , 

para algum vértice ni E L, onde A: é o conjunto de antecessores do vértice ni em 

H' e, para k > 1, A! é O conjunto de antecessores em H' de todos os vértices em 

A!-', A ausência de fontes em H' assegura que todos os conjuntos nesta seqüência 

contêm pelo menos um elemento. Além disso, porque L é finito, a sequência tem 

um ponto fixo, digamos j ,  no qual A! = A!-', o qual é, por definição, um knot em 

H' e, portanto, um b-knot em H .  O 

Podemos interpretar o Lema 3.1 da seguinte forma. Um b-knot pode ser definido 

também como uma componente fortemente conexa de um grafo S O U  onde, para 

cada vértice da componente, todos os conjuntos E de antecessores imediatos inter- 

ceptam esta componente. Se um grafo S O U  não tem b-knots, isto significa que, 

em toda componente fortemente conexa, existe uma "saída" desta componente, ou 

seja, sempre existirá um b-subgrafo no qual, se iniciarmos uma travessia partindo 

de qualquer vértice da componente e que prossiga para um de seus antecessores 



imediatos, sempre encontraremos um vértice que possui um antecessor imediato que 

não pertence à componente. A Figura 3.6 ilustra esta idéia. Nesta figura, duas 

componentes são destacadas, uma com um conjunto E de antecessores imediatos 

que intercepta a componente e outra representando a dita "saída" da componente. 

Figura 3.6: Componentes de um grafo E-OU. 

Teorema 3.1 H contém um b-knot se e somente se todo c-subgrafo gerador de H 

contém um ciclo orientado. 

Prova. Seja K um b-knot em H.  Por definição, todo c-subgrafo gerador de H 

inclui K como parte de seu conjunto de vértices. Seja H' um c-subgrafo, e considere 

uma travessia de H' iniciada em qualquer vértice de K e que prossegue da seguinte 

forma. Quando em um vértice ni, a travessia prossegue para outro vértice que é um 

antecessor imediato de ni tanto em H' quanto no b-subgrafo de H onde K é um knot 

(note que tal antecessor sempre existe como conseqüência das próprias definições de 

b-subgrafo e c-subgrafo). Esta travessia é confinada em K e, porque K é finito, 

esta, em algum passo, retorna para um vértice já visitado, caracterizando, portanto, 

um ciclo orientado em H'. 

Se H não contém b-knots, então é possível construirmos um c-subgrafo gerador 

acíclico de H.  De modo a construir tal c-subgrafo, primeiramente vamos dividir H 



em componentes fortemente conexas maximais Cl, . . . , C,. Se todas as componentes 

Cl, . . . , C, são unitárias, então H é acíclico devido à maximalidade das componentes 

e, portanto, também são acíclicos cada um de seus c-subgrafos. Caso contrário, pelo 

Lema 3.1, e para 1 5 k 5 m, seja Ek o conjunto não vazio de vértices de Ck tal 

que, se ni E Ek, então pelo menos um dos conjuntos Pl, . . . , ~ , t "  não intercepta 

Ck. Se considerarmos cada componente Cl, . . . , C, como um "super vértice" sendo 

que os únicos arcos que chegam ao "super vértice" Ck são aqueles vindos de todos 

os vértices de um dos conjuntos Pl, . . . , ~ , t "  que não intercepta Ck para ni E Ek, 

então obtemos um c-subgrafo acíclico sobre os "super vértices" (acíclico, novamente 

pela maximalidade das componentes fortemente conexas). Agora vamos diminuir o 

"super vértice" Ck removendo deste Ek, e recursivamente repetir todo o processo a 

partir da divisão em componentes fortemente conexas. A recursão termina quando 

estas componentes não podem mais ser formadas exceto se forem conjuntos unitários. 

Neste ponto, tem-se um c-subgrafo gerador acíclico de H. 0 

A Figura 3.7 ilustra o processo recursivo utilizado na prova do Teorema 3.1. 

Observe, inicialmente, os vértices 1 e 2 pertencentes à componente C. Vamos con- 

siderar que estes vértices possuem os conjuntos { a )  e {b )  como conjuntos E de 

antecessores imediatos de modo que { a )  e {b )  não interceptam a componente C. 

O primeiro passo da recursão para a formação de um c-subgrafo é a escolha destes 

conjuntos como os antecessores imediatos para os vértices 1 e 2, respectivamente. 

Num segundo passo, consideramos uma componente reduzida, que não contém os 

vértices 1 e 2. Repete-se, então, o mesmo processo a partir da identificação dos 

vértices que possuem conjuntos de antecessores imediatos que não interceptam a 

nova componente, no caso os vértices 3 e 4. 



Figura 3.7: Componentes fortemente conexas maximais de um grafo E-OU. 

3.2.1 C-subgrafos Consistentes 

O Teorema 3.1 define a relação entre a existência de b-knots em um grafo E-OU e 

a existência de ciclos em todos os possíveis c-subgrafos geradores correspondentes. 

Entretanto, conforme veremos no Capítulo 4, estaremos interessados em apenas um 

subconjunto destes possíveis c-subgrafos. Nesta próxima seção, iremos caracterizar 

este subconjunto (de modo genérico) e estabelecer a relação entre ele e estruturas 

no grafo E-OU original. Também no Capítulo 4, identificaremos este conjunto de 

c-subgrafos como aquele que representam possíveis execuções. 

Definição 3.6 (c-subgrafo Consistente) Seja H u m  grafo E-O U e o conjunto 

de todos os possz'veis c-subgrafos geradores de H .  Seja, ainda, 4 C @ u m  subconjunto 

de c-subgrafos de interesse. S E @ é u m  c-subgrafo consistente se e somente se 

s E d. 

Para prosseguirmos com a análise da relação entre os c-subgrafos em 4 e estru- 

turas no grafo original H, vamos identificar cada elemento de 4.  Desta forma, seja 

Si, 1 5 i 5 1, um elemento de 4, onde 1 é o número de possíveis c-subgrafos gerado- 

res distintos de H. Vamos, também, denotar por P! o conjunto E de antecessores 

imediatos do vértice ni que participa do c-subgrafo Sk. 
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Dadas a definição de c-subgrafo consistente e as notações acima, podemos propor 

o Teorema 3.2 que, analogamente ao Teorema 3.1, estabelece as condições necessárias 

e suficientes para que todo c-subgrafo consistente com relação a um subconjunto de 

Q> contenha ciclos. 

Teorema 3.2 Todo c-subgrafo gerador de H consistente com relação a q5 contém u m  

ciclo orientado se e somente se, para todo elemento SI, de q5, existe uma componente 

fortemente conexa não unitária C de H tal que, para todo vértice ni E C, P! 

intercepta C. 

Prova. A prova segue a mesma linha da prova do Teorema 3.1. Suponha que exista 

Sk E q5 tal que toda componente fortemente conexa não unitária de H contém pelo 

menos um vértice ni para o qual qk não intercepta a componente. Vamos mostrar 

que é possível construir um c-subgrafo gerador consistente com relação a qh acíclico 

de H. De modo a construirmos tal c-subgrafo, vamos primeiramente dividir H em 

componentes fortemente conexas maximais Cl, . . . , C,. Se todas as componentes 

Cl, . . . , C, são unitárias, então H é acíclico devido à maximalidade das componen- 

tes e, portanto, também são acíclicos cada um de seus c-subgrafos. Caso contrário, 

para 1 < j < m, seja Ej o conjunto não vazio de vértices de Cj tal que, se ni E Ej, 

então P! não intercepta Cj. Se considerarmos cada componente Cl, . . . , C, como 

um "super vértice" sendo que os únicos arcos que chegam ao "super vértice" Cj são 

aqueles vindos de todos os vértices de um dos conjuntos P! que não interceptam 

Cj para ni E Ej, então obtemos um c-subgrafo acíclico sobre os "super vértices'' 

(acíclico, novamente pela maximalidade das componentes fortemente conexas). Va- 

mos, agora, diminuir o "super vértice" Cj removendo deste Ej, e recursivamente 

repetir todo o processo a partir da divisão em componentes fortemente conexas 

(considerando o mesmo elemento Sk). A recursão termina quando estas componen- 



tes não podem mais ser formadas exceto se forem conjuntos unitários. Neste ponto, 

temos um c-subgrafo gerador acíclico de H. Este c-subgrafo é ainda consistente 

com relação a $, uma vez que todas as arestas que conectam os "super vértices", 

em cada passo da recursão, são relativas ao mesmo elemento Sk de $. 

Por outro lado, seja Sk um elemento de $ e seja C uma componente fortemente 

conexa não unitária de H tal que, para todo vértice ni E C,  Gk intercepta C. Por 

definição, todo c-subgrafo gerador consistente de H inclui C como parte de seu 

conjunto de vértices. Considere uma travessia de SI, iniciada em qualquer vértice de 

C e que prossegue da seguinte forma. Quando em um vértice ni, a travessia prossegue 

para outro vértice que é um antecessor imediato de ni tanto em SI, quanto em C. 

Note que tal antecessor sempre existe como conseqüência da própria definição de 

c-subgrafo e pelo fato de que P/ intercepta C. Esta travessia é confinada em C 

e, porque C é finito, esta, em algum passo, retorna para um vértice já visitado, 

caracterizando, portanto, um ciclo orientado em Sk. O 

Apesar da definição de c-subgrafos consistentes ser bastante abstrata neste pon- 

to, no próximo capítulo, iremos definir precisamente os elementos de um conjunto de 

c-subgrafos que estará associado às possíveis subexecuções quando representarmos 

uma execução por um grafo E-OU. 



Capítulo 4 

Legalidade 

Neste capítulo, apresentamos a definição original de legalidade e introduzimos duas 

definições alternativas. A motivação para estas novas definições, conforme veremos 

nas seções seguintes, é o fato destas serem estabelecidas sobre a ordem parcial de- 

finida por uma dada execução. Em contraste, a definição original de legalidade é 

dada sobre uma seqüência de operações que, de alguma maneira, se relaciona com 

a execução propriamente dita. 

Como ressaltamos no Capítulo 1, o conceito de legalidade está presente na grande 

maioria das definições de modelos de consistência. Por esse motivo, uma definição 

menos rígida deste conceito pode levar a implementações mais eficientes de um 

determinado modelo. 

Legalidade Sequencial 

O conceito de legalidade foi primeiramente apresentado por Herlihy e Wing [45] com 

o intuito de formalizar quais as seqüências de operações que deveriam ser conside- 

radas corretas para um determinado tipo de objeto. Esta definição original, dada 

sobre uma ordem total de operações, assume que cada objeto tem uma especifi- 

cação seqüencial que estabelece o conjunto de operações válidas e o conjunto de 



seqüências de operações consideradas corretas para o objeto. Baseado nesta especi- 

ficação seqüencial de cada objeto, a definição de legalidade é apresentada a seguir. 

Devido à característica de ser especificada sobre uma sequência de operações, nos 

referiremos a esta definição como legalidade seqüencial no restante deste trabalho. 

Defini-ção 4.1 (Legalidade Sequencial) Uma seqüência de operações 4 é legal 

se e somente se, para todo objeto x ,  a subseqüência de 4 composta apenas de 

operações sobre x está n a  especificação seqüencial de x .  

Na definição acima, note que, por simplicidade, usamos uma ordem total (4) 

e não um conjunto totalmente ordenado para denotar uma sequência de operações. 

Exceto quando necessário, o respectivo conjunto de operações ficará por ser inferido 

a partir do contexto. Utilizaremos esta simplificação notacional no restante deste 

texto. 

Neste trabalho, consideraremos como objetos apenas localizações compartilhadas 

de memória e, como operações, apenas leituras e escritas. A especificação seqüencial 

deste tipo de objeto dita que as seqüências válidas são aquelas nas quais as ope- 

rações de leitura não retornam valores sobrepostos, ou seja, a usual semântica para 

operações de leitura, que devem retornar o último valor escrito na sequência. 

De modo a sermos mais específicos, seja 4 uma sequência de operações. Uma 

operação de leitura r ( x ) v  é dita ser legal se existe uma operação de escrita w ( x ) v  

tal que w ( x ) v  4 r ( x ) v  e não existe nenhuma outra operação de escrita w ( x ) v l  tal 

que v' # v e w ( x ) v  4 w ( x ) v l  4 r ( x ) v .  Baseados nesta noção de legalidade de 

uma operação de leitura, podemos tornar mais específica a definição de legalidade 

seqüencial, da seguinte forma. 



Definição 4.2 (Legalidade Sequencial revisada) Uma seqüência de operações 

4 é legal se e somente se todas as operações de leitura e m  4 são legais. 

A Definição 4.2 e a noção de leituras legais sobre a qual esta é baseada é 

frequentemente utilizada na definição de condições de consistência sobre conjun- 

tos de operações de leituras e escritas (parcialmente ou totalmente ordenados) 

[15, 72, 37, 67, 1, 5, 451. Na verdade, desconhecemos abordagens onde o conceito de 

legalidade é definido formalmente sobre um conjunto parcialmente ordenado confor- 

me apresentaremos a seguir. Mesmo a abordagem de Mizuno [67] que, de maneira 

semelhante a nossa, define condições de consistência sobre uma ordem parcial de 

operações, a definição de legalidade é estabelecida sobre sub-seqüências totalmente 

ordenadas de operações nas quais todas as leituras devem ser legais. 

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes da definição de legalidade sobre con- 

juntos parcialmente ordenados de operações, é importante ressaltar que tal definição 

deve de alguma maneira estar ligada à definição usual de legalidade sobre seqüências 

de operações, de modo que a semântica de se evitar o retorno de valores "sobrepos- 

tos" seja mantida na nova definição. Para tal, nossa abordagem aqui será a de 

exigir que exista uma sequência legal de operações que estenda, de uma maneira a 

ser definida precisamente nas próximas seções, o conjunto parcialmente ordenado 

que definiremos como legal. 

Vale observar que a exigência de equivalência semântica distingue nossa abor- 

dagem daquela definida nos trabalhos de Mizuno [67] e Raynal [72] (Seção 4.4). 

Nestes trabalhos, uma execução é definida como legal se todas as leituras nela forem 

legais. Entretanto, para classificar leituras como legais dentro da ordem parcial que 

representa a execução, Mizuno e Raynal tomam apenas o subconjunto das operações 

relacionadas com cada leitura separadamente. Como conseqüência, uma execução 



classificada por esta abordagem pode não ter uma extensão linear legal. A Figura 

4.1 mostra uma execução onde todas as leituras são legais e que, portanto, seria 

classificada como legal por tal definição. Entretanto, conforme veremos na próxima 

seção, esta execução não pode ser estendida por uma seqüência legal de operações. 

Relembrando as definições introduzidas no Capítulo 2, uma execução é repre- 

sentada por um conjunto parcialmente ordenado (R, q), onde R é o conjunto de 

operações e 4 é o fecho transitivo de todos os pares de operações relacionadas por 

mi, OU 20\. 

Neste capítulo, usaremos representar uma dada execução por um grafo orientado, 

o que possibilitará a aplicação dos resultados do Capítulo 3 nas definições e teoremas 

aqui introduzidos. Portanto, dada uma execução (R, A), iremos representá-la por 

um grafo orientado G(N,  E) que tem como conjunto de vértices 0 e como arestas 

os pares de operações dados por -% e pela redução transitiva de q. A Figura 

4.1 mostra um exemplo de tal representação gráfica, onde as arestas de um vértice 

relativo a uma escrita para um vértice relativo a uma leitura são aquelas devido à 

"i\ e as demais arestas são devido à ""\. 

Figura 4.1: Execução representada por grafo orientado. 

Nas próximas seções, apresentaremos duas novas definições para o conceito de 

legalidade. 



4.2 Legalidade sob Escritas Únicas 

Nossa primeira definição de legalidade sobre um conjunto parcialmente ordenado é 

baseada, por simplicidade, na suposição de que, para cada leitura na execução, existe 

exatamente uma operação de escrita que se relaciona com ela através da relação 

"pode influenciar", 3. Esta simplificação não elimina a existência de múltiplas 

escritas de mesmo valor para uma mesma localização e nem a possibilidade de uma 

mesma escrita "poder influenciar" várias leituras, mas implica que os conjuntos 

compostos por pares escrita-leitura relacionadas por 3 são disjuntos. Por esta 

razão, tais escritas podem ser identificadas e a execução pode ser tratada como se 

todo valor fosse unicamente identificado, isto é, como se nenhum valor fosse escrito 

na mesma localização de memória mais de uma vez. Como conseqüência, a semântica 

associada à relação 3 passa a ser de "certamente influenciou" ao invés de "pode 

influenciar". Esta suposição tem sido usada em em algumas definições formais de 

condições de consistência [72, 71, 67, 661. Entretanto, na seção 4.3, relaxaremos 

esta suposição e uma segunda definição de legalidade sobre conjuntos parcialmente 

ordenados será introduzida. 

O primeiro passo necessário à definição de legalidade sobre uma execução é es- 

tender a ordem parcial 4 que representa esta execução, através da adição rela- 

cionamentos entre pares de operações necessários em uma seqüência legal com o 

intuito de refletir as condições necessárias para a existência de uma extensão linear 

legal desta ordem parcial. Isto irá garantir a equivalência semântica com a definição 

de legalidade sobre ordens totais, conforme justificamos anteriormente. A seguin- 

te  definição formaliza esta noção através da relação 4, denominada restrição de 

legalidade. 



Definição 4.3 (Restrição de Legalidade sob escritas Únicas) Para v # v', se- 

ja r (x)v e w (x)ul tais que r(x)v não precede w (x)vl em -%. Então r (x)u -% w (x)ul 

se e somente se existe r(x)vl tal que w(x)v -% r(x)vl. 

A intuição neste conceito de restrição de legalidade é a seguinte. Se r(x)v, w (x)vl 

e r(x)vl estão relacionado conforme descrito na Definição 4.3, então, em qualquer 

extensão linear de 4, w(x)v deve preceder w(x)vl. Portanto, de modo a não violar 

a legalidade sequencial, r(x)v deve preceder w(x)vl. Observe que obrigatoriamente 

w(x)v 3 r (x)v e w (x)vl 3 r(x)vl, uma vez que estamos supondo a existência de 

uma única operação de escrita para cada valor. 

Note ainda que, na Definição 4.3, não consideramos a existência de uma operação 

de escrita w(x)vl sucedendo w(x)v em -% para relacionarmos r(x)v e w(x)vl por 

3. Isto se deve ao fato de que, se existe w (x)vl tal que w (x)v 4 w (x)vl, então, 

ou existe também r(x)vl tal que w(x)vl 3 r(x)vl e, portanto, w(x)v -% r(x)ul ou 

podemos desconsiderar tal operação de escrita (w(x)vl), uma vez que esta não tem 

influência alguma sobre a execução l. 

Vamos, agora, estender a relação -% acrescentando os pares relacionados por 

3. A esta nova relação denominamos 4, sendo definida pelo fecho transitivo da 

união de 3, 3 e I", (ou seja, A= [q U % U I",]+). A Figura 4.2 ilustra a 

inclusão de pares devido à restrição de legalidade (%), representados pelas arestas 

tracejadas, em uma dada execução. Em ambos os casos (partes (a) e (b)), existem 

as operações w (x)v e r(x)vl tal que w (x)v -% r (x)vl. Observe, entretanto, que, na 

parte (b), o "caminho" entre w(x)v e r(x)vl envolve a própria operação de leitura 

que participa da restrição de legalidade adicionada. 

lComo os modelos de consistência, em geral, exigem alguma forma de consistência com a 
ordem de programa, no Capítulo 5, introduziremos operações artificiais de leitura em execuções 
equivalentes a fim de possibilitar a análise também destas operações de escrita que não influenciam 
nenhuma leitura nas execuções propriamente ditas. 



Figura 4.2: Inclusão dos pares relativos à restrição de legalidade. 

Podemos, agora, estabelecer nossa primeira definição de legalidade baseada na 

ordem parcial 5 e considerando escritas unicamente identificadas. 

Definição 4.4 (Legalidade sob escritas unicamente identificadas) (R, 4) 

é legal se e somente se 5 é aciclica. 

Para ilustrar os conceitos envolvidos na Definição 4.4, seja a Figura 4.3 onde 

duas execuções são exibidas, uma legal, na parte (a) e outra que não é legal na parte 

(b). Nesta figura, os grafos correspondentes são mostrados com seus conjuntos de 

arestas expandidos pela adição das arestas que representam a restrição de legalidade 

(arestas tracejadas). As linhas horizontais tracejadas agrupam as operações de um 

mesmo processo, com exceção das escritas que foram destacadas para indicar que 

estas só possuem sucessores diretos através da relação 3. Note, por exemplo, 

na parte (a), que w(x)l o) r(x)O e, portanto, as leituras influenciadas por esta 

escrita devem preceder w(x)O em %. Isto, entretanto, não gera ciclos no grafo 

expandido. Logo, a execução representada na parte (a) é legal. Já na parte (b), 

w(x)O r(x) l ,  portanto a leitura r(x)O que não precede a operação w(x)l em 4 

deve precedê-la na restrição de legalidade. De modo simétrico, r(y)O deve preceder 

w(y)l na restrição de legalidade. A execução representada por G, neste caso, não 

é legal porque existe um ciclo direcionado em -% (este ciclo pode ser facilmente 



visualizado no grafo expandido). 

Figura 4.3: Uma execução legal e uma que não é legal. 

O Teorema 4.1, apresentado a seguir, relaciona execuções que são legais pela 

Definição 4.4 com a legalidade sequencial. 

Teorema 4.1 (R, 4) é legal se e somente se "t tem uma extensão linear legal. 

Prova. Se "-, não tem extensão linear legal, então existem localizações 

x e y e valores v, e v;, v,, e v;, tais que w(x)v, "t r(x)vL "t r(y)v, e 

w(y)v, "t r(y)v; o) r(x)vx. Neste caso, -% é tal que r(x)vx 3 w(z)vL e 

T ( ~ ) v ,  3 w (y)v; e, portanto, 5 contém um ciclo orientado. Pela Definição 4.4, 

(R, "t) não é legal. 



Por outro lado, se 4 tem uma extensão linear legal 4, então, pela Definição 

4.2, uma dada localização x produz um padrão alternante em 4 :  primeiro uma 

escrita para x aparece, em seguida as leituras daquele valor, então a escrita de 

outro valor seguida pelas leituras deste e assim por diante. Pela Definição 4.3, tal 

serialização 4 contém 3, portanto 4 também é uma extensão linear de 4 

que, portanto, tem que ser acíclica. Pela Definição 4.4, (Q, -%) é legal. 0 

4.3 Legalidade sob Múltiplas Escritas 

Nesta seção, eliminaremos a suposição de que todos os valores são unicamente iden- 

tificados em uma execução. Nossa abordagem aqui será a de considerarmos todas as 

escritas que "podem influenciar" uma determinada leitura simultaneamente. Essa 

abordagem contrasta com outros modelos que também permitem múltiplas escri- 

tas, mas que procedem a análise considerando cada possibilidade separadamente. A 

seção 4.4 apresenta uma comparação mais detalhada destas abordagens. 

De modo a generalizarmos a restrição de legalidade da Definição 4.3 para permitir 

múltiplas escritas, alguns conceitos precisam, primeiramente, ser definidos. Consi- 

dere uma execução (a, 4). Vamos denominar a relação 5 de uma 9edução 

para escritas únicas" de 4 se 5 é definida da mesma forma que 4, exceto pela 

troca de % por um subconjunto de 3 que inclui exatamente um par para cada 

leitura. Em outras palavras, os pares em 3 que participam de são aqueles que 

definem, para cada leitura, exatamente uma escrita que "pode influenciá-la". Note 

que, de acordo com nossa discussão da seção 4.2, tal subconjunto de pode ser 

considerado como um conjunto que caracteriza a existência de escritas únicas de um 

mesmo valor para uma mesma localização de memória. Cada redução para escritas 

únicas representa uma possível combinação entre escritas e leituras de um mesmo 



valor em uma mesma localização, sendo semelhante a uma execução onde os valores 

são unicamente identificados. 

Precisamos, agora, redefinir a restrição de legalidade considerando a existência 

de múltiplas escritas. 

Definição 4.5 (Restrição de Legalidade sob múltiplas escritas) Para 

v  # v', seja r  ( x ) v  e  w (x)vl  tais que r  (x )v  não precede w(x)vl  em a. Então 

T ( X ) V  -% w(x)vl  se e  somente se existe uma redução para escritas únicas de "t, 

denominada 5, tal que r (x )v  Ibt w(x)vl ,  onde 5 é a restrição de legalidade 

que resulta da aplicação da Definição 4.3 sobre 5 ao invés de sobre a. 

De acordo com a Definição 4.5, a relação restrição de legalidade --> para 

múltiplas escritas é a união das restrições de legalidade que resultam da aplicação 

da Definição 4.3 sobre todas as reduções para escritas únicas de "t. Esta definição 

de -% pode ser considerada muito abstrata se pretendemos que ela seja útil para 

um uso prático eventual. Entretanto, como demonstraremos a seguir através da 

Proposição 4.1, é possível mostrar exatamente quais pares leitura-escrita resultam 

da Definição 4.5. 

Proposição 4.1 Para v  # v', seja r (x )v  e  w(x)vl  tais que r (x )v  não precede w(x)v l  

em "t . Então r  (x )v  -% w (x)vl  se. e  somente se existem w (x )v  e  r(x)vl  tais que 

(a) w(x )v  mS r (x )v ,  

(b) w(x)v  a r(x)vl ,  e  

(C) w (x)v' -% T(x)v'.  

Prova. Se r ( x )v  3 w(x)vl ,  então, pela Definição 4.5, existe A, uma redução 

para escritas únicas de 4, tal que r ( x )v  Ibt w(x)vl ,  onde -% resulta da aplicação 
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da Definição 4.3 sobre $. Pela Definição 4.3, segue que existe r(x)vl tal que 

w (x)v $ r(x)vl, onde w(x)v é a única escrita que precede r(x)v por @+ em $, 

portanto implicando (a). De forma análoga, w(x)vl precede r(x)ul por 3 em 5, 
implicando (c). O item (b) segue diretamente do fato que todo par em é também 

um par em A. 

Por outro lado, assuma que existe w (x)v e r (x)vl tais que (a), (b) e (c) sejam ver- 

dadeiros. Se $ é a redução para escritas únicas de "t na qual w(x)u precede r(x)v 

por 3 e w (x)vl precede r (x)vl por 3, então, pela Definição 4.3, r (%)v % w (x)vl, 

onde 5 resulta da aplicação daquela definição à -$. Pela Definição 4.5, segue 

que r(x)v -% w(x)ul. O 

A partir da Proposição 1, podemos descrever o conceito introduzido na Defi- 

nição 4.5 de maneira mais intuitiva, da seguinte forma. Se r(x)v se relaciona com 

as demais operações sobre a localização x conforme na Definição 4.5 e se pelo me- 

nos uma das operações de escrita que "podem influenciar" r(x)v precede, em &, 

uma operação de leitura que também envolve a localização x e um diferente valor 

v', então r(x)v deve também preceder as escritas que "podem influenciar" aquele 

r(x)vl, uma vez que pretendemos considerar todas as múltiplas escritas de um mes- 

mo valor para uma mesma localização de memória simultaneamente. Isto é ilustrado 

na Figura 4.4, onde um fragmento de uma execução é mostrado, sendo as arestas 

tracejadas representantes de pares em -% e as arestas sólidas representantes dos 

pares em a. As operações sobre x, nesta figura, se relacionam com a Proposição 

1 d e f o r m a q u e v = O e v 1 = 1 , 2 .  



/ 

w(x)2 C- - - - - - 
Figura 4.4: Pares devido à Restrição de Legalidade. 

4.3.1 Execuções como Grafos Orientados e Grafos E-OU 

O próximo passo para a nossa definição de legalidade sob múltiplas escritas é a 

definição de um novo grafo, denotado por G, que representa uma dada execução 

estendida pela restrição de legalidade. Como definimos na Seção 4.1, se (52, a) 
uma execução, esta pode ser representada pelo grafo G(N,  E) que tem como conjunto 

de vértices 52 e como arestas os pares de operações dados por "It e pela redução 

transitiva de 3. Se, a este conjunto de arestas, adicionarmos os pares em 3, 
então o grafo resultante é G. Note que o grafo G já foi utilizado informalmente nas 

nossas ilustrações das definições de restrição de legalidade e da própria definição 

de legalidade quando consideramos a existência de escritas únicas (Figuras 4.2 e 

4.3). Note que, pela semântica atribuída aos elementos de G, este grafo deve ser 

considerado como um grafo E-OU, cujos grupos E de antecessores imediatos são 

caracterizados a seguir. 

Em G, os grupos E de antecessores imediatos de um vértice ni são determina- 

dos de acordo com o tipo de operação que ni representa. Recordando as notações 

introduzidas no Capítulo 3, para cada vértice ni de G, P:, . . . , e' representam os 

conjuntos E de antecessores imediatos de ni. Se ni é um vértice relativo a uma leitu- 

ra, então cada conjunto em e', . . . , P? tem cardinalidade 1 ou 2, conectando-se a ni 



por no máximo uma aresta % e exatamente uma aresta 3, sendo que existirão 

tantos conjuntos E distintos de antecessores imediatos quantas forem as escritas que 

"podem influenciar" esta leitura. Note que pode existir um número maior destes 

conjuntos E, uma vez que mais de um deles podem ser idênticos. Os grupos E de 

antecessores imediatos, quando ni é um vértice relativo a uma escrita, são determi- 

nados de maneira semelhante à Definição 4.4 relativa à restrição de legalidade para 

múltiplas escritas (seção 4.5), conforme descrevemos a seguir. 

Seja 4 uma redução para escritas únicas de 4. Quando a Definição 4.4 é 

aplicada sobre $, se ni é um vértice relativo a uma escrita, as leituras que antece- 

dem ni através de arestas 3 irão compor um grupo E de antecessores imediatos, 

juntamente com a leitura que se conecta a ni através de uma aresta q, se esta 

existir. Desta forma, o número ti destes grupos E depende de quantos grupos de 

antecessores podem ser produzidos, via Definição4.4, a partir de reduções de 4 

para escritas únicas. A Figura, 4.5 ilustra estes grupos em fragmentos de G. 

Figura 4.5: Grupos de antecessores e sucessores imediatos. 

As elipses pontilhadas na Figura 4.5 indicam os diferentes conjuntos E de ante- 

cessores imediatos para um vértice relativo a uma leitura e para um vértice relativo 

a uma escrita. Apesar de não estar explícito na figura, ressaltamos que os anteces- 

sores imediatos de um vértice relativo a uma escrita só podem ser vértices relativos 
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a leituras, isto porque tanto em 3 quanto em -%, as operações que antecedem 

diretamente uma escrita são sempre leituras. 

Antes de apresentarmos a definição de legalidade sob múltiplas escritas, neces- 

sitamos de relacionar os resultados da teoria de grafos E-OU obtidos no capítulo 

3 com as características do grafo G, associando as possíveis reduções para escritas 

únicas com c-subgrafos consistentes. 

4.3.2 C-subgrafos Consistentes 

Conforme definimos na Seção 3.2.1 do Capítulo 3, um c-subgrafo é dito consistente 

se ele pertence a um subconjunto dos possíveis c-subgrafos de um determinado grafo 

E-OU. Vamos, nesta seção, caracterizar o subconjunto dos possíveis c-subgrafos de 

G de interesse na definição de legalidade. 

Seja G o grafo associado a uma execução (R, ",) e seja 4 o subconjunto dos 

possíveis c-subgrafos de G em que estamos interessados. Um subgrafo G" de G é 

um c-subgrafo pertence a 4 se existe uma redução para escritas únicas % (com- 

posta por %- e $) de ", tal que os pares relacionados por %- são exatamente 

aqueles conectados pelas arestas relativas a escolhidas na formação de G" e tal 

que, quando aplicada a restrição de legalidade sobre 4, os pares relacionados por 

3 são exatamente aqueles conectados pelas arestas relativas a -% escolhidas na 

formação de @. 

Portanto, 4 é o conjunto de c-subgrafos consistentes com possíveis reduções para 

escritas únicas de (R, 3). A Figura 4.6 mostra uma execução representada em for- 

ma de grafo E-OU. Note que este grafo não possui b-knot, o que, pelo Teorema 3.1, 

indica que existe um c-subgrafo gerador acíclico deste grafo, conforme verificamos 

na figura 4.7. Entretanto, os c-subgrafos da referida figura não são consistentes com 



reduções para escritas únicas e todos aqueles c-subgrafos consistentes, mostrados na 

Figura 4.8, apresentam ciclo. Isto indica, conforme formalizaremos a seguir, que não 

é possível estender a execução correspondente para uma seqüência legal equivalente. 

Figura 4.6: Grafo G contendo k-componente. 

Podemos, agora, apresentar uma versão mais especializada do Teorema 3.2, uti- 

lizando a definição de reduções para escritas únicas. Observe que, pela própria 

definição de c-subgrafos consistentes, para cada um destes c-subgrafos, existe uma 

redução para escritas únicas correspondente e vice-versa. Vamos identificar cada 

redução para escritas únicas e, conseqüentemente, cada c-subgrafo consistente. Da 

mesma forma que na Seção 3.2.1, vamos denotar por P! o conjunto E de antecessores 

imediatos do vértice ni que participa do c-subgrafo k correspondente à redução para 

escritas únicas 3. Antes, porém, considere a seguinte definição de k-componentes. 

Definição 4.6 (K-componente) Seja C uma componente fortemente conexa não 

unitária de G. C é uma k-componente se e somente se, dada uma redução para 

escritas únicas A, para todo vértice ni E C ,  Pf intercepta C .  



Figura 4.7: c-subgrafos consistentes de G. 



w(x)l 

Figura 4.8: c-subgrafos inconsistentes de G. 



Teorema 4.2 Todo c-subgrafo gerador consistente de G contém u m  ciclo orientado 

se  e somente se para toda redução para escritas únicas 3, existe uma  Bcomponente  

e m  G. 

Prova. A prova é trivial, uma vez que o conjunto de reduções para escritas 

únicas estendidas pela restrição de legalidade define um subconjunto de c-subgrafos 

consistentes conforme a Definição 3.6 e, portanto, podemos usar o resultado do 

Teorema 3.2. O 

Como G é, por definição, um grafo E-OU, podemos utilizar os resultados acima 

e aqueles da Seção 3.1 para definirmos a legalidade quando múltiplas escritas são 

permitidas. 

Definição 4.7 (Legalidade com múltiplas escritas) (R, a) é legal se e so- 

mente  se, para toda redução para escritas únicas 5, G não contém k-componentes. 

Esta definição pode ser vista como complementar à Definição 4.4 na presença 

de múltiplas escritas. Da mesma forma, o Teorema 4.3, apresentado a seguir, pode 

ser visto como complementar ao Teorema 4.1. A intuição neste teorema é que a 

legalidade de uma execução conforme estabelecida pela Definição 4.7 não diverge da 

usual noção de legalidade sequencial. 

Teorema 4.3 (R, 4) é legal se e somente se existe uma redução para escritas 

únicas de 4 que t e m  uma  extensão linear legal. 

Prova. A prova é baseada na observação de que, para todo c-subgrafo gerador 

consistente de G, existe uma relação correspondente que é uma redução para escritas 

únicas de 4 e vice-versa. Tal relação é o fecho transitivo de todos os pares em -o) 

ou no conjunto de pares 3 que aparecem no c-subgrafo. O c-subgrafo, portanto, 
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está sujeito aos resultados da Seção 4.2. Se (R, 4) é legal, então pela Definição 4.7 

G não contém k-componentes. Pelo Teorema 4.2, pelo menos um c-subgrafo gerador 

consistente de G é acíclico. Portanto, a correspondente redução para escritas únicas 

de 4 tem, pelo Teorema 4.1, sob a Definição 4.4, uma extensão linear legal. 

Por outro lado, se (R, 4) não é legal, então segue da Definição 4.7 que G 

contém uma k-componente, e pelo Teorema 4.2 que todos os c-subgrafos geradores 

consistentes de G contêm ciclos orientados. Novamente, pela Definição 4.4 e pelo 

Teorema 4.1, nenhuma redução para escritas únicas de 4 tem uma extensão linear 

legal. O 

Portanto, temos agora uma nova definição de legalidade, dada sobre uma ordem 

parcial de operações que representa uma execução e que admite a existência de 

múltiplas escritas de um mesmo valor em uma mesma localização compartilhada. Tal 

definição será utilizada na apresentação de condições de consistência no Capítulo 5. 

Trabalhos Relacionados 

Até o momento da escrita deste trabalho, tínhamos conhecimento apenas dos tra- 

balhos de Mizuno [67] e Raynal [72] cuja abordagem no tratamento da legalidade se 

aproxima daquela descrita neste capítulo. Estes dois trabalhos são complementares 

e envolvem o mesmo formalismo no que diz respeito à definição de legalidade. 

Neste ponto cabe observar que a definição de legalidade aqui introduzida está 

bastante relacionada com a condição para "histórias sequencializáveis'~ definida em 

[67]. Entretanto, importantes diferenças existem entre aquela condição e a defi- 

nição por nós introduzida. Por exemplo, em [67], a execução está sujeita a uma 

restrição na ordem de escritas (Write Order - WO) ou a uma restrição na ordem 



de objetos (Object Order - 00). Além disso, as "arestas de exclusivas" ( "exclusive 

edges"), apesar de definidas de maneira similar a nossa restrição de legalidade, não 

contemplam o caso no qual uma escrita precede uma leitura de outro valor, como 

conseqüência da restrição de ordenação de escritas. Portanto, a abordagem aqui 

apresentada é mais geral, além de propiciar uma extensão natural para lidar com a 

existência de múltiplas escritas de um mesmo valor, como vimos na seção 4.3. Este 

caso não é tratado nas referências acima citadas. 

Repare agora a Figura 4.3. Esta execução foi apresentada como um exemplo de 

execução não legal pela Definição 4.4. Entretanto, se analisarmos as precedências do 

exemplo utilizando a definição de Mizuno e Raynal, concluiremos que esta execução 

seria classificada como legal. Este exemplo, portanto, realça as diferenças entre as 

duas abordagens. 



Capítulo 5 

Condições de Consistência 

Neste capítulo, utilizaremos a teoria da legalidade desenvolvida nos capítulos an- 

teriores para expressar algumas das principais condições (modelos) de consistência 

propostas na literatura. De um modo geral, a caracterização de cada condição de 

consistência seguirá a mesma estrutura, na qual, dada uma execução, identifica-se 

o subconjunto de interesse das operações da execução original, sendo que deve exis- 

tir uma execução legal que retorne os mesmos valores da execução original e que 

apresente um conjunto particular de relações entre estas operações, característico de 

cada condição de consistência. 

A grande dificuldade de se expressar as várias condições de consistência existen- 

tes em um formalismo único está justamente no fato de que cada modelo é expresso 

originalmente com a utilização de formalismos próprios ou mesmos de maneira in- 

formal. Procuramos, neste capítulo, seguir a intuição básica que deu origem a cada 

condição e, portanto, não consideraremos os detalhes específicos devidos à formali- 

zação própria de cada definição. 

Antes, porém, considere as definições a seguir relativas a execuções equivalentes 

e parcialmente equivalentes, que serão úteis na apresentação dos diversos modelos de 

consistência. Estas definições têm o intuito de formalizar a noção de duas execuções 



nas quais as operações de leitura comuns retornam os mesmos valores. 

Definição 5.1 (Execução Equivalente) Seja (R, 4) uma execução. (Q', 5) é 

dita ser equivalente à (R, 4) se e somente se as seguintes condições são satisfeitas: 

(i) R c R'; 

(ii) R' \ R contém apenas operações de leitura; 

(iii) Toda leitura e m  R n R' retoma o mesmo valor em ambas as execuções; 

Definição 5.2 (Execução Parcialmente Equivalente) Seja (R, 4) uma exe- 

cução. (R', A) é dita ser parcialmente equivalente ii (R, a) se e somente se as 

seguintes condições são satisfeitas: 

(i) R n R' # 0; 

(ii) R' \ (R n R') contém apenas operações de leitura; 

(iii) Toda leitura e m  R n R' retorna o mesmo valor em ambas as execuções; 

Definição 5.3 (Subexeeução) Seja (R', "It ) uma execução parcialmente equiva- 

lente à (R, 4). (R', 4) é dita ser uma subexecução de (R, 4) se e somente se 

n l c n e " t & .  

Dadas estas definições básicas, passamos a apresentar formalmente algumas con- 

dições de consistência propostas. A relação das condições de consistência a seguir não 

representa uma lista exaustiva de todas aquelas existentes. Procuramos apresentar 

aquelas de maior relevância, tanto do ponto de vista teórico como de implementação, 

visando ilustrar a adequação da teoria proposta neste trabalho para a especificação 

de condições de consistência. 

l\ denota diferença de conjuntos. 



Consistência Sequencial 

Em uma máquina monoprocessada, os resultados obtidos com a execução de um 

programa qualquer são sempre consistentes com a execução seqüencial (seguindo 

a ordem estabelecida pelo código do programa) de cada instrução deste programa, 

mesmo que esta ordem não seja a que realmente ocorreu durante a execução. Em 

uma máquina multiprocessada, a maneira mais intuitiva de se admitir a ordem 

de execução das operações é considerar que cada processador se comporta como 

uma máquina monoprocessada e que os resultados obtidos são consistentes com um 

entrelaçamento das seqüências de operações executadas por cada processador. Esta 

intuição foi formalizada por Lamport 1561 conforme transcrito abaixo, definindo o 

modelo de Consistência Seqüencial. 

Definição 5.4 (Consistência Sequencial por Lamport ;) U m  multiprocessador 

é seqüencialmente consistente se o resultado de qualquer execução é o mesmo daquele 

obtido se as operações de todos os processadores fossem executadas e m  alguma ordem 

seqüencial e se as operações de cada processador aparecem nesta seqüência na  ordem 

especificada pelo seu programa. 

O modelo de Consistência Sequencial, na prática, é o modelo que impõe mais res- 

trições com relação aos possíveis resultados de computações paralelas sobre memória 

compartilhada. Outro modelo bastante restritivo é conhecido por linearixabilidade 

[45]. Este último modelo acrescenta às restrições da Consistência Sequencial a con- 

dição de que a ordem de tempo-real entre as operações deve ser respeitada nas 

seqüências equivalentes admitidas. Esta restrição torna inviável, em termos de de- 

sempenho, a implementação de tal modelo. 



Para definirmos Consistência Seqüencial, vamos utilizar o conceito de legalidade 

conforme a Definição 4.7. Pelo Teorema 4.3, temos que uma execução legal possui 

uma extensão linear legal. Entretanto, isso não é suficiente para classificarmos a 

execução como seqüencialmente consistente, uma vez que a ordem das operações 

de um mesmo processo nesta seqüência pode não ser consistente com a ordem de 

programa. A Definição 5.5, apresentada a seguir, contempla também esta condição. 

Definição 5.5 (Consistência Sequencial) (R, o)) é sequencialmente consis- 

tente se e somente se existe uma execução legal equivalente (a1, A) tal que $ 
é uma ordem total consistente com 3 quando restrita a um único processo. 

Note que a condição de equivalência entre execuções apresentada na introdução 

deste capítulo estende o conjunto de operações 0 através da inclusão de leituras 

LLartificiais" com o intuito de assegurar que a relação d+ resultante é uma ordem 

total, dado um processo, consistente com 3. Claramente, em tal ordem total, 

operações de escrita alternam com grupos de leituras, dos quais a que imediatamente 

segue uma operação de escrita w(x)v é uma operação de leitura r(x)v. Esta leitura 

pode ou não ser uma das "artificialmente" incluídas, dependendo se uma leitura 

apropriada já existe ou não em R. 

Para ilustrar esta técnica, seja o exemplo da Figura 1.1. Vamos supor que aquele 

programa deu origem à execução ilustrada na parte (a) da Figura 5.1. Podemos 

estender esta execução com a adição de leituras artificiais de modo a obter uma 

ordem total entre as operações de cada processo. Esta extensão é ilustrada na parte 

(b) da Figura 5.1. 



Figura 5.1: Execução e execução expandida equivalente. 

5.1.1 Condições para Consistência Sequencial 

A Definição 5.5 apresenta uma formalização para a Consistência Sequencial baseada 

na modelagem de execuções. Nesta seção, vamos abordar o problema do ponto de 

vista oposto, ou seja, a formalização das condições impostas para um sistema ser 

sequencialmente consistente e a verificação da corretude destas condições sobre o 

modelo de execução adotado. 

No trabalho original onde o modelo de consistência sequencial foi descrito, Lam- 

port [56] também estabeleceu condições para que uma implementação produzisse 

somente execuções sequencialmente consistentes. 

Condição 5.1 (Consistência Sequencial. Condições de Lamport) 

(a) Cada processo emi te  os pedidos de execução de operações sobre a memór ia  

compartilhada n a  ordem especificada pelo seu programa; 

(b) Pedidos de acesso à memória  compartilhada emitidos por todos os  processos 

para um m e s m o  módulo de memór ia  são servidos a partir de  u m a  fila FIFO. 

Emi t i r  um pedido de acesso à memór ia  corresponde a incluir este pedido nes ta  

fila. 

Ao estabelecer estas condições, Lamport considerou a existência de uma memória 
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compartilhada dividida em módulos Únicos nos sistema. Entretanto, para arquitetu- 

ras com caches ou com localizações de memória replicadas em mais de um módulo, 

estas condições não são suficientes e, portanto, não podem ser aplicadas. 

Scheurich e Dubois [73] propuseram condições mais gerais que suportam sistemas 

com cache e replicação. A diferença básica destas especificações está na suposição 

de atomicidade das escritas. Nas condições propostas em [73] e descritas a seguir, as 

escritas não são consideradas atômicas, em contraste com a suposição nas condições 

de Lamport. 

Condição 5.2 (Condições de Scheurich e Dubois) 

Cada processo emite os pedidos de execução de operações sobre a memória 

compartilhada na ordem especificada pelo seu programa; 

Depois que uma operação de escrita é emitida, o processador espera até que 

esta termine antes de emitir a próxima operação; 

Depois que uma operação de leitura é emitida, o processador espera até que 

esta termine e que a escrita do valor que está sendo retomado termine antes 

de emitir a próxima operação; 

Escritas para uma mesma localização são serializadas na mesma ordem com 

relação a todos os processos. 

Vamos formalizar as condições acima com base no modelo introduzido no 

Capítulo 2. Primeiramente, precisamos formalizar a noção de término de uma ope- 

ração. Seja op uma operação iniciada em um processador qualquer. Se op = r ( x ) v ,  a 

ocorrência do evento de término desta operação carrega a mesma semântica adotada 

nas condições acima, ou seja, na ocorrência de e [ r ( x ) v ] ,  o evento de busca b[r(x)v]  



já ocorreu e o valor de retorno foi definido. Caso op = w(x)v, conforme definido no 

Capítulo 2, a ocorrência do evento e[w(x)v] não significa o término desta operação. 

Portanto, é necessário relacionar a ocorrência de todos os eventos pi[w(x)v] com 

S [ W ( X ) V ]  e e[w(x)v],  a fim de capturar o conceito expresso na Condição 5.2. 

Seja (R ,  4) uma execução e op, r(x)v e w(x)v operações pertencentes a R. As 

condições de Scheurich e Dubois descritas anteriormente podem ser modeladas da 

seguinte forma, utilizando-se as relações í e í, entre eventos: 

Condição 5.3 (Condição de Scheurich e Dubois revisada) 

(a) Se op _po) op', então s[op] í s[opl]; 

(b) Se w(x)v % op, então pi[w(x)v] i, e[w(x)v] i, s[op],Vi E P(x ) ;  

(c) se W ( X ) V  -% r(x)v o=' op, então pi[w(x)v] í, e[r(x)v] t s[op],W E P(x ) ;  

(d) Se pi[w(x)v] 4, pi[w(x)vl], então pj [W ( x ) ~ ]  í, pj [w (x)vl] ,  V j  E P ( x )  . 

A seguir, vamos mostrar que a Condição 5.3 é suficiente para que um sistema gere 

somente execuções sequencialmente consistentes conforme a Definição 5.5. Para tal, 

seja (R,  4) uma execução qualquer produzida por uma determinada implemen- 

tação que atende à Condição 5.3. A Proposição 5.1, enunciada a seguir, estabelece 

que (R ,  4) é sequencialmente consistente. 

Proposição 5.1 Se a Condição 5.5' é satisfeita, então (R,  4) é sequencialmente 

consistente conforme a Definição 5.5. 

Prova. Seja (R1, 5) uma execução equivalente à (R,  4) conforme a Definição 

5.1 e G' o grafo estendido pela restrição de legalidade derivado de S. Sejam 

também í1  e í p  as relações entre eventos desta execução equivalente. Vamos supor 



que a todo par de eventos relativos a operações de R e relacionados por 4 ou 4, 

corresponda um par de eventos relativos às mesmas operações de R' e relacionados 

da mesma forma por -4 ou 4;. Isto é sempre possível uma vez que, pela Condição 

5.3, 3 nunca contraria -% e, portanto, existe uma execução equivalente que 

mantém as relações originais entre eventos e que produz uma ordem de execução 

($) consistente com q. Além disso, toda operação de leitura op artificialmente 

introduzida para formar R' é tal que nenhum evento c relativo a outra operação no 

mesmo processo é tal que s[op] 4 c 4 e[op]. Portanto, a Condição 5.3 também é 

válida para (R', 5). Vamos mostrar que (R', 4 )  é legal e, portanto, (R, a) é 

sequencialmente consistente. 

Pelos Teoremas 4.2 e 4.3, (R', 4) é legal se e somente se existe um c-subgrafo 

acíclico consistente de G>. Vamos supor que todos os c-subgrafos consistente de 

G> contenham ciclos. Seja 4 um destes c-subgrafos e b; a redução para escritas 

únicas associada a &. Usando o mesmo raciocínio da prova do Teorema 4.1, se & 

possui ciclo, então existem localizações x e y e valores v, e v;, v,, e v;, tais que 

(a) w(x)v, b; r(x)v; % r(y)v, e 

(b) w(y)v, b; r(y)v; 3 r(x)v,. 

Para simplificar a notação, vamos supor, sem perda da generalidade, que v, = 0, 

v; = 1, V, =-2 e v; = 3. Portanto, 

(a) w(x)O $ r (x) i  b; r(y)2 e 

(b) w(y)2 -% r(y)3 3 r(x)O. 

Vamos mostrar que s[r(x)O] 4; e[r(x)l] e s[r(y)2] -$ e[r(y)3] caracterizan- 

do um ciclo em 4;. Inicialmente, podemos concluir que existe rl(x)O E R' tal 



que w(x)O % rl(x)O $ r(x)l. Se b[rl(x)O] ocorre no processador i, então 

pi[w (x)O] 4, b[rl(x)O]. Como b[rl(x)O] 4, e[rl(x)O], pelos itens (b) e (c) da Condição 

5.3, e[rl(x)O] 4, s[r(x)l] e pk[w(x)O] ~ , s [ r (x ) l ] ,Vk  E P(x).  Como s[r(x)l] 4, 

b[r (x) 11, supondo que b[r (x) 1] ocorre no processador j ,  pj [w (x) 1] 4, b[r (x) 1] 

e, portanto pj[w (x)O] 4, pj[w (x)l] 4, b[r (x)l]. Pelo item (d) da Condição 5.3, 

pk [w (x)O] 4, p[w (x) 11, Vk E P(x). Supondo agora que r (x)O ocorre no processador 

i, em Fi(x), pi[w(x)O] i; b[r(x)O] i; pi[w(x)l] e, portanto, s[r(x)O] 4; pi[w(x)l]. 

Analogamente, s[r (y) 21 4; pi [w (y) 31. 

Pelo item (c) da Condição 5.3, pi[w(x)l] 4 e[r(x)l] e, portanto, 

s[r (%)O] 4; e[r(x) 11. De modo simétrico, s[r(y)2] 4; e[r (y)3], caracterizando um 

ciclo em 4;. Como 43, é uma ordem parcial, temos uma contradição. 0 

5.2 Consistência Causal 

O modelo de Consistência Seqüencial é o único dentre os apresentados neste capítulo 

que implica na existência de uma seqüência de operações legal e consistente do 

ponto de vista de todos os processos. O modelo de Consistência Causal, definido 

originalmente por Ahamad et al. [9, 10, 50, 11, 12, 70, 71, 721, é o modelo mais 

próximo da Consistência Seqüencial e que, basicamente, relaxa esta condição. 

A intuição neste modelo é que, para uma grande classe de aplicações, não é 

necessária a existência de uma única seqüência de operações consistente com todas as 

precedências derivadas da ordem de processo e das relações entre escritas e leituras. 

Ao contrário, bastaria que as relações de causalidade derivadas desta ordens fossem 

preservadas do ponto de vista de cada processo, separadamente. Formalmente temos 

a seguinte definição: 

Definição 5.6 (Consistência Causal) (Qq) é causalmente consistente se e 
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somente se existe uma execução (R', A) equivalente a (R, 4) tal que: 

(i) 

(ii) 

a, quando restrita às operações de u m  único processo é uma ordem total 

consistente com %; 

Para cada processo Pi existe uma subexecução (R", $) de (fl, 5) legal e 

tal que 0" contém apenas as operações relativas a Pi e as operações de escrita 

dos demais processos. 

O item (i) da Definição 5.6 estabelece que os resultados obtidos na execução real 

sejam os mesmos obtidos por uma execução que mantivesse a ordem de programa, 

de maneira análoga à definição de Consistência Sequencial. Entretanto, no caso 

da Consistência Causal, esta execução coerente com a ordem de programa não é 

necessariamente legal. O que o item (ii) define é, de certa forma, uma legalidade 

do ponto de vista de cada processo, quando apenas um subconjunto das operações 

é considerado, no caso o subconjunto das operações do processo em questão e as 

operações de escrita dos demais (R"). Como conseqüência, para cada processo, 

existe uma serialização legal das operações de R" que é consistente com a ordem de 

programa e com a ordem (causal) entre operações de escrita de processos diferentes. 

A Figura 5.2 ilustra uma execução causalmente consistente e que não atende às 

restrições da Consistência Sequencial. 

Figura 5.2: Execução causalmente consistente. 
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A execução apresentada na Figura 5.2 é causalmente consistente porque existe 

uma execução equivalente (Figura 5.3) tal que todas as subexecuções relativa a cada 

processo são legais. A Figura 5.3 mostra também a subexecução para o processo P3, 

onde a aresta tracejada corresponde ao único par relacionado pela restrição de lega- 

lidade (arestas tracejadas) nesta subexecução 2. É fácil verificar que as subexecuções 

para os demais processos também são legais. 

Figura 5.3: Execução e subexecução equivalentes. 

5.3 Coerência 

Esta condição de consistência é derivada dos protocolos de consistência de cache e 

estabelece que cada localização de memória deve passar por uma única seqüência de 

estados do ponto de vista de qualquer dos processos envolvidos. Esta noção pode 

ser formalizada utilizando-se a definição de legalidade e o modelo introduzido no 

Capítulo 2 da seguinte forma. 

Definição 5.7 (Coerência) (a, 4) é uma execução coerente se e somente se pa- 

ra cada localização compartilhada x existe uma execução (a', 5) legal e parcial- 

2Na parte (a) da Figura 5.3. aparecem também os arcos devido à restrição de legalidade. Note 
que esta execução não é legal, uma vez que o grafo expandido contém ciclo. 



mente  equivalente à (R,  4) tal que: 

(i) a' contém apenas as operações sobre a localixação x; 

(ii) 4, quando restrita às operações de u m  único processo é u m a  ordem total 

consistente com %. 

De maneira semelhante à definição de Consistência Causal, onde um certo tipo 

de legalidade por processo era definida, a Coerência exige uma legalidade por loca- 

lização. Esta característica, recentemente, motivou Frigo [33] a definir este modelo 

com o nome de "Consistência por Localização", apesar deste nome ter sido utiliza- 

do anteriormente para denominar o modelo proposto por Gao e Sarkar [34] (Seção 

5.8). A coerência é, inclusive, defendida por Frigo como o modelo mais fraco de 

consistência "razoável" de se adotar em uma arquitetura paralela. 

Um sistema que mantém as localizações de memória coerentes não implementa 

necessariamente um sistema sequencialmente consistente ou causalmente consisten- 

te. A Figura 5.4 apresenta uma execução coerente mas que não pode ser classificada 

como sequencialmente consistente ou causalmente consistente. O motivo desta di- 

ferença está no poder de expressão da condição de coerência que somente trata das 

relações entre operações envolvendo uma mesma localização compartilhada. 

Figura 5.4: Exemplo de execução Coerente. 



A Figura 5.5, a seguir, mostra uma execução parcialmente equivalente àquela 

exibida na Figura 5.4 relativa à localização x, já estendida pela restrição de legali- 

dade e consistente com a ordem de programa. É fácil verificar que esta execução é 

legal, uma vez que só existe uma operação de escrita para cada valor lido e o grafo 

correspondente é acíclico. A subexecução para localização y é trivialmente legal, 

uma vez que apenas um único valor é envolvido em todas as operações sobre esta 

localização. 

Figura 5.5: Execução legal parcialmente equivalente relativa à x. 

5.4 Consistência por Processador 

A intuição básica neste modelo, e compartilhada pelo modelo PRAM [63], é que 

apenas as operações iniciadas por um mesmo processo precisam ter garantias de que 

terão seus efeitos ocorridos na mesma ordem em todos os processos. Sendo assim, 

leituras de processos distintos podem retornar valores compatíveis com diferentes 

ordens para escritas iniciadas em processos também distintos. 

A definição original deste modelo de consistência foi estabelecida de maneira 

informal por Goodman [42,43], baseada na intuição descrita anteriormente. Segundo 

esta definição, uma execução é Consistente por Processador se 



[...I OS resultados são os mesmos obtidos se as operações de cada processo 

aparecem na  ordem sequencial especificada por seu programa. 

Na interpretação mais comum na literatura, esta definição implica que, para cada 

processo, deve ser possível ordenar totalmente, de maneira legal e consistente com 

a ordem de programa de todos os processos, as operações de uma dada execução. 

Como as operações de leitura são estritamente locais, para cada processo, tal orde- 

nação deve incluir as operações deste processo e as operações de escrita dos demais. 

A diferença conceitual básica entre este modelo e a Consistência Causal (Seção 5.2) 

está no fato de que a Consistência por Processador não exige que a ordem causal en- 

tre operações (escritas) de processos distintos seja mantida nas referidas ordenações 

para cada processo. Também é comum considerar que a definição original só tem 

sentido se a memória é mantida coerente (Seção 5.3). Temos, portanto, uma forma 

de legalidade por processo em conjunto com uma legalidade por localização. 

Esta noção pode ser formalizada utilizando o modelo exposto nos capítulos an- 

teriores da seguinte forma: 

Definição 5.8 (Consistência por Processador) (R, a) é consistente por pro- 

cessador se e somente se as seguintes condições são satisfeitas: 

(i) (R, 4) é coerente; 

(ii) Para cada processo Pi, existe uma  execução (R', a) legal e parcialmente equi- 

valente à (R, 4) tal que: 

(ii-a) RnR'  contém apenas as operações relativas a Pi e as operações de escrita 

dos demais processos; 

(ii-b) 5, quando restrita a u m  único processo, é uma ordem total consistente 

com %; 

(iii) A legalidade de cada ezecução (R', %) deve ser consistente com a condição 

de coerência do i tem (i). 



A condição de que (R,+) seja coerente, expressa no item (i), não pode ser 

derivada da definição informal de Goodman. Entretanto, conforme observado por 

Ahamad [8], a classificação de Goodman para a Consistência por Processador co- 

mo mais forte que a coerência e os exemplos por ele apresentados, implicam na 

necessidade desta condição. 

O item (iii) da Definição 5.8 também é necessário pelo seguinte fato. Se (R, 4) 

é coerente, existe pelo menos uma serialização para cada localização, o que define 

uma ordem para as escritas relativas a cada localização. Entretanto, o item (ii) 

também implica em uma ordem entre as escritas para cada execução envolvendo 

as operações em R n R', devido à legalidade. Portanto, deve existir uma ordem 

entre as escritas de cada localização que satisfaça simultaneamente as condições (i) 

e (iii). A Figura 5.6 ilustra uma execução onde as condições (i) e (ii) são atendidas 

separadamente, mas que não é considerada consistente por processador. 

Figura 5.6: Execução coerente mas não consistente por processador. 

A execução da Figura 5.6 é coerente porque existem execuções legais parcialmente 

equivalentes relativas às localizações x e y. A Figura 5.7 mostra, na parte (a), a 

execução parcialmente equivalente relativa à localização x (a execução relativa à 

localização y é trivial). A parte (b) da Figura 5.7 exibe uma execução parcialmente 

equivalente relativa ao processo P2. Note que as relações entre as operações sobre a 



localização x não são consistentes entre si. Nas possíveis serializações da execução na 

parte (a) da referida figura, as operações sobre x envolvendo o valor 1 devem preceder 

as operações sobre x envolvendo o valor 0, enquanto que nas possíveis serializações 

da execução na parte (b) tais operações devem ser ordenadas de maneira oposta. 

Figura 5.7: Execuções parcialmente equivalentes relativas a x e P2. 

5.4.1 Definição de Gharachorloo 

Baseado na mesma intuição, Gharachorloo [39, 381 estabeleceu as seguintes regras 

suficientes para que uma implementação produza execuções consistentes por proces- 

sador. 

Condição 5.4 (Condições para a Consistência por Processador) 

(a) Antes que uma  operação de leitura possa ser iniciada, todas as operações de 

leitura anteriores (na ordem de programa) devem ter sido executadas; 

(b) Antes que uma  operação de escrita possa ser iniciada, todas as operações de 

escrita e leituras anteriores (na ordem de programa) devem ter sido executadas. 

Alguns aspectos da Condição 5.4 devem ser ressaltados. Primeiramente, as con- 

dições são dadas com base no formalismo de Dubois e Scheurich [73, 301 (Seção 2.3) 



que, conforme observado pelo próprio autor [37], trata-se de um formalismo pouco 

preciso, e, por isso, não revela todas as relações entre operações conseqüentes desta 

condição. Em segundo lugar, deve-se considerar que as regras de implementação 

correspondem a uma condição suficiente e não necessariamente implicam em uma 

implementação eficiente da intuição que as motivou. A restrição original relativa à 

manutenção da ordem das operações de um mesmo processo é atendida pelo item 

(b) .  Ao exigir a espera de todos os eventos das escritas anteriores terminem antes do 

início de uma nova escrita, esta regra assegura a ordem de programa entre tais ope- 

rações do ponto de vista de todos os processos. Além disso, como tais escritas não 

mais precisam ser atômicas, esta regra exige apenas que leituras anteriores a uma 

escrita tenham sido executadas e não "globalmente executadas" como na Condição 

5.2. Já o item (a), na verdade, relaxa a condição original de manutenção da ordem 

de programa entre todas as operações de um mesmo processo. Este enfraquecimento 

da ordem de programa se deve à observação de que a ordem entre operações sobre 

localizações diferentes pode ser relaxada sem comprometer a semântica do modelo 

[76, 1, 371. 

Uma tradução para a Condição 5.4 foi proposta por Ahamad et al. [8, 541. Nesta 

proposta as regras de atraso de operações são traduzidas para uma relação de or- 

dem parcial denominada pelos autores de "semi-causalidade". O modelo seria então 

definido de maneira análoga à Definição 5.8 (definição original de Consistência por 

Processador), exceto que as execuções parcialmente equivalentes relativas a cada 

processo deveriam ser consistentes com esta "semi-causalidade" . Entretanto, não 

existe prova que tal definição é realmente equivalente às regras propostas por Gha- 

rachorloo. 



5.5 Consistência Fraca ( Weak Ordering) 

O modelo de Consistência Fraca (ou ordenação fraca) foi proposto por Dubois, 

Scheurich e Briggs [30]. Este trabalho foi o primeiro a explorar a classificação de 

operações como acessos a dados ou operações de sincronização. Baseado no fato 

que a maioria dos programas concorrentes são escritos utilizando-se instruções de 

sincronização para coordenar o acesso a localizações compartilhadas, o modelo de 

Consistência Fraca propõe que a ordenação entre operações seja garantida apenas 

entre pares que envolvam pelo menos uma operação de sincronização. 

A definição original é baseada na noção operações "executadas" e "globalmente 

executadas" [73, 301, termos estes definidos na Seção 2.3. Também utilizaremos, na 

condição apresentada a seguir, o termo "acesso a dados" como acessos a localizações 

compartilhadas que não são utilizadas para sincronização. 

Condição 5.5 (Consistência Fraca) 

(a) Acessos a localizações de sincronização são sequencialmente consistentes; 

(b) Nenhum acesso a uma localização de sincronização é emitido por u m  processa- 

dor antes que todos os seus acessos a dados anteriores tenham sido ((executados 

glo balmente "; 

(c) Nenhum acesso a dados é emitido por u m  processador antes que todos os seus 

acessos a localizações de sincronização tenham sido "executados globalmente". 

Estas regras levam a uma implementação de uma condição de consistência clara- 

mente mais fraca que a Consistência Sequencial, uma vez que permite que operações 

entre as regiões definidas pelas operações de sincronização sejam executadas em para- 

lelo. A intuição é que, garantindo a ordenação somente nos pontos de sincronização, 

resultados corretos (i.e. sequencialmente consistentes) são gerados para a maioria 

dos programas. 



A seguir, apresentamos nossa interpretação para a Condição 5.5, expressa nos 

termos da modelagem aqui proposta. Para identificar os tipos de acesso, seja y uma 

localização utilizada para sincronização e x uma localização compartilhada qualquer. 

Vamos denotar por w,(y) e r s ( y )  operações de escrita (e.g. liberação de um lock) e 

leitura (e.g. aquisição de um lock) relativa a sincronizações, respectivamente. Caso o 

tipo (leitura ou escrita) não seja relevante, denotaremos tais operações simplesmente 

por op, e op. 

Definição 5.9 (Ordenação Fraca) (R, 4) éfracamente consistente se e somen- 

t e  se as seguintes condições são satisfeitas: 

(i)  (R, A) é coerente; 

(ii) Existe uma execução (R1, 5) legal e parcialmente equivalente à (R, 4) tal 

que: 

(ii-a) R' n R inclui apenas operações de sincronização; 

(ii-b) % é consistente com -r quando restrita a u m  processo; 

(iii) Para cada processo e, existe uma execução (!&, 3) legal e equivalente à 

(R, 4) tal que: 

(iii-a) a é consistente com % quando restrita a Pi; 

(iii-b) a é consistente com -% para todo par de operações que envolve pelo 

menos uma operação de sincronização; 

(iv) As  condições de legalidade dos itens (ii) e (iii) devem ser consistentes entre si 

e com a condição de coerência do i tem (i). 

Vamos utilizar a Figura 5.6 para ilustrar uma execução que não atende Definição 

5.9. Para tal, sejam w(y)O e r(y)O operações de sincronização. Pode-se verificar que 

não é possível exibir uma execução relativa ao processo P3 que atenda aos itens (ii) 

e (iii) da Definição 5.9. Entretanto, se tais operações não fossem classificadas como 



de sincronização, a execução da Figura 5.6 poderia ser classificada como fracamente 

ordenada. 

A observação do exemplo anterior leva à questão de como classificar as ope- 

rações de maneira a se produzir execuções sempre corretas (i.e. sequencialmente 

consistentes). Adve [I, 5, 4, 61 e Gharacholoo [37, 3, 391 propuseram diversos mo- 

delos de programação (DRFO-I - Data Race Free, PLI-2-3 - Properly Labeled 

1, 2 e 3) visando a classificação adequada das operações de sincronização. Nestas 

abordagens, um modelo de consistência é visto como um contrato entre o programa 

e a implementação do sistema de memória, isto é, o sistema de memória sempre 

irá gerar execuções sequencialmente consistentes desde que o programa classifique 

corretamente suas operações, de acordo com as regras de cada modelo. Neste tra- 

balho, não detalharemos tal abordagem, uma vez que o principal interesse está na 

modelagem das condições de consistência com base nas execuções ocorridas. 

5.6 Consistência Híbrida 

Attiya e Friedman [15, 32, 69, 161 propuseram uma generalização para os modelos 

que se baseiam na distinção entre tipos de operação. Nesta abordagem, operações 

são classificadas como fortes ou fracas e diferentes imposições sobre a ordem relativa 

entre tais operações são definidas de acordo com o modelo de consistência que se 

deseja representar. Baseado nesta noção, um modelo de consistência denominado 

hibrido é definido. 

A formalização do modelo de Consistência Híbrida é bastante semelhante à for- 

malização da Consistência Fraca (Seção 5.5), exceto que as operações são agora 

classificadas como fortes ou fracas. Desta forma, temos a seguinte definição: 



Definição 5.10 (Consistência Híbrida) (R, 4) é hibridamente consistente se 

e somente se as seguintes condições são satisfeitas: 

(i) (R, 4) é coerente; 

(ii) Existe uma execução (R', A) legal e parcialmente equivalente à (R, 4) tal 

que: 

(ii-a) R' n R inclui apenas operações fortes; 

(ii-b) 4 é consistente com -% quando restrita a u m  processo; 

(iii) Para cada processo P,, existe uma execução (Ri, a) legal e equivalente à 

(R, 4) tal que: 

(iii-a) 3 é consistente com -% quando restrita a Pi; 

(iii-b) é consistente com % para todo par de operações que envolve pelo 

menos uma  operação forte; 

(iv) A s  condições de legalidade dos itens (ii) e (iii) devem ser consistentes entre si 

e com a condição de coerência do i t em (i). 

A principal diferença entre a Consistência Fraca e a Consistência Híbrida está 

no fato de que, neste último modelo, qualquer operação pode ser classificada como 

forte ou fraca. Desta forma, se todas as operações são classificadas como fortes, tem- 

se um modelo equivalente à Consistência Sequencial. Por outro lado, se todas as 

operações são classificadas como fracas, tem-se um modelo próximo à Consistência 

PRAM [63] (Seção 5.4). Se apenas as operações de sincronização são classificadas 

como fortes, tem-se um modelo equivalente à consistência fraca. 

5.7 Consistência por Liberação (Release Consis- 
tency) 

O modelo de Consistência por Liberação foi originalmente definido por Gharachor- 

loo et al. [39] como uma caracterização do modelo de memória implementado pela 



arquitetura DASH [44, 60, 59, 581 e se baseia em uma classificação mais fina das 

operações sobre a memória compartilhada. Da mesma forma que no modelo de Con- 

sistência Fraca (Seção 5.5), as operações são classificada em acessos de sincronização 

e acessos a dados. Entretanto, neste modelo, os acessos de sincronização são ainda 

divididos em operações de aquisição e liberação (de um lock). As regras descritas na 

Condição 5.6 foram estabelecidas pelos autores para que uma implementação seja 

consistente por liberação 

Condição 5.6 (Consistência por Liberação) 

(a) A memória é mantida coerente; 

(b) Acessos de sincronização são seqüencialmente consistentes ou consistentes por 

p~ocessador; 

(c) Nenhum acesso comum de leitura ou escrita é emitido por u m  processador 

antes que todos os seus acessos de leitura de localizações de sincronização 

(aquisições) tenham sido executados; 

(d) Nenhum acesso de escrita e m  uma localização de sincronização (liberação) é 

emitido por u m  processador antes que todos os seus acessos comuns tenham 

sido executados. 

As regras estabelecidas na Condição 5.6 são semelhantes àquelas definidas para 

o modelo de Consistência Fraca, apenas com uma especialização maior na classifi- 

cação das operações. Intuitivamente, o que este modelo estabelece é que as alterações 

efetuadas sobre localizações compartilhadas por um determinado processo sejam "di- 

vulgadas" aos demais processos somente nos momentos de liberação de locks. Na 

definição a seguir, formulada nos termos da formalização desenvolvida neste traba- 

lho, relacionaremos as operações de leitura e escrita sobre uma localizações utilizadas 

para sincronização como operações de aquisição e de liberação, respectivamente. 



Definição 5.11 (Consistência por Liberação) (R, 4) é consistente por libe- 

ração se e somente se as seguintes condições são satisfeitas: 

(i) (R, 4) é coerente; 

(ii) Existe uma  execução (R', 5) legal e parcialmente equivalente à (R, 4) tal 

que: 

(ii-a) R' n R inclui apenas operações de sincronização; 

(ii-b) % é consistente com % quando restrita a u m  processo; 

(iii) Para cada processo P,, existe uma execução (Ri, 3) legal e equivalente à 

(R, 4) tal que: 

(iii-a) 3 é consistente com % quando restrita a Pi; 

(iii-b) 3 é consistente com -%- para todo par de operações do tipo r , (x)v  % 
op ou op % w,(z )v  

(iv) A s  condições de legalidade dos itens (ii) e (iii) devem ser consistentes entre si  

e com a condição de coerência do i t em (i). 

5.8 Consistência DAG 

O modelo de Consistência dag (Directed Acyclic Graph) foi proposto por Blumofe 

et al. [33, 26, 25, 491 como parte do sistema paralelo Cilk [49, 241. Duas definições 

diferentes foram apresentadas. Ambas são baseadas na existência de uma ordem 

parcial dada, definida por um dag, sobre a qual diferentes condições são impostas 

dependendo do modelo que se que expressar. 

Para se ter uma noção mais intuitiva de como um dag é criado, podemos imaginar 

que esta ordem parcial é a composição da ordem de programa para cada processo 

com uma ordem devido às sincronizações presentes no programa paralelo. Entretan- 

to, esta interpretação é apenas uma dentre as possíveis, sendo as definições dadas 

considerando um dag genérico. De modo a relacionar o conceito de um dag com os 
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termos utilizados até aqui, vamos considerar uma ordem parcial 4, que representa 

um dado dag, tal que as precedências (ou subconjuntos delas) definidas por 4 são 

as relações que devem ser respeitadas pelas execuções. 

A primeira definição proposta para a Consistência dag é apresentada a seguir, 

com pequenas alterações para se adequar à terminologia utilizada neste trabalho. 

Definiqão 5.12 (Consistência dag) (Q, a) é dag consistente se e somente se, 

dada uma ordem parcial 4, existe uma execução equivalente (a1, 5) tal que: 

(ii) Se op = r ( x ) v ,  então existe op' = w (x)v tal que ~ ( o p  4 op') ; 

(iii) Se  op = r ( x ) v ,  opl = w (x )v l  e op" = w (x)vl' são tais que op" 4 opl op, 

então v # v". 

Podemos interpretar a Definição 5.12 da seguinte maneira. Para (Q, 4) ser dag 

consistente, deve existir uma execução equivalente e consistente com o dag dado, na 

qual cada leitura é sequencialmente legal (Definição 4.1). Ou seja, para cada leitura, 

existe uma serialização consistente com o dag na qual esta leitura é legal. 

Este modelo é extremamente fraco e permite execuções pouco razoáveis, confor- 

me admitido pelos próprios autores [33]. A Figura 5.8 mostra um dag permitido 

pela definição. 

A característica ilustrada na Figura 5.8 foi denominada de "não confinamento 

do não determinismo" por Frigo [33]. O que o autor quer dizer é que, apesar do 

valor a ser retornado pela primeira operação de leitura ser não determinístico, uma 

vez definido seu retorno e não havendo outras escritas que "possam influenciar" as 

leituras da mesma localização relacionadas à frente no dag, estas deveriam retornar o 
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Figura 5.8: Exemplo de um dag permitido pela Definição 5.12. 

mesmo valor desta primeira leitura. Se analisarmos as precedências do dag da Figura 

5.8 nos termos da teoria de legalidade descrita anteriormente, veremos que, apesar 

de cada leitura ser "sequencialmente legal" (no sentido de existir uma serialização 

do dag onde ela é legal), não existe execução consistente com o dag que seja legal 

(Definição 4.7). 

Para contornar esta anomalia, uma nova definição para a Consistência dag foi 

apresentada por Blumofe et al. [25]. Esta nova definição é idêntica à Definição 5.12 

exceto pelo item (iii), modificado para: 

(iii) Se op = r (x)v, op' = r (x)vl e op" = w (x)vl' são tais que op" opl 1, op e 

v' # v" , então v # v". 

Isto elimina a anomalia mostrada na Figura 5.8 entretanto, Frigo [33] demonstra 

que este modelo não pode ser construído. O que isto evidencia, é que, o algoritmo 

proposto para a implementação do modelo dag, na verdade implementa um modelo 

diferente, impondo restrições mais fortes do que aquelas previstas no modelo. 



5.8.1 Consistência por Localização 

Este modelo foi proposto por Gao e Sarkar [36, 35, 341 e tem como principal argu- 

mento a não exigência da condição de coerência para as execuções. O modelo de 

Consistência por Localização também se baseia na classificação dos acessos a locali- 

zações compartilhadas entre acessos de sincronização e acessos a dados. Entretanto, 

diferentemente da maioria dos demais modelos, tal classificação também é utilizada 

para relaxar a exigência da coerência. 

A Definição 5.7 (coerência) implica na existência de uma ordem total para cada 

localização compartilhada. Neste modelo, apenas uma ordem parcial é exigida pa- 

ra as operações sobre uma mesma localização. Esta ordem parcial é definida pela 

composição da ordem de programa com relações definidas por operações de sincroni- 

zação que o modelo suporta. Desta forma, para cada leitura, existe um conjunto de 

possíveis valores corretos que podem ser retornados, aqueles valores mais recentes 

segundo a ordem parcial definida. 

Recentemente, concluiu-se que a primeira definição de Consistência dag e o mo- 

delo de Consistência por Localização de Gao e Sarkar são equivalentes [33, 351. 

Considerando-se que a ordem parcial definida na Consistência por Localização defi- 

ne um dag, o conjunto de valores corretos para cada localização contém exatamente 

os mesmos valores que podem ser retornados por cada leitura na Definição 5.12. 

5.9 Relacionamentos entre Modelos 

Uma técnica comum adotada para a comparação entre modelos de consistência con- 

siste na classificação de tais modelos como mais fortes ou mais fracos, baseando-se 

nas execuções permitidas por cada modelo. Neste trabalho, não nos dedicamos à 



comparação detalhada entre modelos entretanto, dadas as definições acima, algumas 

relações podem ser concluídas. 

O modelo de Consistência Sequencial é geralmente classificado como o mais forte 

de todos, uma vez que a linearizabilidade, apesar de mais restritiva (Seção 5.1), não 

tem aplicação prática. Os modelos mais fracos, em muitos casos, são incomparáveis 

segundo esta classificação, uma vez que seguem linhas distintas de otimização das 

restrições impostas pela Consistência Sequencial. 

Numa primeira linha de relaxamento destas restrições, podemos considerar os 

modelos que exigem a preservação das relações de ordem somente entre as ope- 

rações de um mesmo processo ou entre aquelas relativas a uma mesma localização 

compartilhada. Nesta linha estão a Consistência Causal que relaxa a condição da 

existência de uma única serialização envolvendo todas as operações da execução, 

a Consistência por Processador que relaxa a Consistência Causal por não exigir a 

a manutenção da ordem causal entre escritas nas serializações de cada processo, e 

finalmente, a Coerência que exige apenas a serialização das operações relativas a 

cada localização. 

Em uma segunda linha, temos os modelos que fazem uso da classificação das 

operações para reduzir as restrições sobre as execuções. Nesta linha estão a Con- 

sistência Fraca e a Consistência por Liberação. Esta última relaxa as condições da 

Consistência Fraca através do maior refinamento da classificação das operações, con- 

siderando que as operações de aquisição e liberação são devidamente classificadas 

como tal. O modelo de Consistência Híbrida, que segue esta mesma linha, não pode 

ser comparado sem que se estabeleça regras de classificação para as operações. 

Uma terceira linha seria a adotada pelo modelo dag e suas variações, onde inclui- 

mos o modelo de Consistência por Localização. Neste caso, classifica-se a primeira 



definição da Consistência dag como mais fraca que a segunda pois esta última restrin- 

ge execuções como a apresentada na Figura 5.8. Esta segunda definição é classificada 

pelo próprio autor [33] como mais fraca que a coerência. 

A Figura 5.9 exibe uma relação entre os modelos apresentados nesta seção. As 

setas partem de um modelo mais forte para um mais fraco. Note que por esta 

classificação, alguns modelos são incomparáveis, o que significa que existem exe- 

cuções permitidas por um modelo mas não no outro e vice-versa. A seguinte no- 

tação foi utilizada na Figura 5.9: CS - Consistência Sequencial, CC - Consistência 

Causal, CP - Consistência por Processador, WO - Consistência Fraca ( Weak Orde- 

ring), RC - Consistência por Liberação (Release Consistency), CH - Consistência 

Híbrida, Dagl - Consistência dag original, Dag2/CL - Consistência dag modifica- 

da/Consistência por Localização. 

Figura 5.9: Relacionamento entre modelos de consistência. 

5.10 Memória 
Sofware 

Os modelos apresentados 

Compartilhada Distribuída por 

nas seções anteriores foram, em geral, projetados para 

implementação em hardware, como parte do sistema de memória de um multipro- 

cessador. Entretanto, tais modelos também foram implementados em software, de 
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modo a suportar um espaço de endereçamento único em arquiteturas distribuídas, 

como redes de estações de trabalho. As implementações em software têm que lidar 

com a alta latência de comunicação via rede e o custo de execução de um protocolo 

de consistência que implementa o modelo adotado. Por este motivo, tais implemen- 

tações buscam diminuir ao máximo o número de mensagens trocadas pelo proto- 

colo de consistência, bem como sobrepor computação e comunicação como forma 

de otimizar a execução destes protocolos. Nesta seção, apresentaremos brevemente 

algumas propostas de protocolos de consistência. Vale ressaltar que, em geral, as 

implementações não são fieis às especificações do modelo de consistência no qual são 

baseadas. A formalização das reais condições de consistência implementadas pelos 

diversos protocolos propostos é um importante trabalho as ser desenvolvido, mas 

foge aos objetivos desta tese. 

O sistema Ivy [61, 621 foi a primeira implementação em software da Consistência 

Sequencial. Da mesma forma que a maioria das implementações em software, o 

sistema Ivy utiliza uma página da memória virtual como unidade de compartilha- 

mento. A grande granularidade (alguns kbytes) é útil para amenizar os altos custos 

de comunicação mas cria o problema do falso compartilhamento. Este problema 

ocorre porque uma página abriga diversas localizações compartilhadas, as quais são 

tratadas pelo protocolo como uma única localização. 

O sistema Munin [19, 20, 211 implementa um protocolo baseado nas especifi- 

cações do modelo de Consistência por Liberação. Para aliviar o problema do falso 

compartilhamento, este sistema permite que múltiplas escritas ocorram concorrente- 

mente para localizações em cópias de uma mesma página. A atualização das cópias 

das páginas alteradas são atrasadas até a próxima liberação de lock, quando as 

alterações são combinadas. 



O protocolo implementado pelo sistema Munin é frequentemente denominado 

como eager release consistency, em contraste com o protocolo Laxy Release Con- 

sistency [51, 531 implementado no sistema Treadmarks [14, 531. No primeiro, as 

alterações sobre páginas compartilhadas realizadas por um processo são propagadas 

para atualização das cópias no momento da próxima liberação de lock. Em outra 

abordagem, o protocolo Laxy não realiza tais propagações nas liberações mas, sim, 

aguarda até que uma aquisição seja solicitada para, como parte da mensagem de 

passagem do lock, enviar as alterações realizadas pelo processo que detinha o lock, 

somente para o processo que realiza a aquisição. Este mecanismo reduz o número de 

mensagens necessárias ao protocolo de consistência, levando a melhor desempenho 

[52, 311. Este protocolo Lazy, apesar de baseado nas especificações do modelo de 

Consistência por Liberação, implementa um modelo mais fraco que este. Entretanto, 

não existe formalização conhecida do modelo exato que este protocolo implementa. 

O sistema Midway [22, 231 propõe uma diferente implementação também base- 

ada na Consistência por Liberação. Da mesma forma que o protocolo Laxy Release 

Consistency, o protocolo de consistência do Midway implementa um modelo mais 

fraco que a Consistência por Liberação, denominado consistência por Entrada (Entry 

Consistency). Este modelo requer que localizações compartilhadas sejam associadas 

a localizações de sincronização. Assim como no protocolo Lazy Release Consistency, 

as atualizações só ocorrem quando um processo executa uma aquisição. Entretanto, 

somente os dados associados à localização de sincronização envolvida na aquisição 

são atualizados. A exploração da associação entre uma localização de sincronização 

e as localizações por esta protegidas diminui a comunicação necessária devido ao 

protocolo de consistência em comparação com a abordagem laxy. Entretanto, essa 

também é a maior desvantagem da Consistência por Entrada, uma vez que o progra- 

mador é obrigado a fornecer as informações necessárias relativas às associações entre 



sincronizações e localizações compartilhadas. Como esta condição torna muito com- 

plexa a programação sobre este modelo, foram propostos mecanismos automáticos 

para garantir a consistência por liberação, ou por processador, para aquelas locali- 

zações não associadas a uma localização de sincronização [23]. 

Seguindo a idéia de automatizar a associação entre localizações de sincronização 

e localizações "comuns", Iftode et al. [47,48] propuseram a Consistência por Escopo. 

A idéia básica neste modelo é a utilização do conceito de escopos de consistência 

para se estabelecer implicitamente a associação entre localizações "comuns" e as de 

sincronização. Um escopo de consistência é composto por trechos de código onde 

as operações iniciadas têm a garantia de serem executadas. Pode-se imaginar um 

escopo como todas as regiões críticas protegidas por uma mesma localização de 

sincronização. O intervalo durante o qual um escopo está "aberto" (e.g. o trecho 

protegido por uma região crítica) é denominado uma sessão. Qualquer escrita feita 

dentro de uma sessão tem a garantia de ser executada do ponto de vista dos processos 

que iniciam uma sessão do mesmo escopo. Este modelo explora o fato de que, na 

maioria dos casos, os escopos podem ser derivados das sincronizações já existentes 

em aplicações que respeitam as regras de programação para a Consistência por 

Liberação. 

Buscando também eliminar a necessidade de associação explícita entre locali- 

zações de sincronização e localizações "comuns", também foi proposto o protocolo 

AEC (Afinity Entry consistency) 174, 131. Neste protocolo, um processo que inicia 

uma região crítica protegida por uma determinada localização de sincronização, tem 

a garantia de ter atualizadas somente as localizações associadas à esta localização de 

sincronização (lock), sendo estas associações feitas de modo automático. Entretan- 

to, diferentemente de outras implementações baseadas na Consistência por entrada 

[22, 471, o protocolo AEC busca melhorar seu desempenho utilizando uma técnica 



de previsão de aquisição de loclcs (LAP) [74, 751. Esta técnica tenta prever qual o 

processo fará a próxima aquisição de um loclc no momento da liberação deste loclc, 

adiantando a computação e transmissão das modificações das páginas envolvidas e 

executando estas funções do protocolo em paralelo com computações das aplicação. 



Capítulo 6 

Conclusões 

6.1 Resumo da Tese 

Neste trabalho, discutimos a respeito da modelagem de sistemas paralelos basea- 

dos em memória compartilhada e sobre condições de consistência desta memória 

necessárias para a efetiva utilização de tais sistemas. 

Para tal, apresentamos um novo modelo formal para a descrição de sistemas 

concorrentes onde a comunicação entre processos se dá exclusivamente pela escrita e 

leitura em localizações compartilhadas de memória. Algumas formalizações para sis- 

temas com tais características têm sido propostas. Entretanto, estas abordagens ou 

se baseiam na disponibilidade de um tempo global, comum a todos os processos, ou 

modelam execuções sobre ordens totais de eventos ou suboperações, características 

estas desnecessárias à modelagem de sistemas concorrentes. 

O modelo por nós proposto se baseia nos eventos inerentes a um sistema distri- 

buído assíncrono e é geral o bastante para representar diversas arquiteturas. Sobre 

este modelo, execuções são representadas como conjuntos parcialmente ordenados 

de eventos que definem relações entre operações em um segundo nível mais alto 

da nossa formalização. A modelagem de operações e relações entre estas é então 

utilizada para descrever condições de consistência. 
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A representação de uma execução através de um conjunto parcialmente ordena- 

do permite a utilização da teoria de grafos para a análise de características desta 

execução. Observamos que, dada as características desta ordem parcial, o grafo 

por ela induzido deve ser interpretado como um grafo E-OU. Inspirados nos concei- 

tos de b-subgrafos e b-knots, novas estruturas sobre grafos E-OU foram definidas e 

algumas relações entre estas foram provadas. Concluímos que a existência de compo- 

nentes fortemente conexas específicas implica na existência de ciclos em c-subgrafos, 

fato este que está fortemente ligado à possibilidade de serializar uma execução ou 

um subconjunto de operações desta. 

Baseado na teoria de grafos, redefinimos o conceito de legalidade, tanto para o 

caso onde consideramos a existência de uma única escrita para cada valor na exe- 

cução, quanto para o caso em que permitimos a existência de múltiplas escritas. A 

legalidade é uma condição de consistência básica a qual faz parte, mesmo que im- 

plicitamente, da especificação da grande maioria das condições de consistência hoje 

utilizadas. Ambas as definições de legalidade por nós introduzidas são estabelecidas 

sobre uma ordem parcial de operações que define uma execução, em contraste com 

a definição original dada sobre uma seqüência de operações. 

A teoria de legalidade aqui introduzida mostrou-se adequada à especificação de 

diversas condições de consistência. Apresentamos versões baseadas na teoria de 

legalidade para modelos de consistência bastante difundidos como a Consistência 

Seqüencial, Consistência por Processador, Consistência por Liberação e Consistência 

dag, entre outros, mostrando que a modelagem proposta é bastante flexível e abran- 

gente. 



Desenvolvimentos Futuros 

O passo mais importante a ser dado é, sem dúvida, quantificar, em um sistema real, 

a melhoria de desempenho que a teoria aqui desenvolvida pode representar em uma 

implementação de um sistema de memória compartilhada distribuída. A intuição é 

que, como a modelagem aqui proposta é baseada apenas em ordens parciais, tanto 

no nível de relações entre eventos, quanto no nível de relações entre operações, não 

estaríamos impondo restrições de ordem além das necessárias a cada modelo de con- 

sistência. Desta forma, uma implementação, tanto em hardware quanto em software, 

estaria livre de imposições de ordem desnecessárias ao modelo implementado. 

A constatação que a não existência de b-knots implica na existência de um 

c-subgrafo acíclico que pode ser consistente ou inconsistente levanta a questão da 

existência de uma propriedade estrutural semelhante aos b-knots que esteja ligada 

à existência ou não de ciclos somente em c-subgrafos consistentes. A solução apre- 

sentada pelos Teoremas 3.2 e 4.2 é satisfatória, porém uma caracterização menos 

explícita poderia levar a algoritmos mais eficientes para verificação da legalidade de 

execuções. A caracterização de tal estrutura é colocada aqui como um problema em 

aberto, sendo um importante passo para extensões deste trabalho. 

Por outro lado, não temos conhecimento de um trabalho que descreva todos 

os modelos de consistência em uma única formalização. Este é um trabalho bas- 

tante árduo dado a diversidade de formalizações existentes e ao grande número de 

propostas, muitas delas descritas informalmente ou através dos protocolos que as 

implementam. Entretanto, uma organização completa de todas estas propostas se- 

ria de extrema importância para o entendimento mais profundo do relacionamento 

entre elas. 

Como vimos no Capítulo 5, existem protocolos projetados visando um deter- 



minado modelo que na verdade implementam restrições mais fortes do que aquelas 

previstas no modelo. Somente a formalização destes algoritmos pode revelar as re- 

ais condições implementadas. O trabalho desenvolvido nesta Tese pode ser utilizado 

também como base para tal formalização. 
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