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Programação Concorrente e 

Computação Paralela
• Programação concorrente é uma forma de 

desenvolvimento de sistemas em que os programas 
são concebidos como conjuntos de interação de 
processos computacionais que podem ser
executados em paralelo.

• Computação paralela é uma forma de computação 
em que o cálculo de um problema complexo é 
realizado através de processos executados 
simultaneamente.

Wikipedia
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Computação Paralela(1)

• Processador individual:
▫ Aumento da velocidade de 

processamento requer clocks
maiores.

▫ Clocks altos aumentam o 
gasto de energia e dissipam 
mais calor.

▫ Aumento da temperatura de 
operação aumenta a 
resistência do silício.
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Computação Paralela(2)

• Processador 
individual:
▫ Aumento da 

resistência do silício 
diminui velocidade.

▫ Para melhorar 
velocidade é 
necessário resfriar o 
processador.
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Computação Paralela (3)

• Processador individual:
▫ Outra solução é reduzir a largura das trilhas para 

reduzir a tensão e diminuir a dissipação de energia. 

▫ Nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil 
aumentar a velocidade dos processadores devido às 
limitações do silício (largura de trilhas e tensão 
mínima de trabalho)

• A necessidade de aumentar a capacidade de 
processamento deve utilizar técnicas de 
paralelização dos processos.
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Computação Paralela(4)

• Processamento paralelo:
▫ Cada processador pode funcionar em velocidade 

menor, dissipando menos calor.

▫ O uso de processadores paralelos permite aumento 
do desempenho e otimizar a dissipação de calor.

▫ O processamento de um problema precisa ser dividido 
para ser processado em vários processadores com 
velocidade menor e depois juntá-los e consolidar a 
solução.

8



Computação Paralela (5)

• Processamento paralelo:
▫ Muitos problemas precisam de informações 

intermediárias, portanto é necessário que os processos 
paralelos se comuniquem para trocar informações.

▫ Um programa paralelo é muito mais complexo e suscetível 
a erros que um programa sequencial.

▫ Nos últimos anos tem sido cada vez mais utilizado CPU 
multicore para aumentar a capacidade de processamento.

• Aumento da capacidade de processamento através da 
paralelização de processos impõe sobrecarga de 
comunicação e aumento da complexidade.
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The End of Moore's Law
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Taxonomia de Arquiteturas (Flynn 

1966)

Single Instruction

Single Data

SISD

Single Instruction

Multiple Data

SIMD

Multiple Instruction

Single Data

MISD

Multiple Instruction

Multiple Data

MIMD

Fluxo de dados

Fluxo de instruções

Único Múltiplo

Único

Múltiplo
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Single Instruction, Single Data (SISD)

• Serial
▫ Instruções são executadas uma após outra

▫ Dados são acessados um após outro

• Determinismo
▫ Pode-se saber o que está ocorrendo exatamente em 

cada instante de tempo e reproduzir o processo passo 
a passo mais tarde

• Exemplos:
▫ Computadores com uma única CPU
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Single Instruction, Single Data (SISD)

B(I)=A(I)*4
LOAD A(I)

MULT 4

STORE B(I)

LOAD A(1)

MULT 4

STORE B(1)

Processador P

Processador P

Processador P

TEMPO:

t1

t2

t3
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Multiple Instruction, Single Data (MISD)

• Várias instruções são aplicadas sobre um mesmo 
dado, um “pipeline”.

• Exemplos:
▫ Processadores de sinal digital operando sobre um 

único fluxo de sinal

▫ Aplicar múltiplos algoritmos de criptografia para 
codificar/decodificar uma mensagem
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Multiple Instruction, Single Data (MISD)

16

B(I)=A(I)*4
LOAD A(I)

MULT 4

STORE B(I)

TEMPO:

t1

t2

t3

LOAD A(1)

STORE B(1)

P1

P1

P1

LOAD A(2) A(1) * 4

P2

P2

P2

LOAD A(3)

P3

P3

. . .A(2) * 4

P1



Single Instruction, Multiple Data (SIMD)

• Síncrono
▫ Todas os processadores devem receber a mesma instrução 

no mesmo instante de tempo de modo que todas possam 
executá-la de forma simultânea

• Determinismo
▫ Em cada instante de tempo só existe uma instrução sendo 

executada por várias unidades, então se o programa é 
executado com os mesmo dados de entrada, utilizando o 
mesmo número de unidades de execução, o resultado 
será o mesmo

• Apropriado para aplicações que utilizam paralelismo 
orientado a  instrução
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Single Instruction, Multiple Data (SIMD)

• Processador de controle (único) armazena instruções 
e dados são armazenados na memória de cada 
processador

• Hoje em dia existem
poucos 
supercomputadores
SIMD vetorizados

• Exemplo: Cray-1 (1976)
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Single Instruction, Multiple Data (SIMD)

B(I)=A(I)*4
LOAD A(I)

MULT 4

STORE B(I)

TEMPO:

t1

t2

t3

LOAD A(1)

MULT 4

STORE B(1)

P1

P1

P1

LOAD A(2)

MULT 4

STORE B(2)

P2

P2

P2

LOAD A(3)

MULT 4

STORE B(3)

P3

P3

P3

. . .

. . .

. . .
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Múltiple Instruction, Multiple Data (MIMD)

• Síncrono ou assíncrono

• Determinismo ou não determinismo
▫ Sistemas MIMD pode ter comportamento 

determinístico tomando cuidado com alguns fatores, 
como a ordem de recepção das mensagens

• Adequado para paralelismo orientado a bloco, loop 
ou subrotinas
▫ Requisitos de comunicação menos restritos que 

paralelismo orientado a instrução

• Exemplo: computadores modernos
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Multiple Instruction, Multiple Data (MIMD)

TEMPO:

Inicia

Dispara tarefa A

Dispara tarefa B

Espera por tarefa B

Dispara tarefa C

Espera por tarefa A

Dispara tarefa D

Espera fim 

de todas as tarefas

Junta resultados

Fim

P1

Programa principal

P2 P3

Tarefa B

Fim

Tarefa A

Fim

Tarefa D

Fim

Tarefa C

Fim
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Metodologia para criar programas 

paralelos
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Decomposição do problema

• Paralelização de Dados: O 
mesmo processamento é 
executado sobre diferentes 
dados em paralelo

• Requisitos:

▫ Poder dividir partes dos 
dados entre as diferentes 
tarefas e executar as tarefas 
em paralelo

▫ Não existir dependências 
entre as tarefas tal que os 
resultados não precisem ser 
ordenados
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Decomposição do problema

• Paralelização de Tarefas:
executando várias tarefas 
diferentes sobre os mesmos 
dados:

• Requisitos:

▫ Várias funções aplicadas  nos 
mesmos dados (por exemplo, 
média, min, máx etc.)

▫ Tarefas são independentes 
assim elas podem ser 
executadas em paralelo
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Problema paralelizável

• Um problema que pode ser dividido em tarefas 
paralelas. Exemplos:
▫ Calcular a energia potencial de cada uma das 

diferentes conformações de uma molécula e 
determinar aquela de menor energia potencial 
=> Paralelizável

▫ Calcular a série de Fibonacci:
=> Não paralelizável

• ATENÇÃO: um problema naturalmente serial NÃO 
aumenta desempenho se for paralelizado
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Tipos de paralelismo

• Paralelismo de dados
▫ Cada tarefa executa uma mesma série de cálculos sobre 

diferentes dados
▫ Localidade dos dados é parte essencial do algoritmo 
▫ Exemplos: 

 Cálculo da média de temperatura em um estado, procura de 
pessoas com mais de 65 anos em uma população

 Jogo de xadrez

m1 m2 m3 ... mn

Lista de possíveis movimentos

p5

m1 m2

m5

m4

m6

m7

p2 p3

m3

m8

p4

p1

tempo
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Tipos de paralelismo

• Paralelismo de tarefas
▫ Cada tarefa executa cálculos diferentes para resolver um 

problema
▫ Tarefas devem ser executadas sobre mesmos dados
▫ Exemplo: 

 Modelagem de um ecossistema, onde cada programa calcula a 
população de um determinado grupo que depende dos 
vizinhos

p4p2 p3p1

tempo

P
la

n
ta

s

H
e
rb

ív
o
ro

s

C
a
rn

ív
o
ro

s

D
e
c
o
m

p
o
s
it
o
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s para p1de p4
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Lei de Amdahl

• Proposto por Gene Amdhal
(1967)
▫ Dividimos o processamento do 

bloco intermediário por 4 
processadores

▫ O tempo total de 
processamento agora será 
menor.

• Aumento do desempenho:
▫ speedup = tempo de 

processamento antigo / tempo 
processamento novo
Speedup = 140 / 65 = 2,15

• A versão paralela é 2,15 vezes 
mais rápida
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Lei de Amdahl

• Lei de Amdahl:

• O máximo aumento de 
velocidade de um programa 
usando múltiplos 
processadores é limitada pelo 
tempo necessário pela fração 
sequencial do programa.
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Fator de aceleração (speedup)

• Para uma máquina paralela com n processadores, 
speedup ideal seria n (speedup linear)

• Com n processadores o programa roda tempo 1/n

• S(n) =1, o programa é puramente serial, não há 
ganho em paralelizar

• Na prática 1 > S(n) > n, onde S(n) depende do 
percentual de paralelização do programa definido 
pela lei Amdahl.
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Speedup  (Lei Amdahl)

Processo 1

Processo 2

Processo 3

Processo 4

Tempo

Espera para enviar mensagem Mensagem

Computando

Inclinação indica tempo

para enviar mensagem
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Speedup  (Lei Amdahl)
s

t

Seção serial Seções paralelizáveis

sft stf )1( 

pt n

tf s)1( 

Um processador

Múltiplos

processadores

n processadores
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Speedup (Lei Amdahl)

• O fator de speedup é dado por:

• Onde:
▫ f = fator de computação serial (0 < f < 1)

▫ n = número de processadores
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Speedup (Lei Amdahl)

• Mesmo com número infinito 
de processadores o speedup
está limitado a 1/f.
f = 5%
speedup = 20

• Se o programa não tem parte 
serial: 
speedup = n
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Eficiência

• Eficiência fornece a fração de tempo que os 
processadores estão sendo utilizados para 
processamento
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Custo

 Custo de um processamento é definido como:

 O custo de uma execução sequencial é simplesmente o 
tempo de execução ts

 O custo de uma execução paralela e´:

 Custo é considerado ótimo para um determinado algoritmo 
paralelo quando o custo da execução paralela é proporcional 
ao custo da execução sequencial 
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Sincronização

• Necessária para coordenar troca de informações entre 
tarefas
▫ Ex: Somente após todas as tarefas terem calculado a 

energia potencial de cada conformação de molécula, 
pode-se encontrar a molécula que possui a energia 
mínima

• Pode consumir tempo de processamento, pois um 
processador pode ter que ficar esperando o término de 
tarefas em outros processadores

• Fator de redução da aceleração (speedup), porque o 
tempo utilizado para esperar uma outra tarefa poderia 
ser utilizado para processamento
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Overhead de paralelismo

• Tempo utilizado para coordenar as tarefas paralelas
• Tempo para iniciar uma tarefa
▫ identificação da tarefa
▫ procura de um processador para executá-la
▫ carregamento da tarefa no processador
▫ carregamento de dados necessários à execução da 

tarefa
▫ inicialização da tarefa

• Tempo para terminar uma tarefa
• Sincronização
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Granulosidade

• Uma medida da razão entre a quantidade de 
computação realizada em uma tarefa paralela e a 
quantidade de comunicação necessária.

tempo

FIM

Execução serial

INÍCIO Tarefas paralelas

geradas

Segundo ponto

de sincronização

granulosidade 

fina

INÍCIO

FIM

granulosidade 

grossa
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Granulosidade

• Nível de granulosidade varia de fina (necessidade de 
comunicação mais frequente) a grossa (menos 
necessidade de comunicação)

• Quanto mais fina a granulosidade, menor a 
aceleração devido à quantidade de sincronização 
exigida

Granulosidade

fina
Granulosidade

grossa

Nível de

instrução
Rotinas 

longas

Loop com poucas

iterações
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Convertendo programas seriais em 

paralelos
• Conversão manual versus automática

• Conversão automática
▫ Compiladores tentam fazer alguma paralelização 

automática de loops

▫ Para obter bons speedups deve-se ter a ajuda do 
programador para ajustar o código e permitir melhor 
automatização
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Convertendo programas seriais em 

paralelos
• Conversão manual
▫ Programador realiza a paralelização

• Dicas para extrair paralelismo de códigos seriais:
▫ rearranjar índices de loop para evitar 

interdependência de loops

▫ chamadas a rotinas já paralelizadas

▫ reestruturação do algoritmo (retirar esperas de 
resultados dentro de um loop)

44



Convertendo programas seriais em 

paralelos
• Dependências gerais
▫ Existe dependência entre instruções quando a ordem 

de execução delas afeta o resultado do programa

▫ Dependência de dados resulta do uso múltiplo do 
mesmo local da memória

• Exemplo:
▫ Programa com 3 instruções: a=b+1; c=4-a; b=2a-c;

 3 dependências de dados

 3 instruções dependentes de execução
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Convertendo programas seriais em 

paralelos
• Dependência de comunicação
▫ Problemas de execução devido à dependência entre 

tarefas paralelas

send(B)

blocking_

recv(C)

A

send(C)

blocking_

recv(A)

B

send(A)

blocking_

recv(B)

C

46



Conclusões

• Atualmente, a única forma de aumentar o 
desempenho de grandes cálculos é através de 
paralelização.

• Escrever um código modularizado e organizado 
facilita essa conversão.

• Reduzir a necessidade de comunicação e utilizar 
sistemas de comunicação eficientes ajudam no 
aumento do desempenho do sistema paralelizado.
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