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Resumo 

 Com a expansão e o desenvolvimento de aplicações de sistemas embarcados, o 

mercado tem requerido soluções rápidas e eficientes em torno de parâmetros como 

desempenho e energia que uma aplicação pode consumir. Estudos mostram que o consumo de 

energia de hierarquias de memória pode chegar até a 50% da energia consumida por um 

microprocessador. Desta forma, otimizando-se a arquitetura de memória é possível obter uma 

redução do consumo de energia do processador e, consequentemente, do sistema embarcado. 

O ajuste de parâmetros de memória cache para uma aplicação específica pode economizar em 

média 60% do consumo de energia. No entanto, encontrar uma configuração de cache 

adequada para uma aplicação específica pode ser uma tarefa complexa e pode requerer um 

longo período de análise e simulação. Para isso é necessário o uso de técnicas de otimização. 

 Neste trabalho, é proposta a aplicação de seis técnicas de otimização multi-objetivo 

para a otimização de cache com arquitetura de memória de dois níveis, com segundo nível 

unificado. A adaptação das técnicas para o problema de cache é feita tentando otimizar os 

objetivos de consumo de energia e quantidade de ciclos necessário para rodar cada uma das 18 

aplicações analisadas. Em seguida, é feita uma análise comparativa do desempenho que cada 

técnica obteve em achar as melhores configurações para otimizar o desempenho da 

arquitetura para cada aplicação. A análise entre as técnicas é feita utilizando as métricas de 

distância generacional, diversidade, hipervolume, energia e quantidade de ciclos necessários 

para rodar uma aplicação. Foi adotado o simulador Simplescalar para realização das simulações 

e o modelo do eCACTI para obter as componentes dinâmica e estática de energia. 

 Resultados mostraram que a técnica multi-objetivo baseada em enxame de partículas, o 

MOPSO, apresentou melhores resultados para as métricas analisadas, para a maioria das 

aplicações. Foi proposta uma melhoria no MOPSO considerando também busca local variando 

os parâmetros de cache. A abordagem do MOPSO com busca local mostrou-se superior ao 

MOPSO original, conseguindo encontrar soluções mais próximas ao pareto optimal, explorando 

apenas 0.7% do espaço total de exploração. 

Palavras-chave: consumo de energia, memória cache, algoritmo multi-objetivo, sistemas 

embarcados.  
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Abstract 

 With the expansion and development of embeded system applications, the market has 

required fast and efficient solutions around parameters such as performance and energy that 

an application can consume. Researches show that energy consumption in cache memory 

hierarchies can use up to 50% of the total energy spent by microprocessors. Therefore, 

optimizing a cache memory architecture can save energy consumption of a processor and, 

consequently, of the embeded system.  Tunning cache memory parameters to a specific 

application can save in average 60% of the energy consumption. However, finding a suitable 

cache configuration to a specific application can be a hard task and may require a long period of 

analysis and simulation. For this purpose is necessary the use of optimization techniques. 

 In this work, it is proposed the use of six multi-objective optimization techniques to 

optimize cache memory architecture with two levels, with unified second level. The adaptative 

process of using the techniques to cache problem is done by trying to optimize the objectives of 

energy consumption and amount of cycles necessary to run each one of the 18 analysed 

applications. Next, it is done a comparative analysis evaluating the performance of each 

technique in finding the best configurations to optimize the architecture performance to each 

application. The analysis among different techniques is done through the use of metrics of 

generational distance, diversity, hypervolume, energy and amount of cycles necessary to run an 

application. The SimpleScalar simulator was adopted to run the simulations and the eCACTI 

model was used to obtain dynamic and static energy components. 

 Results showed that the multi-objective technique based on particle swarm 

optimization, MOPSO, presented the best results to the metrics analysed, to the most part of 

applications. An improvement was proposed to MOPSO considering also local search varying 

cache parameters. The MOPSO approach with local search showed itself superior to original 

MOPSO, finding solutions closer to pareto optimal, exploring only 0.7% of total exploration 

space. 

Keywords:  energy consumption, cache memory, multi-objective algorithm, embeeded 

systems. 
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Capítulo  

1 

1. Introdução 

 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, 

contextualizando acerca do problema de otimização de memória cache, a importância da 

redução do consumo de energia, assim como a justificativa da aplicação dos métodos de 

otimização aplicados ao longo do trabalho desenvolvido. São também apresentados os 

objetivos gerais e específicos do trabalho e, por fim, é descrito como está estruturado o 

restante deste documento. 
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1.1 Contexto e Motivação 

Cada vez mais, com a integração e intercomunicação de dispositivos móveis, o 

desenvolvimento de sistemas embarcados tem ganhado relevância na indústria e aplicação no 

mercado. Com a alta concorrência encontrada atualmente e a crescente demanda por 

dispositivos que executem tarefas específicas, a otimização de arquiteturas de sistemas 

embarcados tem se tornado um dos principais focos dos projetistas. Uma arquitetura otimizada 

permite a execução de suas tarefas obtendo a melhor relação custo-benefício entre os 

objetivos a serem otimizados, tais como custo, consumo de energia e desempenho.  

Um dos principais aspectos de otimização nos projetos atuais está relacionado ao 

consumo de energia de um sistema embarcado [1][2]. Sabe-se, que em um sistema 

microprocessado, um dos principais responsáveis pelo consumo de energia é a hierarquia de 

memória cache, que pode consumir até 50% da energia consumida pelo sistema completo 

[3][4].  Desta forma, ajustes na hierarquia de memória possuem um grande impacto na energia 

total do processador, e, consequentemente, influenciam diretamente na energia consumida 

pelo sistema embarcado.  Uma vez que o principal propósito do subsistema de cache é fornecer 

alto desempenho de acesso à memória, a otimização de cache não deve apenas economizar 

energia, mas também prevenir a degradação do desempenho da aplicação. 

Estudos mostram que ajustes realizados nos parâmetros de memória cache para uma 

aplicação específica podem economizar em média 60% do consumo de energia [5]. No entanto, 

cada aplicação normalmente requer um determinado tipo de arquitetura e a busca pela 

configuração ótima dessa arquitetura pode ter um custo elevado devido ao tamanho do espaço 

de exploração. Em hierarquias de memória de dois níveis, com cache de dados e instruções 

separados, é possível encontrar centenas de configurações diferentes para a arquitetura de 

memória [6]. Considerando que existem aplicações onde cada simulação de configuração de 

memória pode levar horas para ser executada, muitas vezes é inviável a realização de uma 

exploração exaustiva. Para hierarquias de memória mais utilizadas comercialmente, com 

segundo nível unificado, o tamanho do espaço de exploração pode envolver milhares de 

configurações, devido à interdependência entre cache de instrução e dados [7]. Nesses casos,  

encontrar configurações de arquitetura ótimas no menor tempo possível torna-se um grande 

desafio, considerando que é praticamente inviável a aplicação de mecanismos exaustivos para 

realizar buscas no espaço de projeto.  
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Algumas técnicas de otimização têm sido propostas nos últimos anos com o intuito de 

encontrar um conjunto de soluções ótimas, analisando-se apenas uma pequena parte do 

espaço total de exploração. Dentre essas técnicas destacam-se os algoritmos de otimização 

multi-objetivo, cuja proposta é encontrar um conjunto de soluções na região ótima do espaço 

de exploração, que satisfaçam da melhor forma possível os objetivos a serem otimizados, 

realizando o menor número de simulações possível. Esses algoritmos de otimização são bem 

aplicados em diversas áreas do conhecimento onde existe a busca de configurações dentro de 

um espaço de exploração muito grande. Exemplos de aplicações em outras áreas são: 

roteamento de redes, processamento de imagem, modelagem de satélites e robótica. A 

utilização de algoritmos de otimização multi-objetivos na área de sistemas embarcados é bem 

aplicada, pois normalmente apresenta características típicas de problemas que podem ser 

resolvidos por esses algoritmos. Dentre as principais características está a busca por 

configurações em um grande espaço de exploração, envolvendo restrições de projetos e 

visando otimizar atributos a serem definidos pelo projetista. 

Apesar da grande quantidade de algoritmos de otimização existentes, poucos trabalhos 

foram realizados para otimização de hierarquia de memória cache com segundo nível unificado. 

Embora a maioria dos algoritmos de otimização apresente bom desempenho independente do 

contexto do problema, a identificação da técnica mais bem sucedida pode variar dependendo 

das características do espaço de busca. Desta forma, devido à ausência de aplicações de 

técnicas de otimização multi-objetivo para otimização de cache, é necessário um estudo 

comparativo de qual técnica é melhor aplicável para esse problema.   

Nesse trabalho, foram aplicados seis algoritmos de otimização multi-objetivo para a 

otimização de memória cache com segundo nível unificado. A implementação dos algoritmos 

foi feita tentando otimizar o consumo de energia e quantidade de ciclos necessários para 

executar uma aplicação. Um conjunto de 18 aplicações foram analisadas para validar a análise 

desse trabalho. A seguir, são apresentados os objetivos e estrutura do documento. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho possui um objetivo geral pelo qual são direcionados todos os esforços, os 

quais são definidos por alguns objetivos específicos que precisam ser progressivamente 

alcançados. As próximas seções abordam cada um deles. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é realizar uma análise comparativa entre seis técnicas de 

otimização multi-objetivo, aplicadas ao problema de ajuste de hierarquia de memória cache, 

com segundo nível unificado, visando otimizar a relação entre energia consumida e 

desempenho das soluções encontradas, quando executadas para diferentes aplicações. O 

resultado das análises deve ser capaz de identificar quais as melhores técnicas para os 

diferentes tipos de aplicações analisadas.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

O objetivo geral desse trabalho pode ser decomposto nos seguintes objetivos 

específicos: 

1. Estudar os algoritmos de otimização multi-objetivo mais referenciados na 

literatura; 

2. Desenvolver um mapeamento dos algoritmos para adaptação ao problema de 

otimização de hierarquia de memória cache com segundo nível unificado; 

3. Identificar as métricas comparativas mais utilizadas na literatura para análise dos 

algoritmos estudados; 

4. Realizar simulações de cada técnica implementada para o conjunto de aplicações 

definido; 

5. Analisar os resultados obtidos, aplicando as métricas estudadas; 

6. Por fim, consolidar os resultados obtidos identificando quais técnicas obtiveram 

melhor desempenho para cada conjunto de aplicação. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Este documento, que contém o trabalho de dissertação, encontra-se estruturado da 

seguinte forma: 
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1. Capítulo 1: Introdução.  

O primeiro capítulo contextualizou esta Dissertação através do relato das principais 

motivações para realização deste trabalho, listando os objetivos de pesquisa almejados, 

discriminando o tema da pesquisa e, por fim, mostra como está estruturado o restante 

do documento. 

2. Capítulo 2: Conceito Básicos e Ferramentas. 

O objetivo deste capítulo é realizar a definição dos principais conceitos envolvendo 

hierarquia de memória cache, assim como os parâmetros de configuração de cache, 

funcionamento e equações de estimativas de energia e desempenho. Também são 

apresentadas as ferramentas utilizadas para simulação de hierarquias de memória e 

estimativa de energia. 

3. Capítulo 3: Algoritmos Multi-Objetivo. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a fundamentação dos algoritmos de otimização 

multi-objetivo, definindo os termos e conceitos envolvidos no funcionamento desses 

algoritmos. Nesse capítulo, também é detalhado o funcionamento de cada técnica de 

otimização utilizada nesse trabalho. 

4. Capítulo 4: Estado da Arte. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as principais contribuições realizadas nos 

últimos anos no contexto de otimização de hierarquias de memória e aplicação de 

algoritmos de otimização multi-objetivo. Nesse capítulo, são referenciados os principais 

trabalhos que serviram como base para o desenvolvimento do trabalho proposto. 

5. Capítulo 5: Metodologia Proposta. 

O objetivo desse capítulo é apresentar a metodologia utilizada ao longo do trabalho. 

Nesse capítulo, é definido o ambiente experimental utilizado, a forma de mapeamento 

das técnicas implementadas, assim como o método de simulação e análise dos resultados. 
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6. Capítulo 6: Resultados. 

O objetivo desse capítulo é apresentar os resultados obtidos com a aplicação das técnicas 

utilizadas, realizando uma análise desses resultados, de forma a identificar quais técnicas 

obtiveram melhor desempenho para cada conjunto de aplicação. 

7. Capítulo 7: Conclusão e Trabalhos Futuros.  

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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2. Conceitos Básicos e Ferramentas 

 

O objetivo deste capítulo é realizar a definição dos principais conceitos envolvendo 

memória cache, descrevendo suas características, funcionamento e parâmetros de 

configuração. Nesse capítulo, também são apresentadas as equações utilizadas para cálculo de 

energia e ciclos totais consumidos por uma aplicação quando rodados em uma hierarquia de 

memória de dois níveis, com segundo nível unificado. Por fim, são apresentadas as ferramentas 

de simulação de arquitura SimpleScalar e eCACTI, as quais foram utilizadas nesse trabalho para 

analisar o comportamento das diferentes configurações de hierarquia de memória exploradas. 
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2.1 Introdução 

A memória de um microprocessador é o componente responsável pelo armazenamento 

de dados para processamento ou consulta. Normalmente os diferentes tipos de memória 

possuem velocidades e capacidades de armazenamento diferentes. Quanto mais rápida a 

memória, maior o custo por bit, e na maioria dos casos menor o tamanho. Desta forma, é 

comum estabelecer hierarquias de memória, onde dados que são consultados com mais 

freqüência são armazenados em memórias menores e mais rápidas, enquanto que as 

informações menos acessadas são guardadas em memórias maiores e mais lentas. Outro fator 

que fundamenta o uso de hierarquias de memória é o princípio da localidade, que diz que um 

programa tende a reusar dados que ele tenha usado recentemente, acessando apenas uma 

pequena parte do total de dados disponível. Segundo [8] um programa gasta 90% de sua 

execução lendo apenas 10% de suas instruções. Baseado no princípio da localidade é possível 

ter uma estimativa de qual dado o programa irá usar em acessos futuros observando-se os 

acessos já realizados. Dois tipos diferentes de localidade podem ser observados: localidade 

temporal e localidade espacial. O princípio da localidade temporal diz que se um endereço de 

memória é referenciado, então ele tende a ser referenciado novamente em um futuro próximo. 

O princípio da localidade espacial diz que se um endereço de memória é refenciado, posições 

de memória próximas a ele tendem a ser referenciados em breve. 

O princípio da localidade é explorado na implementação de hierarquias de memória. Os 

dados que são acessados mais vezes são alocados para as memórias mais rápidas e próximas ao 

processador, que são menores por terem um custo maior, enquanto as memórias maiores e 

mais lentas encontram-se em níveis mais altos e distantes. A hierarquia de memória pode 

conter vários níveis, onde os níveis mais baixos, próximos ao processador, possuem cópias de 

dados dos níveis superiores. A Figura 1 representa como um bloco de dados é copiado de um 

nível para o outro. 
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Figura 1 – Cópia de dados entre diferentes níveis de hierarquia 
 

 Quando o bloco de dados solicitado pelo processador é encontrado em um nível de 

memória acima então é dito que houve um acerto (hit). Caso o dado não seja encontrado no 

nível superior diz-se que houve uma falta (miss). O ideal é que haja o menor número de misses 

possível nos níveis mais baixos da hierarquia, o que significa que os dados são sempre 

encontrados nos níveis de memória mais rápidos e próximos ao processador, tornando o 

acesso a dados mais ágil.  Quando um dado não é encontrado no nível de memória mais baixo 

então ocorre um miss e o mesmo dado é então buscado em um nível acima na hierarquia de 

memória. Caso seja encontrado então o dado é copiado para o nível inferior. Caso contrário a 

busca é feita em um nível superior, e assim por diante, até o dado ser encontrado.  Uma forma 

de medir o desempenho de uma hierarquia de memória é medir a taxa de acerto (hit rate) e 

taxa de erro (miss rate) de cada nível da hierarquia. A taxa de acerto é calculada pela divisão do 

número de acertos pelo número de acessos (acertos/acessos) e representa a relação do 

número de vezes que foi buscado um dado em nível superior e o dado estava lá. A taxa de erro 

(1-taxa de acerto) representa a relação do número de falhas pelo número de acessos e pode ser 

calculada para medir a porcentagem de erro de acesso a dados em um determinado nível de 

memória.  Devido aos níveis mais baixos de memória possuírem menor capacidade é comum 

que eles apresentem taxa de erro maior em relação aos níveis mais altos da hierarquia.  O 

número de níveis de memória na hierarquia e a configuração de cada nível influenciam 

diretamente no desempenho total da hierarquia de memória. Uma hierarquia de memória é 

normamente composta por processador, memória cache e memória principal, conforme 

mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Processador com hierarquia de memória 
 

 A memória cache, por sua vez, também pode apresentar uma hierarquia de memória 

interna, com vários níveis. Na seção seguinte, é descrito o componente de cache, propriedades 

e tipos de hierarquia. 

2.2 Memória Cache 

 A memória cache é o nome geralmente dado ao primeiro nível de hierarquia de 

memória, um nível acima do processador. Atualmente, praticamente todos os sistemas 

microprocessados possuem memória cache, o que permite o aumento de desempenho do 

processamento por ser uma memória de rápido acesso e por se basear no princípio da 

localidade para fornecer de forma mais rápida os dados contidos na memória principal. Quando 

o processador precisa ler uma palavra da memória, é feita uma verificação se o dado está na 

memória cache. Caso não esteja, então um bloco de dados é copiado para a memória cache e a 

palavra é entregue ao processador.  

 A estrutura da memória principal é constituída de    palavras endereçáveis, onde cada 

palavra possui um endereço distinto de n bits. Essa memória pode ser considerada como sendo 

constituída de blocos de tamanho fixo, cada qual composta de K palavras. Desta forma, pode-se 

dizer que a memória pricipal possui        blocos. A memória cache, por sua vez, é 

composta por um conjunto de C linhas de K palavras cada. A Figura 3, baseada em [9], ilustra a 

estrutura da memória cache e memória principal. 
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Figura 3 – Estruturas de Memória: (a) Estrutura de Memória Cache. (b) Estrura da Memória 
Principal 

 

 Quando uma palavra é lida de um bloco da memória principal, esse bloco é armazenado 

em uma das linhas de cache. Conforme mostra na Figura 3, cada linha de cache possui um 

rótulo, o qual serve para identificar qual bloco de memória está sendo armazenado. O 

identificador do rótulo normalmente é parte do endereço da memória principal. 

 A seguir são descritos alguns componentes importantes na decisão de projeto de uma 

memória cache. 

2.2.1 Elementos de Projeto de Memória Cache 

 Dentro de um projeto de memória cache existem alguns parâmetros que podem 

influenciar significativamente no desempenho da hierarquia de memória. Dentre esses 

parâmetros estão: tamanho de memória, tamanho de linha, associatividade, tecnologia de 

transistor, função de mapeamento e número de memórias cache. A seguir são descritos alguns 

desses parâmetros e como eles podem ser variados. 
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2.2.1.1 Tamanho de Cache 

 O tamanho de cache idealmente deve ser suficientemente grande para que não haja 

misses na busca de dados pelo processador. No entanto o tamanho deve ser suficientemente 

pequeno para que o custo médio por bit seja próximo ao da memória principal. Além disso, 

quanto maior o tamanho da memória cache, maior o número de portas envolvidas no 

endereçamento, o que as tornam mais lentas do que as caches menores. 

2.2.1.2 Tamanho de Linha 

 Quando um bloco é trazido da memória principal ele é armazenado em uma linha de 

cache. Pelo princípio da localidade, endereços de memória adjacentes à palavra solicitada 

tendem a ser referenciados em breve. Sendo assim, com um tamanho de linha maior, é possível 

trazer mais palavras adjacentes àquela solicitada. À medida que se aumenta o tamanho do 

bloco lido, inicialmente a taxa de acerto também aumenta. No entanto, aumentando-se o 

tamanho de linha, para o mesmo tamanho de cache, faz com o que o número de blocos 

distintos seja menor, o que pode ocasionar maior sobrescrita de dados. Outro fator é que com 

um tamanho de bloco maior, existe um maior número de palavras com menor probabilidade de 

serem lidas, ocupando espaço de memória não utilizado. 

2.2.1.3 Função de Mapeamento 

 Devido ao número de linhas contidas na memória cache ser bem menor do que o 

número de blocos da memória principal, é necessário um mapeamento dos blocos da memória 

principal para as linhas da memória cache. Três técnicas diferentes podem ser utilizadas para 

realizar a função de mapeamento: mapeamento direto, mapeamento associativo e 

mapeamento por conjunto. A seguir é descrito cada uma delas. 

 No mapeamento direto cada linha da memória principal é mapeada em uma única linha 

de cache. O mapeamento é definido pela equação a seguir: 

             , (1)  

onde i representa o número da linha da cache, j é o endereço do bloco da memória principal e 

m é a quantidade de linhas da cache.  A vantagem dessa forma de mapeamento é que ela é 

bem simples de ser implementada e possui baixo custo computacional. No entanto, devido ao 
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fato de cada bloco da memória principal ser mapeado em uma linha fixa de cache, caso duas 

palavras façam referência a dois blocos distintos da memória principal mapeados na mesma 

linha de cache, haverá troca contínua de blocos, ocasionando baixa taxa de acertos. 

 Na função de mapeamento associativo o bloco de memória pode ser carregado em 

qualquer linha de cache, evitando o problema do mapeamento direto. Nesse método, a lógica 

de controle da memória cache interpreta um endereço de memória como sendo constituído de 

um rótulo que identifica de modo único o bloco da memória principal. Para determinar se um 

bloco está na memória cache, a lógica de controle compara simultaneamente o rótulo do 

endereço de bloco acessado com o rótulo de todas as linhas. Devido à flexibilidade de 

substituição do bloco de memória em qualquer linha de cache, alguns algoritmos de 

substituição são normalmente usados para otimizar a taxa de acertos da memória cache. 

 Outra forma de mapeamento é o mapeamento associativo por conjunto. Esse método 

combina as técnicas de mapeamento direto e mapeamento associativo, tentando minimizar 

suas desvantagens.  Nesse método a memória cache é dividida em v conjuntos, cada um com k 

linhas, com as seguintes relações: 

  

         (2)  

               (3)  

 

onde m representa o número de linhas da memória cache, i é o número do conjunto da 

memória cache e j é o número do bloco da memória principal. Desta forma diz-se que é um 

mapeamento associativo por conjunto de k linhas. Nesse método, um bloco B de identificador j 

pode ser mapeado para qualquer linha do conjunto v. A lógica de controle da memória cache 

interpreta o endereço de memória como sendo constituído de três campos: rótulo, conjunto e 

palavra. Sendo assim, os bits do campo de conjunto especificam um dos conjuntos de cache 

associados e os bits do campo de rótulo identificam um dos blocos da memória principal. 

 Nos casos em que     e    , a técnica de mapeamento associativo por conjunto se 

reduz ao mapeamento direto. Já para     e     ela é equivalente ao mapeamento 

associativo.  
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2.2.1.4 Associatividade 

 O parâmetro de associatividade está relacionado à função de mapeamento associativo 

por conjunto, definido na seção anterior. Esse parâmetro define o número de linhas por cada 

conjunto de memória cache. O ajuste desse parâmetro influencia na taxa de acerto da memória 

cache, e consequentemente, no desempenho da hierarquia de memória. Dois tipos de 

associatividades são ilustrados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Memória cache com associatividade 2 (a) e associatividade 4 (b) 
 

 Conforme mostrado na Figura 4, a associatividade interfere no número de linhas que 

cada conjunto suporta. Os tipos de associatividade mais usados são 2, 4 e 8, porém o melhor 

valor de associatividade depende do tipo de aplicação e arquitetura que está sendo utilizada. 

2.2.1.5 Políticas de Atualização 

 Quando um bloco de memória da cache é substituído, é necessário verificar se houve 

alguma alteração na cache que não foi repassada para a memória principal. Caso isso ocorra, se 

pelo menos uma operação de escrita foi feita sobre uma palavra dessa linha de memória cache, 

então a memória principal deve ser atualizada. Podem ser adotadas diferentes políticas de 

atualização, com diferentes relações de custo e desempenho. 

 Uma técnica de atualização simples é a escrita direta (write-through). Nesse método, 

todas as operações de escrita são feitas tanto na cache quanto na memória principal, 
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assegurando que a memória principal esteja sempre com os dados atualizados. A principal 

desvantagem dessa técnica é que ela gera um tráfego de memória considerável, podendo 

deixar o sistema mais lento. Outra técnica que pode ser utilizada é a escrita de volta (write-

back), que visa minimizar o número de operações de escrita na memória. Nesse método as 

escritas são feitas apenas na memória cache. Quando uma atualização é realizada, é atribuído o 

valor 1 à um bit de atualização, associado à linha atualizada na memória cache. Quando um 

bloco vai ser substituído, ele é apenas escrito na memória principal se seu bit de atualização 

tiver valor 1. O problema dessa técnica é que partes da memória principal podem ficar 

inválidas, e, portanto, o acesso à memória pelos módulos de E/S só podem ser efetuados por 

meio da memória cache. Isso requer um conjunto de circuitos mais complexos. 

2.2.1.6 Políticas de Substituição 

 Quando um novo bloco é trazido para a memória cache, um dos blocos existentes deve 

ser substituído. A estratégia de substituição dos blocos existentes na memória é que define o 

bloco que deverá ser substituído, de forma a melhorar o desempenho da cache. 

 Um dos algoritmos de substituição mais eficazes é o baseado na política de substituir o 

bloco menos recentemente usado (last recent used – LRU), onde o bloco a ser substituído é o 

que está no conjunto que não é usado há mais tempo. Outra possibilidade é substituir o bloco 

do conjunto que foi armazenado primeiro na memória cache (First-in-first-out – FIFO). Outra 

possibilidade é substituir o bloco do conjunto menos frequentemente utilizado (least frequently 

used – LFU), onde o bloco a ser substituído é o que foi utilizado menos vezes. Outra técnica, 

chamada de random, se baseia na substituição aleatória das linhas candidatas de memória 

cache. Essa técnica tem implementação bastante simples e possui desempenho apenas 

levemente inferior ao de um algoritmo baseado no histórico de uso de linhas. 

2.2.1.7 Números de Memórias Cache 

 Dentro de uma hierarquia de memória, composta por processador, memória cache e 

memória principal, a memória cache também pode conter mais de um nível de memória, sendo 

o mais comum variar de um a três níveis. Ao nível mais próximo ao processador é atribuído o 

nome de L1, enquanto que o segundo e terceiro são chamados de L2 e L3, respectivamente. As 

memórias cache dos primeiros processadores eram compostas por apenas um nível de cache, 
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sendo também encontrada em aplicações com pouca demanda de processamento. Atualmente 

a maioria das memórias cache comerciais apresentam dois níveis de hierarquia, com o segundo 

nível externo ao processador.  

 Outra possibilidade de configuração da hierarquia de memória cache é separar um nível 

de cache em cache de dados e cache de instruções, ou ter uma cache unificada que trata os 

dois. Para um dado tamanho de cache, o número de acertos da memória cache unificada é em 

geral maior do que a cache separada, pois é feito um balanceamento automático entre buscas 

de dados e de instruções. A Figura 5 mostra a hierarquia de memória cache com segundo nível 

separado e unificado. 

 

 

 

Figura 5 – Hierarquias de memória: (a) Segundo nível separado e (b) Segundo nível unificado 
 

 Na figura acima, são apresentados dois tipos de hierarquia com dois níveis, uma com 

segundo nível separado (a) e outra com segundo nível unificado (b). Cada hierarqua é composta 

por um processador (MIPS), uma hierarquia de cache, e memória principal, representada por 

MEM. Na Figura 5 (a) é mostrada uma hierarquia com dois níveis, com instruções e dados 

separados, sendo composta por: cache de instrução nível 1 (IC1), cache de dados nível 1 (DM1), 

cache de instrução nível 2 (IC2) e cache de dados nível 2 (DM2). Na Figura 5 (b) a hierarquia 

apresenta dois níveis, mas apenas o segundo nível é unificado, sendo representado por L2. A 

principal vantagem de um projeto com memórias cache separadas é eliminar a disputa por 

acesso à memória cache entre o processador de instruções e a unidade de execução. Isso é 

extremamente importante em projetos que utilizam uma pipeline de instruções, tal como em 

máquinas superescalares. No entanto a arquitetura de memória mais utilizada em aplicações 

comerciais utiliza hierarquia unificada, pois têm apresentado resultados interessantes para 

determinadas aplicações em termos de desempenho e otimização de energia. 

 Novas tecnologias de memória permitem o ajuste de parâmetros de cache conforme a 

aplicação. Isso permite o reajuste de memória, de forma a tentar otimizar a arquitetura de 

(a) (b) 
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cache para as aplicações a serem executadas. Entre os parâmetros de cache configuráveis estão 

tamanho de cache, associatividade, tamanho de linha e política de atualização. No entanto, 

devido ao grande número de possibilidades de configuração, encontrar as configurações ótimas 

para cada aplicação é um grande desafio para os projetistas. 

 

2.2.2 Cálculo de Desempenho de Energia consumida pela Hierarquia 

de Memória Cache 

 

 A análise de desempenho e consumo de energia da memória cache quando executada 

uma determinada aplicação podem ser realizadas observando-se o comportamento da cache 

em cada nível de hierarquia. O consumo de energia de memória pode ser dividido em duas 

componentes: energia estática e energia dinâmica. Baseados nessas duas componentes, para 

cada nível da hierarquia, é calculada a energia total consumida pela memória cache. Como o 

trabalho proposto se baseia no uso da arquitetura de dois níveis, com segundo nível unificado, 

as equações apresentadas nessa seção irão se referir a esse tipo de hierarquia. A equação que 

representa o consumo de energia total da hierarquia de memória com segundo nível unificado 

é descrita a seguir: 

 

                                , (4)  

 

onde        representa a energia total consumida pela hierarquia de memória,      

representa a energia consumida devido aos acessos da memória principal,      é a energia 

consumida pela cache de instruções do nível 1,      é a energia consumida pela cache de 

dados no nível 1 e     é a energia consumida pela cache unificada de nível 2. Todos os valores 

de energia são expressos em Joules. A partir da Equação 4 é calculada a energia de cada 

componente de cache para obter o valor total de energia. A energia consumida devido a 

acessos à memória principal é calculada através da seguinte equação: 

 

                                         
  , (5)  

                                       , (6)  
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onde             representa a energia consumida por um acesso à memória principal, 

expressa em nJ (nano Joules),                   representa o número de palavras lidas na 

memória principal,          representa o número de faltas em L2 e            é o tamanho 

da linha de L2. O número de faltas em um nível de cache representa quantas vezes o 

processador buscou um dado naquele nível de cache e o dado não estava lá. Essa informação 

normalmente é fornecida pelos simuladores de arquiteturas de memória. 

 Os cálculos dos componentes     ,      e     seguem o mesmo princípio, alterando 

apenas a busca inerente a cada nível de cache. Dessa forma, o cálculo de energia desses 

componentes será dado por      , que representa a energia para qualquer um dos três 

componentes da hierarquia de cache. A equação que descreve esses componentes é descrita a 

seguir: 

  

                                                                  

                     ) ]*  
  , 

(7)  

 

onde             é o número de acessos ao componente de cache,             e              

são as componentes dinâmica e estática por acesso ao componente de cache, respectivamente, 

expressas em nJ. O valor de                  representa a quantidade total de ciclos devido 

aos acessos e faltas no componente,                é a quantidade de ciclos devido a todas 

as faltas ocorridas naquele componente de cache e        é o valor, em nJ, da energia Stall, que 

é a energia devido às paradas no processador (stalls).  

 As energias estáticas e dinâmicas por acesso ao componente de cache são obtidas 

através dos cálculos da Equação 8 e Equação 9. 

 

                             , (8)  

                               , (9)  

 

onde      e       representam a potência dinâmica e estática, respectivamente, expressas em 

mW, e             representa o tempo de acesso ao componente de cache, expresso em ns. 

 Uma forma de calcular o desempenho da hierarquia de memória é através do número 

de ciclos necessário para rodar uma aplicação. Quanto maior o número de ciclos necessários, 

menor é o desempenho da arquitetura. O cálculo da quantidade total de ciclos para uma 

hierarquia de memória é expresso através da seguinte equação: 
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                                                       (10)  

 

onde a quantidade total de ciclos, representada por            , é expressa através da soma  de 

            , que é o custo em ciclos da falta no primeiro nível de cache, com o valor máximo 

entre o número de acessos à cache de instrução e o número de acessos à cache de dados do 

primeiro nível, representados respectivamente por            e           . O número de 

acessos a cada componente de cache é obtido através dos resultados dos simuladores de 

arquitetura. Com esses dados é possível calcular a quantidade de ciclos total da hierarquia. O 

custo de falta de L1 representa o número de ciclos necessários para buscar o dado no segundo 

nível de cache, quando o dado não é encontrado no primeiro nível de cache. Desta forma, o 

custo de falta de L1 é calculado através da seguinte equação: 

 

                                         )+               , (11)  

              = Penalidade *          , (12)  

 

onde           representa o número de acertos na cache L2,                  representa o 

número de ciclos gastos por um acerto na cache L2 e              representa o custo da falta 

na cache L2. Quando falta um dado na cache L2 esse dado é buscado na memória principal, 

gastando uma certa quantidade de ciclos, sendo chamado de Penalidade. Desta forma, o custo 

da falta em L2 é dado pelo produto da penalidade, em ciclos, pelo número de faltas na cache de 

segundo nível, reprentado por          na Equação 12. 

 Os cálculos de energia e ciclos da hierarquia são calculados através das equações 

descritas nessa seção através do uso de informações fornecidas pelos simuladores de 

arquitetura.  Os simuladores de arquitetura utilizados nesse trabalho são descritos na seção a 

seguir. 

2.3 Simuladores de Arquitetura 

 

 Simuladores de arquitetura são ferramentas utilizadas para analisar o comportamento 

de uma arqutitetura em um alto nível de abstração. Desta forma, é possível testar alterações 

nos parâmetros da arquitetura sem ser necessário o desenvolvimento de um novo hardware, o 

que possibilita encontrar boas configurações de sistema antes da etapa de fabricação do chip. 
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Através do processo de simulação, é possível realizar testes parar encontrar falhas de projeto, 

analisar diferentes configurações em pouco tempo e fazer estimativas de desempenho do 

sistema a ser desenvolvido. A desvantagem, porém, é que a simulação não tem a mesma 

precisão de uma análise em baixo nível. No entanto, cada vez mais as ferramentas de simulação 

apresentam um maior grau de confiabilidade nos resultados, sendo indicadas para realizar 

buscas por configurações ótimas. As ferramentas de simulação utilizadas nesse trabalho são 

descritas a seguir.  

2.3.1 SimpleScalar 

 

 A ferramenta SimpleScalar [10] é um conjunto de ferramentas públicas, que permite a 

simulação detalhada de algumas características encontradas nos processadores modernos. Ela 

é usada como ferramenta de apoio para o desenvolvimento de arquiteturas dirigidas por 

execução. 

 O pacote do SimpleScalar possui oito simuladores, desde um simulador funcional 

simples e rápido até um simulador de processadores superescalares. Entre os simuladores 

estão: sim-fast, sim-safe, sim-profile, simcache, sim-cheetah, sim-eio, sim-bpred e o sim-

outorder. Dentre esses simuladores, o sim-cheetah e o simcache são específicos para análise de 

memória cache, fornecendo informações de acertos e faltas (hits e misses) na memória. 

 O sim-cheetah consegue gerar resultados de várias configurações de cache em uma 

única execução de simulação, utilizando a abordagem de Single-Pass Simulation [11]]. Na 

maioria dos simuladores, é necessário realizar várias simulações quando se tem um conjunto 

grande de configurações. O método de Single-Pass Simulation é baseado em traces para 

realizar a simulação, sendo necessárias grandes quantidades de memória quando são simuladas 

aplicações mais complexas. Traces de acesso a memória para caches de um nível são fáceis de 

serem obtidas. No entanto, quando o número de níveis da hierarquia aumenta torna-se mais 

complicado o gerenciamento desse método. 

 O simcache é outro simulador para análise de cache, onde são fornecidos os parâmetros 

de entrada das configurações de memória cache, indicando quantidade de níveis e se esses 

níveis são unificados ou separados. Também é informada a aplicação que será executada para 

as configurações definidas, produzindo informações sobre quantidade de hits e misses da 

arquitetura de cache. A partir dessas informações, é possível realizar os cálculos de energia 

consumida pela hierarquia de cache, assim como a quantidade total de ciclos. Entre as 
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vantagens do SimpleScalar estão sua alta flexibilidade, portabilidade, extensibilidade e 

desempenho, sendo um bom conjunto de ferramentas para simulação e análise de diferentes 

tipos de arquiteturas. 

2.3.2 eCACTI 

 

 O eCACTI [12] é uma ferramenta de análise de arquitetura de memória usada para 

estimar área, tempo de acesso e dissipação de potência para um dado conjunto de parâmetros, 

tais como tamanho de cache, tamanho de bloco, associatividade e tecnologia de transistor. O 

eCACTI é uma versão do CACTI para analisar componentes de memória, onde também são 

considerados componentes de energia estática e dinâmica, além do cálculo do tamanho do 

dispositivo  em função de cargas capacitativas e cálculo da dissipação de potência em todos os 

sub-blocos da memória cache. O eCACTI foi utilizado nesse trabalho, pois é a ferramenta que 

vinha sendo utilizada pelo grupo de pesquisa, obtendo resultados interessantes, além de já 

possuir uma estrutura de análise com base no eCACTI.  

 A ferramenta do eCACTI é utilizada para o cálculo, através de parâmetros de entrada, da 

potência consumida pela memória, tanto dinâmica quando estática, de cada módulo de 

memória cache, e da área ocupada pelo mesmo, assim como informações de consumo de 

tempo no decorrer das operações realizadas na cache. Desta forma, a ferramenta fornece o 

consumo de energia por acesso de cada componente de cache, o que serve como base para o 

cálculo do consumo total de energia da hierarquia de memória. 

2.4 Considerações do Capítulo 

Este capítulo apresentou conceitos sobre a estrutura de memória cache, descrevendo os 

componentes de arquitetura, parâmetros de configuração e tipos de hierarquia de memória. 

Foram descritas as propriedades de cada parâmetro de cache, detalhando o funcionamento da 

hierarquia de memória e destacando as características de tipos diferentes de configuração. Em 

seguida foram apresentadas as equações utilizadas para cálculo de energia e ciclos para 

hierarquia de cache de dois níveis, com segundo nível unificado. As equações apresentadas 

nesse capítulo são utilizadas para obtenção de energia e ciclos totais das configurações de 

memória cache exploradas ao longo do trabalho. Por fim, foram apresentados os simuladores 
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de arquitetura SimpleScalar, que fornece informações de hits e misses da hierarquia, e o 

modelo eCACTI, que fornece os valores de energia por acesso para cada componente de cache.  

 



 

 
 
 

Capítulo 

3 

3. Algoritmos Multi-Objetivo 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos envolvidos no uso de 

algoritmos multi-objetivo, de forma a prover um melhor embasamento teórico para o 

entendimento das técnicas de otimização aplicadas neste trabalho. Após a descrição dos 

conceitos básicos, serão apresentadas as técnicas de otimização utilizadas nesse trabalho, 

descrevendo os algoritmos e equações envolvidas para a implementação das mesmas. Ao final 

do capítulo, são apresentadas as métricas de análise comparativa entre algoritmos multi-

objetivo, descrevendo as características de cada uma delas. 
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3.1 Introdução 

 

 A maioria dos problemas de otimização existentes envolvem mais de um objetivo a 

serem otimizados, sendo chamados de problemas de otimização multi-objetivo (MOP). Desta 

forma, a busca por soluções ótimas no espaço de exploração deve visar atender todos os 

objetivos simultaneamente. No entanto, na maioria dos casos isso não é possível devido a 

conflitos e restrições entre os objetivos a serem otimizados. 

 Problemas de otimização multi-objetivo são caracterizados pela dificuldade em 

encontrar uma solução que satisfaça simultaneamente todos os objetivos, sendo necessário 

muitas vezes penalizar alguns objetivos para se encontrar uma solução mais adequada ao 

problema. Por essa razão, é comum realizar a busca por um conjunto de soluções mais viáveis 

ao problema, ao invés de apenas uma, deixando a decisão ser tomada de acordo com o nível de 

prioridade de cada objetivo. 

 Em uma otimização multi-objetivo (MOO), o objetivo é encontrar o conjunto de 

soluções ótimas que tenha a melhor relação entre os objetivos a serem otimizados. O conjunto 

das melhores soluções igualmente ótimas do espaço de exploração está localizada na região 

chamada de Pareto Optimal. Porém, o conjunto das melhores soluções encontradas pelo 

algoritmo de otimização é chamado de Pareto Front. Desta forma, a meta principal de um 

algoritmo de otimização multi-objetivo é fazer com que o Pareto Front seja o mais próximo 

possível do Pareto Optimal, com o menor custo computacional. 

 Técnicas de otimização multi-objetivo são aplicadas em diversas áreas onde existe um 

grande espaço de busca e se deseja encontrar uma determinada configuração ótima 

explorando apenas uma pequena região do espaço de exploração. Exemplos de áreas de 

aplicação são: roteamento de redes de computadores, sistemas embarcados, mineração de 

dados e processamento de imagens. Em diversas áreas os resultados encontrados por essas 

técnicas têm sido bastante satisfatórios. No entanto existem técnicas que são melhores para 

determinados tipos de problemas e existem diferentes formas de configurar os parâmetros de 

cada técnica. Portanto, em alguns casos é interessante testar diferentes métodos de 

otimização, com variações de parâmetros, de forma a identificar a melhor abordagem de 

otimização para o problema a ser tratado. 
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 Existem diferentes estratégias desenvolvidas para solucionar MOPs: algumas baseadas 

no processo de evolução das espécies, tais como algoritmos genéticos, outros baseados em 

enxame de partículas e análise estatística. No entanto, alguns conceitos básicos são comuns à 

maioria das técnicas. Esses conceitos são descritos a seguir. 

3.2 Conceitos Básicos 

 Nessa seção, são descritos alguns dos conceitos básicos presentes na maioria dos 

algoritmos de otimização multi-objetivo. 

3.2.1 Indivíduo 

 

 O indivíduo representa uma solução do problema a ser tratado. Ele consiste no conjunto 

de configurações que define uma possibilidade de solução para o problema. Em técnicas 

baseadas em algoritmos genéticos, o indivíduo também é chamado de cromossomo. Diz-se que 

o cromossomo é constituído de um conjunto de genes, onde cada gene representa um 

parâmetro de configuração da solução. Em abordagem baseada em enxame de partículas, o 

indivíduo também é chamado de partícula. 

3.2.2 População 

 

 O conceito de população está presente na maioria dos algoritmos de otimização multi-

objetivo. Uma população representa o conjunto atual de indivíduos encontrados em uma 

determinada iteração do algoritmo. Em abordagens baseadas em algoritmos evolucionários, a 

população de uma iteração é substituída por novos indivíduos mais interessantes para a 

solução de um determinado problema, dando a idéia de que a população evolui com o tempo. 

No entanto, em outras abordagens, tal como enxame de partículas, a população é fixa durante 

todo o ciclo do algoritmo e os indivíduos da população evoluem com o tempo sem precisar da 

criação de novos indivíduos ou substituição dos indivíduos existentes. Normalmente a 

população existente na última iteração do algoritmo é considerada como sendo o conjunto de 

soluções ótimas encontradas durante a exploração do algoritmo. A população normalmente é 

iniciada aleatoreamente e tem tamanho fixo ao longo das iterações.  O tamanho da população 
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pode influenciar o desempenho da técnica, influenciando na velocidade de convergência e 

qualidade dos resultados. 

3.2.3 Geração 

 

 Uma geração corresponde a uma iteração realizada sobre a população, de forma que 

realize alguma mudança sobre os indivíduos da população. Muitas vezes o critério de parada do 

algoritmo é definido pelo número de gerações. O número de gerações necessárias para o 

algoritmo convergir corresponde ao número de iterações executadas, sendo muitas vezes 

relacionado com o grau de eficiência do algoritmo. Entretanto, existem outros critérios de 

parada, como, por exemplo, o algoritmo de otimização interrompe sua execução quando as 

soluções encontradas atingem uma qualidade mínima. 

3.2.4 Cruzamento 

 

 A operação de cruzamento é um dos métodos utilizados em abordagens baseadas em 

algoritmo genético, promovendo assim a evolução genética da população. Ela é uma das 

formas de possibilitar a criação de novos indivíduos, permitindo a obtenção de novas soluções a 

partir de outras já existentes. A idéia do operador de cruzamento é criar novos indivíduos 

combinando as características dos indivíduos de origem. O tipo de cruzamento pode variar 

dependendo da representação do problema, alternando entre número de pontos de corte e 

forma como os genes são trocados. Uma das formas mais básicas de cruzamento, que foi a 

utilizada nesse trabalho, é o cruzamento de n-pontos, onde n representa o número de divisões 

que o cromossomo terá no momento do cruzamento. O funcionamento de um cruzamento 

com corte de dois pontos é descrito a seguir. Inicialmente são escolhidos dois indivíduos da 

população para serem os pais. Após isso, em cada indivíduo escolhido são definidos pontos de 

corte onde haverá troca de dados entre as características genéticas dos indivíduos. Essa troca é 

ilustrada na Figura 6. 
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    Figura 6. Operação de cruzamento de dois pontos 
  

 Conforme mostrado na figura acima, o indivíduo “a” realiza a operação de cruzamento 

com o indivíduo “b”, produzindo indivíduos (filhos) “c” e “d”. Os novos indivíduos possuem 

dados de ambos os indivíduos que iniciaram a operação de cruzamento. 

3.2.5 Mutação 

 

 A mutação é outro operador importante que visa garantir a diversidade da população. 

Seu conceito consiste em mutar aleatoriamente um indivíduo existente de forma que um novo 

indivíduo seja criado. Ao aplicar o operador de mutação em um indivíduo, cada gene 

(parâmetro de configuração) tem uma probabilidade de ser mutado. Quando um gene é 

mutado ele pode assumir qualquer valor dentro do intervalo de possíveis valores daquele 

parâmetro. A mutação permite criar novas soluções com parâmetros não existentes na 

população atual, permitindo que a população saia de mínimos locais e explore outras regiões. O 

processo de mutação é ilustrado na Figura 7.  

 

 

 

 

 

                                                    Figura 7. Operação de mutação 
 

 Conforme mostrado na figura acima, o indivíduo original sofre mutação, tendo um dos 

genes alterado. Isso permite que um dos campos de parâmetro de configuração da solução 

receba um novo valor, modificando aquela solução do problema. 

   

Indivíduo a Filho c 

Indivíduo b Filho d 

Indivíduo original 

Indivíduo mutado 
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3.2.6 Dominância 

 

 O conceito de dominância é bastante utilizado em algoritmos multi-objetivos e serve 

para indicar e comparar o grau de qualidade de uma solução em relação à outra. Diz-se que 

uma solução a domina b, se, e somente se, para todos os objetivos envolvidos no domínio da 

função, a não for pior que b em nenhum objetivo e existir pelo menos um objetivo em que a 

seja melhor que b. A Figura 8 ilustra a relação de dominância entre diferentes pontos do 

conjunto de solução, para um problema de minimização dos objetivos f1 e f2.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Relação de dominância entre soluções 
  

 No exemplo da Figura 8, existem pontos que compõem o conjunto de soluções 

encontradas: a, b e c. De acordo com a definição, pode-se dizer que a solução b domina a, pois 

ela é melhor que a em pelo menos um objetivo, no caso o objetivo f1, e também não é pior que 

em nenhum deles. De forma análoga, não se pode dizer que a solução b domina c, pois a 

solução b é pior que c em pelo menos um objetivo, no caso f2. Dessa forma, pode-se dizer que 

b domina a, mas não domina c. Com esse conceito, pode-se dizer também que a não domina c, 

pois existe pelo menos um objetivo em a que é pior que em c. O mesmo vale para afirmar que c 

não domina a. Esta relação em que uma solução não é dominada por outra é chamada de não-

dominância. Normalmente costuma-se dizer que uma solução é não-dominada como sendo 

aquela que apresenta uma relação de não-dominância com todas as outras soluções do 

conjunto de soluções. 

Outro conceito que envolve dominância é o de se afirmar que uma solução é 

fracamente dominada por outra, o que pode ser representado pelo termo  . Sendo assim, a 

expressão     indica que a solução a é fracamente dominada pela solução b. Isso quer dizer 

que para todos os objetivos existentes, a solução a não é pior do que b em nenhum deles, 

podendo ser igual. Uma solução seria fortemente dominada por outra se para todos os 

objetivos ela apresentasse melhores resultados.  

f1 

f2 
a 

b 
c 
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3.2.7 Front 

 

 Em algumas técnicas de otimização é utilizado o conceito de Fronts. Front é o conjunto 

de soluções de mesmo nível de não-dominância que compõem um Pareto, ou seja, um Front 

agrupa soluções que são equivalentes entre si. O Pareto Front representa o conjunto de 

soluções que compartilham entre si a mesma quantidade de indivíduos pelos quais são 

dominados.  A Figura 9 ilustra a diferença entre níveis de Paretos Front. 

 

 

 

 

 

 
   Figura 9. Diferença entre níveis de Paretos Front 
 
 Como pode ser visto na Figura 9, as soluções do front F1 não são dominados por 

nenhuma outra solução, se aproximando mais do Pareto Ótimo. Já as soluções do front F2 são 

dominadas por pelo menos uma solução do front F1, o que representam soluções menos 

interessantes para a seleção final. 

3.2.8 Elitismo 

 

 O conceito de elitismo quer dizer que as melhores soluções encontradas em cada 

iteração do algoritmo serão preservadas para a próxima iteração. Embora essa técnica garanta 

que as melhores soluções encontradas sejam sempre mantidas, existem técnicas de otimização 

que não utilizam esse conceito. A vantagem de se usar elitismo é garantir que as melhores 

características das soluções encontradas são mantidas ao longo das iterações. No entanto em 

alguns casos isso pode fazer diminuir a diversidade da população, levando o algoritmo a 

convergir mais rapidamente para um mínimo local. Para prevenir que o algoritmo caia em 

mínimos locais é importante utilizar operadores que visem aumentar a diversidade da 

população, tais como os operadores de mutação.  

f1 

f2 

F1 

F2 
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3.2.9 Arquivo Externo 

 Em algumas abordagens de otimização multi-objetivo é utilizado o conceito de arquivo 

externo. O arquivo externo é apenas um local onde se armazenam as melhores soluções 

encontradas pela população. Normalmente, é encontrado nas abordagens elitistas, onde é 

utilizado o arquivo externo para guardar as melhores soluções encontradas ao longo das 

iterações. As soluções contidas no arquivo externo são normalmente utilizadas para realizar as 

etapas de cruzamento e mutação.  

3.2.10 Fitness 

 

 A função de avaliação, também chamada de função fitness, é utilizada para medir o grau 

de aptidão das soluções encontradas. Uma vez que soluções encontradas em um mesmo 

pareto são consideradas equivalentes entre si, o fitness é utilizado como critério de desempate 

no processo de seleção de soluções contidas em um mesmo front. A função de fitness pode ser 

baseada na densidade da solução, na menor distância até a solução mais próxima ou em outra 

métrica, dependendo do algoritmo utilizado. O fitness serve para medir a qualidade da solução 

e a forma como ele é calculado também pode influenciar na eficiência do algoritmo. 

3.3 Técnicas de Otimização 

 

 A seguir são descritas as técnicas de otimização utilizadas nesse trabalho. As técnicas 

foram escolhidas baseadas em um estudo prévio das abordagens multi-objetivo mais adotadas 

na literatura. Cada técnica é descrita a seguir. 

3.3.1 NPGA 

 

 O algoritmo NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) é outra abordagem baseada em 

algoritmos genéticos, proposto por Horn et al. [13], e apresenta um mecanismo de seleção por 

torneio baseado na dominância do Pareto. Nesse torneio, dois indivíduos são selecionados 

aleatoriamente e comparados com uma subpopulação de tamanho pré-definido. Se um 

candidato é dominado pelo conjunto de comparação e outro não é, então o último é 

selecionado. Se ambos ou nenhum candidato for dominado pela subpopulação então o 
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vencedor é escolhido baseado no contador de nicho. O contador de nicho faz a contagem do 

número de soluções vizinhas que estão próximas da solução que está sendo analisada. Desta 

forma, o contador de nicho é uma forma de avaliar a densidade de soluções próximas, de forma 

que a região de densidade de uma solução possa ser utilizada como critério de seleção de 

indivíduos da população. 

 O pseudo-código do algoritmo pode ser visto no . 

 
   Quadro 1. Pseudo-código do algoritmo NPGA 

1. Inicializa uma população aleatória P, define a iteração i=1 e Q = conjunto vazio. 

2. Realiza seleção por torneio e encontra o pai p1. 

3. Seta i = i+2 e encontra o segundo pai p2 por torneio. 

4. Realiza cruzamento entre p1 e p2 e produz c1 e c2. Realiza mutação em c1 e c2. 

5. Atualiza a população Q = Q U (c1, c2). 

6. Seta i = i + 1.  

7. Se i < N, onde N é o número máximo de iterações, vai para o passo 2. 

Se não, se        , seta i = 1, e vai para o passo 2. 

Caso contrário o algoritmo termina. 

 
 De acordo com o Quadro 1, inicialmente é criada uma população aleatória e definido 

um conjunto Q vazio. Então é feita a seleção por torneio para encontrar o primeiro pai p1. O 

torneio consiste em selecionar duas soluções aleatórias e comparar com uma subpopulação de 

tamanho     . Baseado na relação de dominância, escolhe-se qual das duas soluções é mais 

indicada para ser o pai p1. Caso não seja possível concluir nada com base na dominância, então 

é verificado qual solução está em uma região menos densa do espaço de exploração. A região 

que estiver na região menos densa é escolhida. O mesmo procedimento é feito para a seleção 

do pai p2. Em seguida é feito o cruzamento, produzindo os filhos c1 e c2, e, posteriormente, é 

aplicado o operador de mutação em c1 e c2. Com isso, adiciona-se c1 e c2 no conjunto Q. 

Enquanto o número de iterações for menor que o número máximo de iteração o ciclo repete. 

Caso contrário, se o tamanho do conjunto Q for igual à metade do número máximo de 

iterações então seta o número de iterações igual a 1 e o ciclo é repetido. Caso contrário o 

algoritmo termina. 

 O NPGA depende do ajuste de dois parâmetros, o       , que define a região de 

densidade, e o     , que define o tamanho da subpopulação a ser selecionada no torneio. Os 

parâmetros        e      são definidos pelo usuário, o que requer um conhecimento prévio 
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para definir os melhores valores para cada problema. Quando os indivíduos são selecionados 

por torneio binário é verificado a relação de dominância entre eles. Se um indivíduo dominar o 

outro então o indivíduo dominador é selecionado. Caso as soluções sejam equivalentes, então 

o critério de desempate é baseado na densidade, que é definição pelo parâmetro       , 

conforme mostra a Figura 10.  O valor de        representa o raio da região de densidade. O 

cálculo de densidade em torno da solução desejada é feito através da contagem do número de 

soluções contidas naquela região. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cálculo de densidade baseado em        
 

 Apesar de o NPGA possuir dois parâmetros a mais de configuração (     e       ), não é 

necessário atribuir uma função fitness às soluções encontradas. 

3.3.2 PAES 

 

 O algoritmo PAES (Pareto Archived Evolution Strategy), inicialmente proposto por 

Knowles e Corne [14], surgiu da tentativa de resolver problemas de roteamento de redes de 

computadores. Eles observaram que uma busca local, em problemas mono-objetivos, 

apresentava um desempenho melhor do que abordagens baseadas em população. Baseado 

nisso, foi desenvolvido o algoritmo evolucionário de otimização muti-objetiva, utilizando busca 

local. O código principal do algoritmo é mostrado no Quadro 2. 

Quadro 2. Pseudo-Código para o PAES 

1. Gera solução aleatória c e adiciona ao arquivo externo 

2. Gera mutação m a partir de c e avalia m 

3.     Se c domina m então 

4.           Descarta m 

5.     Senão se m domina c então 

6.            Substitui c por m e adiciona m ao arquivo externo 

z1 

z2 
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7.      Senão se m é dominado por algum membro do arquivo externo então 

8.            Descarta m 

9.     Senão aplique teste(c, m, arquivo externo) para determinar qual será a nova solução e 

se m deverá ser adicionado ao arquivo externo. 

  

Conforme é mostrado no Quadro 2, inicialmente é gerada uma solução aleatória e 

adicionada a um arquivo externo. A partir dessa solução, é gerada uma nova solução através do 

processo de mutação. Em seguida, é feita uma análise para observar se a solução inicial domina 

a solução mutada. Caso domine, então a solução mutada é descartada. Caso ela seja dominada 

pela solução mutada, então a nova solução é adicionada ao arquivo externo. Caso a solução 

mutada seja dominada por algum membro do arquivo externo então ela é descartada. Se 

nenhuma dessas condições for verdadeira, então é aplicada a função teste para determinar 

qual será a nova solução e se a solução mutada deverá ser adicionada ao arquivo externo. O 

código da função teste é mostrado no Quadro 3. Essa função baseia-se na densidade da região 

onde se encontra a solução para determinar se ela fará parte do arquivo externo. O método de 

cálculo de densidade é o mesmo utilizado pelo PESA-II, onde se aplica o método de divisão do 

pareto em hiper grades. O processo se repete até que o critério de parada seja atingido. Ao 

final do algoritmo o conjunto de soluções contido no arquivo externo representa o pareto front 

final encontrado pelo algoritmo. 

 
Quadro 1. Pseudo-código para teste (c, m, arquivo externo) usado no PAES 

1. Se o arquivo externo não está cheio então 

2.     Adiciona m ao arquivo externo 

3.     Se m está numa região menos densa que c então 

4.          Aceita m como a nova solução atual 

5.     Senão mantém c como a solução atual 

6. Senão 

7.     Se m está numa região menos densa que algum membro do arquivo externo então 

8.           Adiciona m ao arquivo externo 

9.           Remove o membro que estiver na região mais densa do arquivo externo 

10.           Se m está numa região menos densa do arquivo externo que c então 

11.                   Aceita m como a nova solução atual 

12.           Senão mantém c como solução atual 
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13.      Senão se m está numa região menos densa que c então 

14.           Aceita m como a nova solução atual 

15.      Senão mantém c como a solução atual 

 

De acordo com o Quadro 3, a atualização das soluções no arquivo externo é baseado na 

densidade das soluções. Caso o arquivo externo não esteja cheio, a solução mutada é 

adicionada ao arquivo e a escolha da nova solução vai ser baseada em quem tiver menor 

densidade entre a solução mutada e a solução original. Caso o arquivo externo esteja cheio e a 

solução mutada estiver em uma região menos densa que algum elemento do arquivo externo, 

então ela substituirá o elemento que estiver na região mais densa. 

3.3.3 NSGAII 

 

 O algoritmo NSGA, proposto em [13][15], foi um dos primeiros algoritmos 

evolucionários desenvolvidos. Porém, ao longo dos anos foi alvo das seguintes críticas: alta 

complexidade computacional do algoritmo de ordenação baseado em não-dominância, 

ausência de elitismo e necessidade de especificar o parâmetro       . Posteriormente, foi 

proposto o algoritmo NSGAII (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II) [16], que apresentava 

melhoras em relação ao anterior, implementando elitismo, reduzindo complexidade 

computacional e retirando a necessidade de especificar o parâmetro       , que era um 

parâmetro utilizado para verificar a diversidade de soluções equivalentes. 

O NSGAII baseia-se no conceito de não-dominância para selecionar indivíduos, assim como na 

métrica crowding distance, que é utilizada para selecionar os melhores indivíduos de um 

conjunto de soluções não-dominadas. O método de cálculo do crowding distance é mostrado 

no Quadro 4. 

Quadro 2. Cálculo do crowding distance 

Passo 1:  Ranquear a população e identificar os fronts não-dominados           .  

                Para cada j = 1,..., R, repetir os passos 2 e 3.  

Passo 2 : Para cada função objetivo k, ordene as funções em    em ordem crescente.  

                Seja L =      e        a representação da i-ésima solução na lista ordenada, com respeito        

                ao objetivo k. Atribua                e               . 

                Para i=1,2,...L-1 atribua             
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Passo 3 : Para encontrar o crowding distance total cd(x) de uma solução x, some os crowding  

              distances das soluções com respeito a cada objetivo.  

                              

 
 Conforme mostrado no quadro acima, inicialmente é feita a ordenação da população 

em fronts de não-dominância. Para cada front é calculado o valor de crowding distance dos 

elementos. O cálculo do crowding distance de cada elemento é baseado na distância entre uma 

solução e as soluções vizinhas, conforme mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Operador de crowding distance. 
 

 Conforme é mostrado na Figura 11, é calculada a distância, para cada objetivo (z1 e z2), 

entre as soluções vizinhas da solução x. O cálculo final do crowding distance, de acordo com a 

Figura 11, é dado pelo somatório entre        e       , conforme a equação presente na 

Quadro 2.  

 O operador de crowding distance é utilizado no NSGAII como critério de desempate no 

processo de seleção dos melhores indivíduos. Um esquema do processo de ordenação e 

seleção utilizado no NSGAII é mostrado na Figura 12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Processo de ordenação utilizado no NSGAII 
 

 Conforme é mostrado na Figura 12, inicialmente tem-se um conjunto de soluções 

formado por    (gerado através de operadores de seleção, mutação e cruzamento) e 

z1 

z2 

x 

       

       

 

   

   Rejeitado 

Ordenação por Crowding Distance Ordenação por não-dominância 
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   (população inicial da iteração t). Em seguida é feita a ordenação das soluções de acordo com 

o grau de não-dominância. Com isso, as soluções são divididas em fronts, onde aquelas contidas 

nos melhores fronts (com menos soluções dominadas) são selecionadas para a próxima 

iteração. A métrica crowding distance deverá ser utilizada como critério de desempate para 

selecionar indivíduos do último front escolhido. 

O algoritmo presente no Quadro 5 representa o pseudo-código do NSGAII. 

 
Quadro 3. Pseudo-código do NSGAII 

1. Gera população aleatória inicial P0 de tamanho N 

2. Ordena P0 com base em não-dominância  

3. População    de tamanho N é obtida a partir de P0 através da aplicação dos operadores de 

     seleção, cruzamento e mutação. 

4. Repetir G-1 vezes, onde G é o número de gerações 

5.                       , onde t é a iteração atual 

6.        F =  ordenar    por não-dominância 

7.        F = (          ), todos os fronts de    

8.        enquanto          

9,               atribuir crowding distance para cada solução em    

10.                            

11.      ordenar      com base em não dominância e crowding distance (crowded operator) 

12.                     

13.      População      de tamanho N é obtida a partir da aplicação dos operadores de seleção      

           (baseado no crowded operator), cruzamento e mutação sobre a população      

14.      t = t+1 

 
 De acordo com o Quadro 5, inicialmente é gerada uma população P0, que é ordenada 

com base em não-dominância e posteriormente dividida em fronts. A nova população é então 

obtida selecionando os indivíduos baseados no melhores fronts e no crowding distance. A partir 

dessa população aplicam-se os operadores de seleção, mutação e cruzamento. Caso o critério 

de parada seja atingido, o algoritmo termina, caso contrário é feita uma nova ordenação por 

fronts e o processo se repete. 
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3.3.4 PESA-II 

 

 O algoritmo PESA-II (Pareto Envelope based Selection II) foi criado por Knowles et al.¸ 

em [17], e é baseado no algoritmo PESA [18]. A principal diferença entre o PESA e o PESA-II é 

que o último apresenta uma nova estratégia de seleção baseada em hiper grades (hypergrid). 

As hiper grades consistem na divisão do espaço de busca em células com intervalos 

proporcionais à cada dimensão, formando assim hiper cubos. A análise dessas regiões permite 

a verificação da densidade das soluções, auxiliando no processo de seleção e atualização do 

arquivo externo utilizado. A análise de densidade com a aplicação de hiper grades é 

exemplificada na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Cálculo da densidade baseado em hiper grades 

 

 O exemplo da Figura 13 mostra um espaço com dois objetivos (z1 e z2), em que o pareto 

front é divido em hiper grades, formando hipercubos bidimensionais. Dessa forma, cada 

quadrado da figura representa uma região diferente. Para analisar a densidade da região basta 

contar o número de soluções contidas em cada quadrado. Os valores números indicados em 

cada quadrado da figura representam a densidade de cada região. Durante o processo de 

seleção do PESA-II, as regiões menos densas tem maior probabilidade de fornecer os "pais" 

para a geração seguinte. Dessa forma o pareto tende a se espalhar por regiões menos 

povoadas, possibilitando uma maior extensão e diversidade de soluções no pareto. 

  O código do algoritmo do PESA-II é mostrado no Quadro6. 

Quadro 4. Pseudo-código do PESA-II 

1. Inicializa a População Inicial PI aleatoriamente com N indivíduos. 

2. Move os indivíduos não-dominados para o arquivo externo PE. 

3. Se Critério de Parada foi atingido 

4.      Pára e retorna PE como o Pareto. 

5. Senão 

z1 

z2 

0 0 0 

0 0 0 

0 

0 0 0 

0 1 

1 

2 

2 

3 
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6.     Apaga a PI. 

7.     Repetir até serem criados novos N indivíduos em PI. 

8.          Selecionar 2 indivíduos de PE. 

9.          Usando-se hiper cubos, cruzar e produzir um único filho.  

10.          Muta-se o filho criado. 

11.          Selecionar 1 indivíduo e produzir um novo filho. 

12.      Retornar para o passo 2. 

 

De acordo com o pseudo-código do Quadro 6, inicialmente são gerados aleatoriamente 

N indivíduos, que compõem a população inicial. Desses indivíduos, aqueles que não são 

dominados são movidos para o arquivo externo PE. Caso o critério de parada não seja atingido 

é criado uma nova população de tamanho N a partir da seleção dos indivíduos de PE, 

utilizando-se como critérios de seleção a densidade dos hiper cubos. As soluções que se 

encontram em regiões menos densas têm maior probabilidade de serem escolhidas. Esse 

processo se repete até que o critério de parada seja atingido. 

 

3.3.5 SPEA2 

 

 O SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2) [19] é um algoritmo que utiliza um 

arquivo externo para armazenar as melhores soluções encontradas entre as gerações. Ele se 

baseia no conceito de dominância e densidade de vizinhos para avaliar o fitness, que é uma 

medida de qualidade da solução encontrada. Pela densidade de vizinhos é possível observar 

quais indivíduos são mais representativos para o conjunto de solução final. Desta forma, a 

densidade é utilizada como critério de decisão entre indivíduos com mesmo grau de 

dominância. A densidade é calculada através da seguinte equação: 

       
 

  
   

  (13)  

onde  

             (14)  

para i igual à i-ésima solução para a qual se está calculando a densidade,    igual ao tamanho da 

população inicial da iteração t,     igual ao tamanho do arquivo externo de soluções não 

dominadas e   
  igual à distância Euclidiana entre a solução i e a k-ésima solução mais próxima. 

O pseudo-código do SPEA2 é apresentado no quadro abaixo. 
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Quadro 5.  Pseudo-código do SPEA2 

1: Entrada : N(Tamanho da população) 

2:                     (Tamanho do arquivo) 

3:                  T (Número máximo de gerações) 

4: Saída :     A (Soluções não dominadas) 

5 : Inicialização :  Gere população inicial    e cria um arquivo externo vazio      .  

6 :                           Seta t = 0. 

7 : Atribuição de fitness :   Calcule o fitness de    e    . 

8:   Seleção :  Copie os indivíduos não dominados de     e     para      . 

9:                     Se         =    então 

10:                          Teste condição de parada. 

11:                   Senão se         >    então 

12:                          Aplique o truncamento a       

13:                    Senão 

14:                          Complete o arquivo com elementos dominados de    e     

15: Condição de Parada: se t >= T ou outro critério for satisfeito, atribua A =       e pare. 

16: Cruzamento :  Seleção por torneio direto (binário) em      .  Aplique cruzamento em                        

                                 até completar o  mating pool. 

17: Diversidade :  Aplique o operador de mutação ao mating pool e sete a população resultante   

                               em     . Incremente o contador de geração e volte para a linha 7.                  

  

Como pode ser visto no Quadro 7, inicialmente é gerada uma população inicial    e um 

arquivo externo vazio    . Em seguida é calculada a função fitness, onde é possível ter uma 

percepção melhor do relacionamento entre as soluções envolvidas. Posteriormente, os 

indivíduos não dominados do conjunto de soluções são copiados para compor o arquivo 

externo da próxima iteração. Baseado no tamanho do arquivo externo, pode haver nessa etapa 

a necessidade de truncamento ou de completar o novo arquivo externo com elementos 

dominados. Caso a condição de parada não seja atingida, é realizado seleção, cruzamento e 

mutação. Desta forma, é gerada uma nova população e esse processo se repete até que a 

condição de parada seja atingida.  
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3.3.6 MOPSO 

 

 O MOPSO (Multi-objective Particle Swarm Optimization) é uma adaptação do algoritmo 

de otimização por enxame de partículas (PSO) para lidar com problemas multiobjetivo. O 

algoritmo PSO foi proposto por Kennedy [20] e é baseado no movimento de bando de pássaros, 

inspirando-se no fato de que um indivíduo pode compartilhar informação com o grupo e o 

grupo age em conjunto para buscar as melhores soluções no ambiente. O PSO tem recebido 

atenção em diversos campos [21] devido aos bons resultados em encontrar soluções ótimas em 

problemas de exploração e à facilidade em configurar os parâmetros dos algoritmos. 

Algoritmos baseados em PSO envolvem o conceito de população de partículas, chamado de 

enxame, onde cada partícula tem componentes de velocidade que guiam as partículas para 

explorar outras regiões no espaço de exploração. As partículas podem comunicar-se entre si e 

trocar experiência para encontrar a melhor região de busca. O modo como as partículas se 

comunicam e as melhores regiões exploradas por cada partícula infuencia na velocidade e 

direção de busca de cada partícula. 

 Abordagens baseadas em PSO tem características similares aos algoritmos genéticos no 

que corresponde a serem algoritmos baseados em população, visando otimizar os objetivos do 

problema. No entanto o PSO não tem operadores de cruzamento nem mutação, como nos 

algoritmos genéticos. Comparado com os algoritmos genéticos, o PSO requer menos 

parâmetros de ajuste e também é mais fácil de implementar. 

 A primeira adaptação multi-objetivo do PSO foi realizada por Moore em [21][22]. Várias 

versões desse algoritmo foram desenvolvidas, utilizando diferentes técnicas de exploração, 

conforme é apresentado em [23]. A versão do MOPSO utilizada nesse trabalho é a proposta em 

[24], que incorpora o conceito de densidade da vizinhança para selecionar as melhores 

partículas. Nessa proposta, é utilizado um arquivo externo, para armazenar as soluções não-

dominadas, que irá formar o conjunto de líderes da população. Caso o tamanho desse conjunto 

ultrapasse o tamanho máximo do arquivo externo então alguns indivíduos serão retirados 

baseado no critério de densidade. Diferente da proposta original do PSO, no MOPSO pode 

haver um líder diferente para cada partícula. O líder de cada partícula é escolhido a partir de 

um torneio binário com as partículas do conjunto de líderes. No torneio binário, duas soluções 

são escolhidas aleatoriamente. Vence a solução que estiver na região menos densa.  

 Outro novo conceito do MOPSO é a introdução do operador de mutação para alterar a 

rota das partículas. A população é dividida em três subconjuntos: dois são submetidos a 



Capítulo 3 – Algoritmos Multi-Objetivos 

 

41 

diferentes operadores de mutação e um subconjunto não sofre mutação. Como um dos 

operadores de mutação é utilizado apenas em problemas contínuos, para problemas discretos 

a população é dividida em dois subconjuntos: um que é submetido à mutação uniforme e outro 

que não sofre mutação. A taxa de mutação usada normalmente é tida como sendo 1/codesize, 

onde codesize representa o tamanho total do vetor que codifica todas as variáveis de decisão 

do problema. 

 O pseudo-código do algoritmo MOPSO é descrito abaixo. 

 
Quadro 6. Pseudo-código do MOPSO 

1. Início 

2. Inicializa enxame. Inicializa líderes. Envia líderes para o arquivo externo. 

3. Aplica operador de crowding(líderes), g = 0 

4. Enquanto g < gmax 

5.         Para cada  partícula 

6.                Selecione líder. Atualiza Posição. Muta. Avalia. Atualiza pbest. 

7.         Atualiza líderes, Envia líderes para o arquivo externo. 

8.         crowding(líderes), g++ 

9. Retorna resultados contidos no arquivo externo. 

10. Fim 

 
 Conforme descrito no Quadro 8, inicialmente é criada uma população e definido os 

líderes, que serão enviados para o arquivo externo. Para cada líder é atribuída a métrica de 

crowding distance caso seja necessário definir um critério de desempate quando o número de 

líderes for maior do que o tamanho do arquivo externo. Para cada partícula é selecionado um 

líder aleatoriamente do arquivo externo e é atualizada a posição da partícula. Nesse modelo de 

MOPSO é utilizado um conceito de turbulência, onde a partícula sofre uma mutação e pode 

desviar da trajetória que estava seguindo. Em seguida o pbest da partícula é atualizado. Depois 

os novos líderes são atualizados e enviados para o arquivo externo. Esse processo se repete até 

atingir o critério de parada. 

 A atualização de posição do MOPSO é baseada na posição atual da partícula e na sua 

velocidade, conforme mostra a equação abaixo: 

                           , (15)  

onde         representa o vetor posição da partícula i na iteração t, e         e representa o vetor 

velocidade da partícula i na iteação t. 
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 No MOPSO proposto em [23] é utilizada uma equação de velocidade para problemas 

contínuos, porém o problema estudado é um problema discreto. Desta forma optou-se por 

utilizar a equação de velocidade definida no algoritmo DPSO [25]. O restante do algoritmo 

segue o modelo original. A equação de velocidade adaptada para problemas discretos é 

descrita a seguir: 

 
         

                                       

                                                            

  
(16)  

onde      é a velocidade da partícula i no objetivo k,          é a melhor posição da partícula no 

objetivo k,      é a posição da partícula i no objetivo k, rand()  é um valor aleatório que pode ser 

entre 0 e 1, p é um parâmetro de configuração definido pelo usuário, entre 0 e 1, e randint(-

1,1) é um número aleatório com valor -1 ou 1. Desta forma, no processo de atualização da 

velocidade, dependendo do valor de p, a partícula pode passar a ter uma velocidade em 

direção à posição da melhor partícula (gbest), ou passar a ter uma velocidade aleatória. 

Quando a partícula segue a melhor partícula do enxame ela tende a explorar melhor regiões 

onde sabe-se que existem boas soluções. No entanto, o atribuir velocidade aletóaria em alguns 

momentos é interessante para fugir de mínimos locais e explorar novas regiões do espaço de 

busca. 

3.3.7 Resumo Comparativo das Técnicas de Otimização Multi-Objetivo 

 A seguir é apresentado o resumo comparativo das técnicas de otimização descritas 

nesse capítulo. As técnicas são mostradas na Tabela , onde para cada técnica é descrito como é 

feita a atribuição do fitness, o mecanismo de preservação de diversidade utilizado¸ se a técnica 

utiliza elitismo ou não, se possui população externa, e, por fim, as vantagens e desvantagens de 

cada técnica. As descrições de algumas técnicas foram baseadas no artigo proposto em [26]. 

 A partir da Tabela 1 é possível observar que a maioria das técnicas utiliza elitismo, 

possuindo também uma população externa para guardar os melhores indivíduos na maioria dos 

casos. Para a atribuição de fitness as técnicas adotam diferentes abordagens, sendo baseadas 

em dominância, força das soluções dominadoras, ou mesmo não possuindo uma atribuição de 

fitness. Em abordagens sem atribuição de fitness, como no caso do NPGA, a comparação entre 

duas soluções é feita diretamente pela regra de dominância e pela densidade das soluções. 
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Tabela 1. Tabela comparativa entre as técnicas de otimização multi-objetivo utilizadas 

Técnica Atribuição 

de Fitness 

Mecanismo 

de 

Diversidade 

Elistismo População 

Externa 

Vantagens Desvantagens 

NSGAII Baseado em 

ordenação 

por não-

dominância 

Crowding 

Distance 

Sim Não Eficiência 

bastante 

testada na 

literatura. 

Crowding 

Distance 

funciona 

apenas no 

espaço de 

objetivos. 

SPEA2 Baseado na 

força das 

soluções 

dominadora

s 

Densidade 

baseada nos 

k vizinhos 

mais 

próximos 

Sim Sim Bem 

testado 

Cálculo de 

densidade e 

fitness 

computacional

mente custoso. 

PESA-II Não possui Densidade 

da hiper 

grade 

Sim Sim Fácil 

Implementa

ção 

Desempenho 

depende do 

tamanho das 

células do 

hiper cubo. 

PAES Baseado em 

dominância 

Densidade 

da hiper 

grade  

Sim Sim Fácil 

implementa

ção 

Não é uma 

abordagem 

baseada em 

população. 

NPGA Não possui  Contadores 

de nicho 

Não Não Processo de 

seleção 

simples 

com 

seleção por 

torneio. 

Parâmetros 

extras para 

tamanho do 

nicho e 

tamanho da 

seleção por 

torneio. 

MOPSO Baseado em 

dominância 

Crowding 

Distance 

Sim Sim Possui 

menos 

parâmetros 

do que 

abordagens 

baseadas 

em GAs 

Rápido para 

localizar a 

bacia de 

atração das 

boas soluções, 

mas lento no 

ajuste fino da 

solução 

 

 Quanto ao mecanismo de diversidade aplicado, que serve para manter as soluções 

uniformemente espalhadas ao longo do pareto, foram adotadas estratégias baseadas em 

crowding distance, vizinhos mais próximos e hiper grades. Em relação às vantagens e 

desvantagens, técnicas como SPEA2 e NSGAII tem sido já bastante testadas na literatura, no 

entanto o processo de seleção envolve um custo computacional acima das outras. Em técnica 

de implementação mais simples, como o PAES, o desempenho pode ser influenciado pelos 

parâmetros do algoritmo definidos pelo usuário. 
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3.4 Métricas de Avaliação de Desempenho 

 

 Métricas são bastante utilizadas a fim de mensurar características de algoritmos multi-

objetivo, ajudando a entender seu comportamento no domínio do problema e permitindo uma 

avaliação mais concreta do desempenho do algoritmo. As métricas também são um importante 

parâmetro de comparação entre algoritmos, uma vez que muitas vezes é difícil perceber qual 

algoritmo apresenta um melhor conjunto de soluções para o problema. A Figura 14 ilustra essa 

característica.  

 

 

Figura 14. Comparação entre algoritmos: (a) Possível concluir qual o melhor algoritmo e (b) 

Dificuldade em se encontrar qual o melhor algoritmo para o problema 

 

Conforme mostra a Figura 14, na situação (a) é possível concluir que o conjunto de 

soluções do algoritmo A é mais apropriado do que o do algoritmo B, uma vez que para cada 

solução encontrada em B existe pelo menos uma solução em A que seja melhor ou igual à de B 

em todos os objetivos. Mas ainda assim é difícil dizer o quanto o algoritmo A é melhor que B. 

Na situação (b) já não se pode assegurar qual algoritmo é melhor, pois no conjunto das 

melhores soluções encontradas na união dos resultados de A e B, algumas soluções pertencem 

a A e outras a B. Dessa forma, as melhores soluções que pertencem ao algoritmo A podem 

apresentar características que sejam boas para um tipo de aplicação, enquanto que as de B 

podem ser boas apenas para outros tipos de aplicações. Sendo assim, a asserção de que os 

resultados de um algoritmo são melhores do que de outro algoritmo dependerá de quais 

características são importantes para o usuário. Em [27], Fonseca et al.  também chegam a 

mesma conclusão e observam que métricas podem ser combinadas a fim de se buscar um 

conjunto de características mais apropriadas para análise comparativa entre os algoritmos. 

 As métricas podem ser classificadas em unitárias e binárias. Métricas unitárias são 

aquelas que atribuem um valor que reflete uma característica junto a um conjunto de soluções. 
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É comum encontrar a utilização dessas métricas de forma combinada [28][16]. As métricas 

binárias, por sua vez, atribuem valores aos pares de conjuntos de soluções. Algumas das 

métricas mais utilizadas são apresentadas a seguir. 

3.4.1 Distância Generacional 

 

A distância generacional mede a distância Euclidiana entre as soluções do Pareto Front 

conhecido e o Pareto Optimal. Conforme ilustra a Figura 15, essa métrica é calculada através do 

somatório da distância Euclidiana entre cada solução obtida e o Pareto Optimal. Na mesma 

figura, a distância Euclidiana é representada pelo menor caminho entre a solução obtida no 

Pareto Front e a solução mais próxima do Pareto Optimal, o que torna a distância Euclidiana 

perpendicular à curva do Pareto Optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Métrica de Distância da Geração: baseada na distância euclidiana das soluções 
obtidas 

 

A distância generacional foi proposta por Van Veldhuizen e Lamont em [29] e é 

calculada pela equação abaixo: 

 

    

    
  

   

 
   

(17)  

onde s é o número de soluções não-dominadas no Pareto Front e    é a menor distância 

Euclidiana entre a solução i e o Pareto Optimal. 

3.4.2 Diversidade 

 

 A métrica de diversidade mede o grau de cobertura entre as soluções obtidas e as 

soluções de extremidade. Esta medida reflete a boa separação das soluções e, por 

f1 

 Pareto 

Optimal 

Distância 

Euclidiana Soluções 

obtidas 

f2 
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conseqüência, uma boa representação do Pareto Front. A Figura 16 ilustra a distribuição e 

diversidade das soluções encontradas. Na figura as soluções extremas estão representadas por 

de1 e de2, enquanto que as demais soluções estão representadas por d1, d2, até dn. A métrica 

de diversidade é calculada medindo a distância entre uma solução e suas soluções vizinhas, 

assim como a distância até as soluções de extremidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cálculo da métrica de diversidade: baseado na distância entre as soluções 
 

Essa métrica foi proposta por Deb et al. [30] e é calculada pela equação abaixo: 

 

 
  

   
  

                
   

   
  

           
   (18)  

 

 
   

   
   
   

   
   (19)  

 
onde    é a distância entre soluções vizinhas, s é  o número de soluções no Pareto-Front e M é 

o número de objetivos a serem otimizados. Desta forma,    pode ser representada como a 

distância Euclidiana entre a i-ésima e (i+1)-ésima soluções. O termo    representa o valor médio 

de todas as distâncias   . O parâmetro   
  representa a distância entre a solução extrema do 

Pareto Front e a solução mais próxima, no m-ésimo objetivo, onde m corresponde ao m-ésimo 

objetivo. Para uma distribuição ideal de soluções, a variável   é igual a zero, pois a equação 

            
    é igual a zero devido à uniformidade das soluções, assim como    

  
    é igual a 

zero por as soluções estarem nas posições extremas, tornando o numerador da Equação 17 

igual a zero. 

 

 

Soluções 

Obtidas 

f1 

de1 

d1 
d2 

dn 
de2 

Soluções de 

extremidade 
f2 
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3.4.3 Hipervolume 

 

 O indicador de hipervolume [31] calcula o volume da região coberta entre os pontos das 

soluções do front encontrado e um ponto de referência. Matematicamente, para cada solução i 

pertencente ao Pareto Front Q, é construído um hipercubo    com referência a um ponto W. O 

ponto de referência pode ser definido construindo-se um vetor com os piores valores de função 

objetivo. Esse ponto é apenas uma referência para o cálculo do volume em relação ao Pareto 

Front, sendo normalmente representado por um ponto onde contém os piores valores da 

função objetivo. O resultado da métrica é a união de todos os hipercubos encontrados. Nessa 

métrica, quanto maior o valor do hipervolume melhor, pois um alto valor de hipervolume indica 

que houve um elevado espalhamento entre as soluções extremas do Pareto encontrado e 

indica também que houve uma maior convergência, pois quanto mais o algoritmo convergir 

maior será o volume calculado nessa métrica. A Figura 17 ilustra o cálculo de hipervolume. 

Apesar de ser conceitualmente intuitiva, essa métrica apresenta um elevado custo 

computacional. Essa métrica é calculada através de 

               
        (20)  

onde i representa a solução do Pareto Front Q e    representa o hipercubo daquela solução. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Hipervolume gerado pelas soluções do Pareto Front 
  

3.4.4 Cobertura 

 

 A métrica de cobertura [31] é capaz de mensurar quanto um determinado conjunto de 

soluções domina outro conjunto. Essa relação é exemplificada na Figura 18. 

 

 

 

f1 

f2 
W 
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  Figura 18. Métrica de cobertura entre as soluções do conjunto A e B 
  

 O valor C(A,B) na Figura 18 indica a porcentagem de elementos em B que são 

fracamente dominados por elementos de A. No caso da figura, apenas um quarto das soluções 

de B são dominados por alguma solução do conjunto A. Por essa razão, diz-que que a cobertura 

de A em relação a B é de 25%. De forma análoga, a coberta de B em relação a A, expressa por 

C(B,A), é de 75%, pois três quartos das soluções de A são dominadas por alguma solução de B. 

Essa métrica possui um baixo custo computacional comparado com o hipervolume. A equação 

que representa a métrica de cobertura é calculada através de 

 

 
       

                

   
   (21)  

 

onde b e a  representam soluções do conjuntos de solução B e A, respectivamente. O termo 

    indica que b é fracamente dominado pela solução a. O valor da métrica C(A,B)=1 significa 

que todos os membros de B são fracamente dominados por A.  

3.5 Considerações do Capítulo 

Nesse capítulo, foram apresentados os conceitos envolvidos nas técnicas utilizadas 

de otimização multi-objetivo, descrevendo os conceitos de população, cruzamento, mutação, 

dominância, front, elitismo, fitness e arquivo externo. Também foram descritas nesse capítulo 

todas as técnicas implementadas nesse trabalho, descrevendo o algoritmo de cada uma delas, 

assim como as equações utilizadas. Por fim, foram apresentadas as métricas de comparação 

das técnicas, mostrando as equações das métricas de distância generacional, diversidade, 

cobertura e hipervolume. 

f1 

f2 

A 

C(A,B)  = 25% 

2525% 
C(B,A) = 75% 

B 
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Capítulo 

4 

4. Estado da Arte 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o estado da arte em relação à 

otimização de hierarquias de memória cache. Nesse capítulo serão descritas as principais 

contribuições desenvolvidas nos últimos anos, citando as principais técnicas e características 

que permitiram o desenvolvimento da otimização de memórias caches. Os trabalhos citados 

nesse artigo incluem as contribuições realizadas para cache de um nível, dois níveis com 

segundo nível separado, e os trabalhos mais recentes para dois níveis com segundo nível 

unificado. 
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4.1 Introdução 

 

 Tendo em vista o impacto da redução do consumo de energia devido ao ajuste dos 

parâmetros de cache, muitos estudos têm sido realizados com o intuito auxiliar o projetista na 

escolha desses parâmetros. Como o número de possibilidades de parâmetros distintos pode 

chegar na ordem de milhares de configurações, o uso de técnicas de exploração tornou-se uma 

boa opção para problemas de otimização de arquitetura de memória. Muitas das pesquisas 

realizadas visam o uso de técnicas de exploração para reduzir o espaço de busca, encontrando 

soluções próximas das soluções ótimas, com um baixo esforço de exploração. Desta forma, o 

uso de algoritmos de exploração tem contribuído bastante para a seleção de configurações 

ótimas na arquitetura de memória. 

 Arquiteturas de memória parametrizáveis são compostas de um processador, uma ou 

mais unidades de memória cache, hierarquia de barramento on-chip, memória principal e 

outros componentes periféricos para aplicações específicas. Cada um desses componentes 

pode receber um ou mais parâmetros. O conjunto da combinação de todos os parâmetros 

forma o espaço de configuração da arquitetura a ser otimizada. Quando se tem uma hierarquia 

de memória com dois níveis, a quantidade de parâmetros envolvidos aumenta 

consideravelmente o espaço de configuração. 

 Muitos dos mecanismos de busca existentes em diversas áreas envolvem algoritmos 

genéticos, que permitem encontrar boas soluções a partir da busca em um subespaço do 

espaço de configuração. Em [32], Palesi et al. propõe um método de exploração baseado em 

algoritmos genéticos. Em seus experimentos é feita uma comparação de sua técnica com 

abordagem exaustiva utilizada pelo framework Platune [33], utilizando arquitetura de memória 

de um nível. Em seus resultados é apresentada uma redução de 80% do tempo de simulação 

quando comparado com a metodologia exaustiva. Esse resultado teve um impacto inicial de 

mostrar o potencial do uso de técnicas de exploração para reduzir o tempo de busca por 

configurações ótimas.  

 Zhang et al.[34]] propuseram uma nova heurística baseada na ajuste dos parâmetros de 

cache para reduzir o consumo de energia. Quando aplicado à hierarquia de um nível ajustava-

se um dos parâmetros de cache (tamanho de cache, tamanho de linha ou associatividade) 

enquanto os outros permaneciam fixos. Analisando os resultados obtidos pela heurística em 

termos de miss rate e consumo de energia, pôde-se observar que a heurística de Zhang atingiu 
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redução de consumo de energia de 40%. 

 Gordon-Ross et al. [35] aplicaram a heurística de Zhang para hierarquia de cache com 

dois níveis (separados em instrução e dados), mas não obteve bons resultados. Isso se deve ao 

aumento da complexidade do espaço de exploração, que se torna maior quando se tem dois 

níveis de cache, devido à uma maior quantidade parâmetros. Desta forma, Gordon-Ross 

desenvolveu uma extensão da heurística de Zhang e propôs a heurística TCaT [35]. Nessa 

heurística a exploração é feita fixando inicialmente os parâmetros de cache e posteriormente 

variando-os em uma ordem específica, baseado no impacto do consumo de energia de cada 

configuração de memória. Inicialmente os parâmetros de cache são setados com valor mínimo 

e são explorados em direção aos valores máximos. A heurística começa explorando o tamanho 

de cache de primeiro nível e depois o de segundo nível. Em seguida é feita a exploração do 

tamanho de linha de primeiro e depois do segundo nível. Por fim, a heurística explora a 

associatividade do primeiro nível, seguida pela do segundo nível. Enquanto a exploração de um 

parâmetro é boa para a hierarquia em termos de energia, aquele parâmetro continua variando 

e os outros permanecem fixos. Uma vez que um parâmetro atinge valor máximo ou para de 

fornecer bons resultados, o próximo parâmetro é variado enquanto os outros permanecem 

fixos. O algoritmo continua até que todos os parâmetros tenham sido variados, seguindo a 

ordem descrita previamente. Esse processo é feito uma vez para cache de instruções e outra 

vez para cache de dados. O uso da heurística TCaT permitiu redução do consumo de energia de 

53% quando comparado com a heurística de Zhang. 

 Silva-Filho et al. propõem em [36] a heurística TECH, também para dois níveis de cache, 

separados em instrução e dados. Resultados preliminares mostraram que a ordem com que os 

parâmetros de cache são explorados afetam o número de estados que devem ser visitados para 

encontrar a melhor configuração para uma determinada aplicação. A heurística TECH é 

parecida com a TCaT, no entanto ela apresenta uma ordem invertida de exploração dos 

parâmetros quando comparado ao TCaT. Baseado nos estudos preliminares, a heurística TECH 

explora o segundo nível de cache antes do primeiro nível. Na heurística TECH, todos os 

parâmetros são inicializados com valor mínimo, com exceção do tamanho de cache de segundo 

nível, que é definido como máximo. A exploração dos parâmetros segue a mesma lógica do 

TCaT, mas a sequência de exploração dos parâmetros começa com o ajuste de tamanho de 

cache de segundo nível seguido pelo tamanho de cache de primeiro nível. Em seguida a 

exploração é feita para tamanho de linha de segundo nível e depois para de primeiro nível. Por 

fim, a heurística é concluída explorando a associatividade de segundo nível seguida pela de 
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primeiro nível. Experimentos permitiram observar uma redução de quatro vezes no consumo 

de energia quando comparado com a heurítisca TCaT. 

 Silva-Filho et al.,[37], propõem melhoras para as abordagems TCaT e TECH. No trabalho 

de Silva-Filho é apresentado um método de exploração para hierarquia de dois níveis, com 

segundo nível separado, chamado de TECH-CYCLES. Diferente das abordagens anteriores, essa 

heurística considera dois diferentes objetivos a serem otimizados: minimizar o consumo de 

energia e melhorar o tempo de processamento para a execução de uma aplicação. Desta forma 

o TECH-CYCLES foi um dos primeiros trabalhos na área de exploração de arquitetura de 

memória de dois níveis com uma abordagem multi-objetivo. Basicamente, a heurística TECH-

CYCLES é similar à heurística TECH, mas além de considerar o impacto do consumo de energia 

para determinar se uma solução é melhor do que a outra, ela também considera o tempo de 

processamento de uma aplicação. Na prática, a exploração de um parâmetro no TECH-CYCLES 

continua enquanto os valores de consumo de energia e ciclos de uma aplicação forem melhores 

que os valores obtidos pelos últimos parâmetros explorados. Os resultados dessa abordagem 

mostraram uma redução média de cerca de 41% no consumo de energia para cache de 

instruções e uma melhora de cerca de 25% no tempo de processamento quando comparado a 

heurística TCaT. No entanto, o método aplicado à cache de dados não obteve bons resultados 

em termos de tempo de processamento e consumo de energia.  

 Posteriormente, Silva-Filho et al. [38] propõem o mecanismo de otimização chamado 

TEMGA, também focado para hierarquia de memória de dois níveis, com cache de instrução e 

dados separados. Essa abordagem é baseada em um algoritmo genético simples e é voltada 

para o ramo de dados da cache de dois níveis. O mapeamento da solução, também chamado de 

cromossomo, é feito através da definição dos parâmetros de cache para cada solução. Desta 

forma, cada solução é representada como sendo composta por um conjunto de seis parâmetros 

de cache (tamanho de cache, tamanho de linha e associatividade, para primeiro e segundo 

nível). Para cada solução é associado um valor de ciclos e energia necessários para executar 

uma determinada aplicação. Através da execução do algoritmo genético, incialmente são 

criadas soluções aleatórias, que representam configurações de cache, com valores de energia e 

ciclos associados. As soluções são então submetidas a operadores de cruzamento e mutação. 

No final de cada iteração, o mecanismo de seleção é aplicado a fim de selecionar as melhores 

soluções encontradas em termos de energia e ciclos necessários para rodar uma aplicação. As 

melhores soluções são preservadas e então submetidas aos operadores de cruzamento e 

seleção. O processo é repetido até que as novas soluções geradas não tenham nenhuma 
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melhora significativa em relação às soluções da iteração anterior. Os resultados dessa 

abordagem mostram uma redução média de 15% no consumo de energia para cache de dados 

quando comparado com as heurísticas TECH-CYCLES e TCaT. Além disso, foi possível observar 

uma redução de cinco vezes no número de ciclos necessários para executar as aplicações. 

   Em [39], o algoritmo NSGAII é aplicado ao mesmo problema de ajuste de hierarquia de 

memória, considerando também a hierarquia de dois níveis, com dados e instruções separados. 

A técnica foi aplicada para um conjunto de 12 aplicações, tentanto otimizar os objetivos de 

consumo de energia e quantidade total de ciclos necessário para executar uma aplicação. 

Diferente das abordagens anteriores aplicadas até o momento, o NSGAII se preocupava em 

obter um conjunto de soluções finais com uma boa relação entre os objetivos a serem 

otimizados, formando um Pareto. Dessa forma, cabia ao projetista escolher a melhor solução 

de acordo com as necessidades do problema a ser aplicado. Os resultados obtidos foram 

comparados com as técnicas TECH-CYCLES e TEMGA e foi possível mostrar a eficiência da 

técnica em 67% dos casos analisados.  

 Conforme foi mostrado, várias abordagens foram propostas para otimização de 

memória cache com segundo nível separado. No entanto, para segundo nível unificado, poucas 

contribuições foram desenvolvidas. Para hierarquias com segundo nível separado, o espaço de 

busca chega a 500 configurações diferentes e os ramos da hierarquia são analisados 

separadamente. Diferentemente, para hierarquia de dois níveis com segundo nível unificado, o 

espaço de configurações atinge cerca de 10.000 configurações diferentes e a análise não é 

realizada separadamente. Caches com segundo nível unificado estão presentes nos 

processadores mais novos do mercado e a otimização desse componente possui um grande 

impacto no consumo de energia e desempenho do sistema. 

 Em  [25] é proposto o algoritmo DPSO (Discrete Particle Swarm Optimization) para 

hierarquias de memória cache de dois níveis, com o segundo nível unificado. Ele é baseado no 

algoritmo tradicional de otimização por enxame de partículas (PSO), sendo adaptado ao 

problema de memória cache. Dessa forma, é definida uma nova equação de velocidade para 

trabalhar com os valores discretos dos parâmetros de cache e é adotada uma abordagem multi-

objetivo para otimizar consumo de energia e desempenho. Variando os parâmetors de cache e 

de processador, tais como número de ALUs, o espaço total foi composto por 196608 diferentes 

configurações. Nos resultados apresentados, o DPSO é comparado apenas com a abordagem 

exaustiva, conseguindo acelerar o mecanismo de busca em 5X com uma precisão de 70%. 
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 Gordon-Ross et al. [40] apresentam a heurística ACE-AWT também para cache com 

segundo nível unificado, a fim de reduzir o consumo de energia. Essa abordagem é baseada no 

método de concatenação que permite que bancos sejam logicamente concatenados, 

permitindo assim diferentes configurações de hierarquias de memória. Resultados foram 

comparados com a heurística SERP alcançando 61% de redução de energia. 

 Apesar das diversas técnicas existentes para exploração de espaços de busca em 

diversas áreas, poucas foram aplicadas à otimização de hierarquias de memória e poucos 

trabalhos foram realizados para hierarquias com segundo nível unificado, usadas atualmente 

nos processadores mais novos. Dessa forma, é interessante a proposta de aplicar as técnicas de 

otimização multi-objetivo mais utilizadas na literatura e realizar uma análise comparativa de 

desempenho aplicado à hierarquia com segundo nível unificado. Devido ao espaço de 

exploração ser mais complexo do que o de hierarquias com segundo nível separado, técnicas 

diferentes podem ter melhor desempenho para a otimização de segundo nível unificado.  

4.2 Considerações do Capítulo 

 

 Nesse capítulo foi apresentado o estado da arte na área de otimização de hierarquias de 

memória cache, visando a redução do consumo de energia e melhora do desempenho através 

do ajuste dos parâmetros de cache. Foram descritas as técnicas propostas nos últimos anos, 

que foi iniciada com a otimização para apenas o primeiro nível de cache, sendo posteriormente 

direcionada para cache de dois níveis. As técnicas passaram por abordagens baseadas em 

heurísticas, que apresentavam resultados insteressantes para espaços de exploração não muito 

grandes, e posteriormente foram direcionadas para metodologias baseadas em algoritmos 

genéticos e enxame de partículas. Atualmente, os trabalhos mais recentes encontram-se na 

área de otimização para hierarquia de memória com segundo nível unificado. No entanto, 

poucos trabalhos ainda foram desenvolvidos para essa hierarquia de memória. 
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Capítulo 

5 

5. Metodologia Proposta 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metolodogia utilizada no 

desenvolvimento do trabalho, descrevendo o ambiente experimental, fluxo de simulação e o 

processo de adaptação das técnicas adotadas para o problema de otimização de hierarquia de 

memória cache. As etapas de desenvolvimento, ferramentas utilizadas, aplicações e 

metodologia de análise de resultados também são apresentadas nesse capítulo. A metodologia 

apresentada neste capítulo pode ser facilmente extendida para outros tipos de hierarquia de 

memória. 

 

 
 



Capítulo 5 – Metodologia Proposta 

 

 

56 

5.1 Introdução 

 

 A metodologia utilizada no desenvolvimento de um projeto define a forma como as 

atividades são realizadas, o ambiente experimental e a forma de interação entre as etapas de 

desenvolvimento. O entendimento da metolodogia aplicada ajuda a perceber como o problema 

foi solucionado, permitindo a adaptação da solução desenvolvida para aplicação em problemas 

similares. A estratégia utilizada na metodologia também é capaz de definir a qualidade do 

projeto, destacando as características da implementação da solução desenvolvida.  

 A metodologia aplicada nesse trabalho é descrita nesse capítulo através do 

detalhamento do fluxo de desenvolvimento, assim como a forma de mapeamento das técnicas 

estudadas para o problema de otimização de hierarquias de memória. A mesma metodologia 

pode ser aplicada de forma similar a outros tipos de hierarquia de memória, tais como com dois 

níveis separados ou um espaço de exploração maior. A seguir é descrito o fluxo de 

desenvolvimento do projeto. 

5.2 Fluxo de Desenvolvimento 

 

 O fluxo de desenvolvimento do projeto mostra todas as etapas envolvidas na 

implementação do projeto. A Figura 19 ilustra uma visão geral da metodologia proposta, 

utilizada para a aplicação de técnicas de otimização em arquitetura de memória. 

 Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico, onde foi feito o estudo sobre 

arquiteturas de memória, trabalhos relacionados e técnicas de otimização. Com isso foi possível 

obter o conhecimento sobre os trabalhos no estado da arte, direcionando a pesquisa para a 

otimização multi-objetivo de hierarquias de memória cache com dois níveis, com segundo nível 

unificado, visando otimizar consumo de energia e desempenho. Após essa etapa, foi feita a 

definição do ambiente experimental, onde foram definidos os simuladores de arquitetura, os 

parâmetros de cache a serem ajustados e o espaço de exploração do problema. Uma vez 

definido o ambiente experimental, deu-se início à etapa de simulação das aplicações. Nessa 

etapa, foram selecionadas 18 aplicações dos suítes Mibench Benchmark [41] e PowerStone 

Benchmark [31], onde foram realizadas simulações exaustivas para cada aplicação, de acordo 

com o espaço de exploração definido. A exploração exaustiva foi realizada apenas para efeito 
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de validação das técnicas, a fim de se avaliar o quão próximo as soluções das técnicas aplicadas 

chegaram do Pareto Optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fluxo de Desenvolvimento do Projeto 
 

 Posteriormente foram definidas as técnicas de otimização utilizadas para a aplicação no 

problema de otimização de memória cache. A escolha das técnicas foi baseada na seleção dos 

algoritmos multi-objetivo mais utilizados para solucionar problemas de otimização em grandes 

espaços de busca, em diversas áreas. Em seguida, as técnicas foram implementadas e 

adaptadas para o problema de otimização de memória cache. Nessa etapa, foram definidos a 

forma de mapeamento das soluções e os parâmetros de cada técnica. Na etapa seguinte, foi 

realizada a simulação dos algoritmos, aplicada para as 18 aplicações definidas no ambiente 

experimental. Para cada técnica, foram realizadas 30 simulações, onde os resultados para cada 

técnica são baseados na média das simulações realizadas. Após simuladas as técnicas, foi 

realizado um estudo das principais métricas para comparação de algoritmos multi-objetivo 

utilizados nos artigos recentemente publicados. Com base nesse estudo, foram implementadas 

três métricas de avaliação: distância generacional, diversidade e hipervolume. Por fim, foi 

realizada a análise dos resultados, onde foram observados os resultados das métricas, aplicadas 

no conjunto de soluções final de todos os algoritmos, para todas as aplicações. Com base nesse 
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resultado, foi possível definir quais as técnicas que obtiveram melhor desempenho de acordo 

com cada métrica analisada. 

5.3 Ambiente Experimental 

  

 O ambiente experimental utilizado nesse trabalho é definido nessa seção, onde são 

definidos a especificação da arquitetura, parâmetros do simulador, parâmetros do modelo de 

energia e o mecanismo de cálculo de energia. A seguir é descrito cada um desses itens. 

5.3.1 Especificação da Arquitetura 

 A arquitetura utilizada nesse trabalho é composta por um processador MIPS, os 

componentes de cache de instrução de nível 1 (IC1), cache de dados de nível 1 (DM1), cache 

unificada de nível 2 (L2), e a memória principal (MEM). É utilizada também uma tensão de 

entrada de 1.7V, com política de escrita write-through e tecnologia de transistor de 70nm. 

 Para o espaço de exploração são adotadas configurações de cache comerciais que são 

utilizadas em aplicações de sistemas embarcados. Os parâmetros utilizados para ajuste de 

configuração de arquitetura são: tamanho de cache, tamanho de linha e associatividade, para 

cada componente de cache. O intervalo de variação dos parâmetros utilizados é mostrado na 

Tabela . 

 
Tabela 2. Intervalo de variação dos parâmetros de cache com segundo nível unificado 

Parametro Cache Nivel 1 Cache Nivel 2 

Tamanho de Cache 2KB, 4KB, 8KB 16KB, 32KB, 64KB 

Tamanho de Linha 8B, 16B, 32B 8B, 16B, 32B 

Associatividade 1, 2, 4 1, 2, 4 

 

 Conforme mostrado na Tabela , cada parâmetro de componente de cache varia em um 

intervalo de três valores. O conjunto total de combinações da Tabela 2, que representa o 

espaço de exploração, é composto por 9084 configurações válidas de hierarquia de cache. 

Durante o processo de exploração das técnicas de otimização, os parâmetros de cache são 

variados, tentando encontrar a configuração de cache que possua a melhor relação entre 

energia consumida e quantidade de ciclos necessários para rodar cada aplicação.  
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5.3.2 Benchmarks 

 Benchmarks são conjuntos de aplicações específicas utilizadas para simular aplicações 

de diferentes áreas. A utilização de benchmarks permite analisar o comportamento de uma 

arquitetura de sistema embarcada quando rodadas aplicações de diferentes áreas. Dessa forma 

pode-se encontrar a melhor arquitetura para uma atividade específica, como processamento 

de imagem, som ou cálculos matemáticos em geral. 

 Neste trabalho, foram utilizados 18 aplicações, de diversas áreas, dos benchmarks 

Mibench e Powerstone. A seguir, é mostrada uma tabela com o nome de cada aplicação e uma 

descrição sobre o tipo de operação que é realizado. 

Tabela 3. Aplicações do Mibench e Powerstone 

Aplicação  Categoria Descrição 

Basicmath 
(small e large) 

Controle 

Automotivo e 

Industrial 

Realiza testes matemáticos que geralmente não 

têm suporte a hardware em processadores 

embarcados. 

Bitcount 
(small e large) 

Controle 

Automotivo e 

Industrial 

Realiza testes de habilidade de manipulação de bits 

de um processador, contando o número de bits em 

um vetor de inteiros. 

CRC32 
(small e large) 

Redes, 

Telecomunicações 

Realiza checagem de bits para detectar erros de 

transmissão de dados 

Dijkstra 
(small e large) 

Redes Constrói um grande grafo em uma representação de 

matriz adjacência e calcula o menor de todos os 

paths entre todos os pares de nós usando aplicações 

repetidas do algoritmo Dijkstra. 

FFT 
(small e large) 

Telecomunicações Realiza uma transformada de Fourier. 

Transformadas de Fourier são usadas em 

processamento digital de sinais para encontrar as 

freqüências contidas em um sinal de entrada. 

Patricia 
(small e large) 

Redes É uma estrutura de dados usada para representar 

tabelas de roteamento em aplicações de rede. Os 

dados de entrada para este benchmark é uma lista 

de tráfego de IP de um servidor web ativo por um 

período de 2 horas. 
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Quick Sort 
(small e large) 

Controle 

Automotivo e 

Industrial 

Realiza testes de buscas em um grande vetor de 

strings usando o algoritmo quicksort. 

SHA 
(small e large) 

Redes, Segurança É um algoritmo de criptografia que produz uma 

mensagem de 160 bits. 

Susan 
(small e large) 

Controle 

Automotivo e 

Industrial 

Faz parte de um pacote de reconhecimento de 

imagem. Foi desenvolvido para reconhecimento de 

bordas e curvas em uma Imagem de Ressonância 

Magnética de cérebro. 

 

 Como pode ser observado, as aplicações envolvem diferentes áreas, de forma a validar  

as técnicas de otimização em diferentes contextos de exploração. Cada aplicação possui uma 

versão com baixo nível de processamento (chamada de small) e outra com uma carga de 

processamento maior (chamada de large). O comportamento da arquitetura muda em relação 

a energia e ciclos consumidos, dependendo se a aplicação é large ou small. Desta forma, 

totalizam-se 18 aplicações diferentes para simulação. 

5.3.3 Extração de Parâmetros do Simulador 

 A ferramenta utilizada para simulação das hierarquias de memória é o sim-cache, que é 

um dos simuladores do SimpleScalar apropriado para simulação de cache. Para a execução do 

sim-cache, é passado uma linha de comando com os parâmetros da configuração de cache. A 

configuração de cache é formatada como segue: 

<name>:<nsets>:<bsize>:<assoc>:<repl>, 

onde cada um desses campos tem o seguinte significado: 

 <name> : nome da cache, deve ser único. 

 <nsets> : número de conjuntos na cache. 

 <bsize> : tamanho de linha.  

 <assoc> : associatividade da cache (potência de 2) 

 <repl>  : política de substituição (l,f,r) → l=LRU, f=FIFO, r= random 

  

 O tamanho da cache é definido pelo produto de <nsets>, <bsize> e <assoc>. Para a 

definição da configuração da arquitetura, no sim-cache, deve ser definido cada componente de 
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cache, seguido de sua configuração. Considerando-se uma hierarquia de memória de dois níveis 

com segundo nível unificado, cada componente de cache deve ser descrito da seguinte forma: 

 
 -cache:il1 il1: <config> → configura uma cache de instruções de nível um. 

 -cache:dl1 dl1: <config> → configura uma cache de dados de nível um.  

 -cache:il2 dl2 -cache:dl2 ul2: <config> → configura uma cache unificada de nível dois. 

 

 A seguir, é descrito um exemplo de linha de comando para simulação de uma 

arquitetura de memória, no sim-cache, para hierarquia de dois níveis com segundo nível 

unificado. As configurações de cache de dados e instrução de primeiro nível são dadas por: 

2kbytes=128nsets*16bsize*1assoc, 16 bytes de tamanho de linha e política de substituição lru. 

As configurações de cache unificada de segundo nível são dadas por: 

4kbytes=256nsets*16bsize*1assoc, 16 bytes de tamanho de linha e política de substituição lru. 

A linha de comando fornecida para o sim-cache para simular essa configuração de arquitetura, 

para a aplicação Quick Sort (qsort_small), é descrita a seguir: 

 
./sim-cache -redir:sim ./output.txt -cache:dl1 dl1:128:16:1:l -cache:il1 il1:128:16:1:l -cache:il2 

dl2 -cache:dl2 ul2:4096:16:1:l ./qsort_small input_small.dat > output_small.txt 

 
 Segundo a linha de comando, é passada a configuração da arquitetura para o simulador 

sim-cache, seguido da aplicação qsort_small, o parâmetro de entrada da aplicação 

(input_small.dat), e arquivo de saída da aplicação (output_small, que no caso do Quick Sort é o 

arquivo de entrada ordenado). A diretiva “-redir:sim” é responsável por gerar resultados 

estatísticos da simulação para um arquivo de saída, o que no exemplo acima foi direcionado 

para o arquivo output.txt. Por padrão, os resultados são gerados na tela do computador. Desta 

forma, ao final de cada simulação têm-se as informações estatísticas de quantidade de faltas e 

acessos de cada componente da hierarquia de memória cache. A partir dos dados estatísticos, 

são extraídas as informações de faltas e acessos, que são utilizadas na etapa seguinte de cálculo 

de consumo de energia. A Figura 20 ilustra o fluxo de extração dos parâmetros do simulador de 

arquitetura. 

 Conforme mostra a Figura 20, a aplicação e especificação da arquitetura são fornecidas 

ao simulador sim-cache, que produz os resultados estatístiticos da simulação da arquitetura no 

arquivo output.txt. Em seguida, o programa Extract_Sim_Arch extrai as informações de faltas e 
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acessos de cada componente de cache. Essas informações são utilizadas na etapa seguinte para 

cálculo do consumo de energia da hierarquia de memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fluxo de Extração dos Parâmetros do Simulador de Arquitetura. 

5.3.4 Extração de Parâmetros do Modelo de Energia 

 Através da ferramenta eCACTI é possível estimar o consumo de energia por acesso de 

cada componente de cache. Através dos valores de energia estática e dinâmica por acesso 

fornecidos pelo eCACTI, juntamente os valores de número de faltas e acertos da etapa anterior, 

é possível realizar o cálculo do consumo de energia da hierarquia de memória.  

 O eCACTI possui um arquivo executável que recebe como parâmetros de entrada os 

seguintes argumentos: tamanho de cache, tamanho de linha, associatividade, tensão de 

alimentação e tamanho da tecnologia de transistor. Os parâmetros da linha de comando 

seguem a seguinte formatação: 

    <C><B><A><TECH><NSubBanks>, 

Onde cada um desses parâmetros têm o seguinte significado: 

<C> : Tamanho da cache em bytes. 

<B> : Tamanho da linha da cache em bytes. 

<A> : Associatividade da Cache. 

<TECH> : Tecnologia de transistor dada em micrômetros. 

<NSubBanks> : Número de Subbancos. 
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 Os parâmetros de tamanho de cache, tamanho de linha e associatividade variam de 

acordo com a configuração de cache a ser simulada. Para os valores de tecnologia de transistor 

e número de subbancos foram utilizados os valores de 0,07 e 1, respectivamente. A linha de 

comando para gerar informações de energia por acesso referente a uma memória cache de 

tamanho 2kbytes, tamanho de linha 16 bytes, associatividade 1, tecnologia de transistor 0,07 e 

apenas um subbanco é mostrada a seguir: 

./ecacti.exe 2048 16 1 0.07 1 > ecacti.txt. 

 Segundo a linha de comando, os dados são direcionados para o arquivo ecacti.txt. A 

partir desse arquivo são extraídos os valores de energia dinâmica e estática por acesso, da 

configuração de cache indicada. Esses resultados são utilizados para a realização do cálculo do 

consumo de energia da hierarquia de memória, conforme mostra a Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fluxo de Extração de Parâmetros do Modelo de Energia do eCACTI 
 

 Como mostra a Figura 21, são passados os parâmetros de cache para o modelo de 

energia do eCACTI, cujos resultados são armazenados no arquivo ecacti.txt. A partir desse 

arquivo é utilizado o programa Extract_eCACTI para extrair os valores de energia estática por 

acesso, representado por Eleak/Acesso, e energia dinâmica por acesso, representada por 

Edyn/Acesso. Os valores de energia estática e dinâmica por acesso são utilizados como entrada 

para a realização do cálculo de energia da hierarquia de memória. 
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5.3.5 Mecanismo de Cálculo de Energia e Ciclos Total 

 

 O processo de cálculo de ciclos total necessário para rodar uma aplicação é realizado a 

partir dos valores de acessos e faltas fornecidos pelo SimpleScalar. O valor de ciclos total da 

hierarquia de memória é obtido através da Equação 10, conforme foi descrito no capítulo 2. 

Para realização do cálculo da energia total da hierarquia de memória, além dos valores de 

acessos e faltas de cada componente de cache, também são utilizados os valores de energia 

dinâmica e estática por acesso, fornecidos pelo modelo de energia para memória cache do 

eCACTI. O valor de energia total da hierarquia de memória é obtido através da Equação 4, 

detalhada no capítulo 2. A Figura 22 mostra o processo completo de obtenção de energia e 

ciclos total a partir da definição da aplicação e arquitetura a ser simulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Fluxo do mecanismo para cálculo de energia e ciclos totais da hierarquia de memória 
 

 Conforme mostrado na Figura 22, durante o processo de simulação do algoritmo de 

exploração de arquitetura é definida uma arquitetura de memória para obter os valores de 

energia e ciclos total. A especificação da arquitetura é enviada para o Simplescalar, juntamente 

com a aplicação a ser executada. O SimpleScalar, por sua vez, produz os resultados de número 

de acessos e faltas para cada componente de cache. A especificação da arquitetura também é 

enviada para o eCACTI, que fornece os valores de consumo de energia por acesso para cada 

componente de cache. A partir dos dados fornecidos pelo Simplescalar e do modelo de energia 

do eCACTI são calculadas a energia total consumida e quantidade total de ciclos necessários 

para rodar a aplicação com a configuração de memória definida. Todo o processo de obtenção 

de energia e ciclos total a partir de uma especificação de arquitetura é feito de forma 

automática. 
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5.4 Fluxo de Simulação 

 O fluxo de simulação é responsável por descrever as etapas envolvidas no processo de 

simulação das técnicas de otimização implementadas. De forma genérica, todo mecanismo de 

otimização multi-objetivo implementado neste trabalho segue o fluxo descrito na Figura 23. 

 

Figura 23. Fluxo de simulação de um mecanismo de otimização 
 

 Conforme descrito na Figura 23, após iniciado o algoritmo de otimização, é fornecido 

uma arquitetura ou um conjunto de arquiteturas candidatas, que podem ser geradas 

aleatoriamente ou serem pré-definidas. Em seguida, as arquiteturas candidatas são submetidas 

às ferramentas de simulação para avaliar o consumo de energia e quantidade de ciclos 

consumidos por cada arquitetura sugerida. A simulação da arquitetura é realizada através do 

Simplescalar, que recebe como parâmetros a aplicação a ser executada e as configurações da 

arquitetura a serem simuladas. Os parâmetros da arquitetura também são enviados ao eCACTI 

para obtenção dos parâmetros do modelo de energia. Em seguida são realizados os cálculos de 

energia e ciclos totais da arquitetura de memória e os resultados obtidos são analisados pelo 

mecanismo de otimização. Baseados nos resultados obtidos são sugeridas novas arquiteturas e 

as simulações são refeitas. O processo se repete até que os resultados obtidos sejam 

satisfatórios. O método de geração de arquiteturas candidatas e a forma como são avaliados os 

resultados para sugestão de novas configurações é o principal agente diferenciador das 

técnicas de otimização. A forma de implementação de cada técnica e os parâmetros utilizados 
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são descritos nas próximas seções. O processo de otimização para todas as técnicas 

implementadas seguem a proposta de otimização automática de hierarquia de memória a 

partir de um conjunto de aplicações e espaço de exploração pré-definido. 

5.5 Mapeamento do Problema 

 O mapeamento do problema é responsável por adaptar o método tradicional do 

algoritmo de otimização para o problema a ser tratado. Através do mapeamento é possível 

definir a forma como o algoritmo deve interagir para buscar a otimização dos objetivos do 

problema. A seguir, é descrito o mapeamento do espaço de exploração e posteriormente o 

mapeamento das soluções do problema. 

5.5.1 Mapeamento do Espaço de Exploração 

 O espaço de exploração, também chamado de espaço de busca ou espaço de decisão, 

corresponde ao conjunto de configurações possíveis que uma solução pode assumir. Para o 

problema de hierarquia de memória com segundo nível unificado, o espaço de busca 

corresponde ao conjuntos de possibilidades de configuração envolvendo os parâmetros de 

tamanho de cache, tamanho de linha e associatividade para cache de instrução, cache de dados 

e cache de segundo nível. Cada solução do espaço de busca é mapeada para o espaço de 

objetivos, que representa os objetivos a serem otimizados. No caso do problema considerado, 

cada configuração é mapeada para um valor de energia e ciclos, conforme mostra a Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapeamendo do espaço de decisão (a) para o espaço de objetivos (b) 
 

 Conforme mostra a Figura 24, uma solução no espaço de decisão possui associada a ela 

parâmetros das caches IC1, DM1 e L2. Quando o algoritmo faz a busca por novas soluções, a 

busca é realizada no espaço de decisão, realizando alterações nos parâmetros de cache. No 

entanto, cada solução no espaço de decisão é mapeada para o espaço de objetivos a fim de 
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obter os valores de energia e ciclos daquela configuração. Embora a busca seja realizada no 

espaço de decisão, a qualidade da solução é medida através do espaço de objetivos. Para o 

problema de otimização de memória cache o objetivo é minimizar os valores de energia e ciclos 

que uma configuração de memória necessita quando roda uma determinada aplicação. 

5.5.2 Mapeamento das Soluções 

 O mapeamento de soluções descreve como é representada cada solução do problema. 

Para técnicas baseadas em algoritmos genéticos, o mapeamento descreve o formato do 

cromossomo, enquanto em técnicas baseadas em enxame de partícula é descrito o formato do 

indivíduo. 

 No mapeamento de soluções para o problema de otimização de hierarquia de memória 

cache, cada solução representa uma configuração de arquitetura de memória. As soluções para 

o problema foram mapeadas na forma de um vetor de números inteiros, onde cada posição do 

vetor representa um parâmetro de configuração da hierarquia de memória, conforme mostra a 

Figura 25. 

 

Figura 25. Formato da solução, que representa uma configuração de hierarquia de memória. 
 

 O vetor de solução é dividido em três regiões, que correspondem aos componentes de 

cache: cache de instrução de primeiro nível (IC1), cache de dados de primeiro nível (DM1), e 

cache de segundo nível unificado (L2). Para cada região, são definidos três parâmetros de 

cache: tamanho de cache, tamanho de linha e associatividade. Na Figura 25, é dado um 

exemplo com a seguinte configuração de arquitetura de memória: cache de instrução de 

primeiro nível com tamaho de cache de 2048 bytes, tamanho de linha de 16 bytes e 

associativade 4, cache de dados de primeiro nível com tamanho de cache de 4096 bytes, 

tamanho de linha de 16 bytes e associatividade 4 e cache de segundo nível com tamanho de 
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cache de 16384 bytes, 32 bytes de tamanho de linha e associatividade 2. Para cada solução está 

associado um valor de consumo de energia e quantidade de ciclos. O objetivo de cada 

algoritmo de otimização é encontrar a configuração de memória que possua a melhor relação 

entre consumo de energia e quantidade de ciclos necessários para rodar uma aplicação. 

 O operador de mutação utilizado para o mapeamento do problema foi o de mutação 

randômica, onde cada posição do vetor tem uma probabilidade de mutação, e o valor daquela 

posição é variado aleatoriamente dentro do intervalo de possibilidades de configuração. 

 O tipo de cruzamento utilizado foi o cruzamento de dois pontos, onde são selecionados 

aleatoriamente dois pontos de corte para realizar a recombinação genética entre as soluções 

do problema. 

5.6 Parâmetros dos Algoritmos 

  Cada técnica de otimização implementada possui parâmetros de configuração que 

influenciam no modo como cada algoritmo se comporta para tentar encontrar a melhor 

solução para o problema. Os parâmetros de configuração de cada técnica implementada foram 

baseados nos parâmetros utilizados nos seus respectivos artigos de origem.  Os parâmetros de 

cada técnica são mostrados na Tabela . 

Tabela 4. Parâmetros das técnicas de otimização multi-objetivo 

 

Parâmetros 

Técnicas 

NSGAII SPEA2 PAES PESA-II NPGA MOPSO 

Tamanho da 

População 

10 10 10 10 10 10 

Prob. Cruz. 50% 80% 80% 70% 90% Não Possui 

Prob Mut. 

Gene 

20% 10% 11% 11% 11% 11% 

Prob. Mut. 

Ind. 

20% 10% 10% 10% 10% Depende da 

posição no 

enxame. 

Tamanho do 

Arquivo 

Externo 

Não possui 10 10 10 Não Possui Não Possui 

Grids por 

Eixo 

Não possui Não Possui 5 5 Não Possui Não Possui 

Sigma Share Não possui Não Possui Não Não Possui 0.1 Não Possui 
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Possui 

Tdom Não possui Não Possui Não 

Possui 

Não Possui 4 Não Possui 

Prob. seguir 

líder (p) 

Não possui Não Possui Não 

Possui 

Não Possui Não Possui 0.5 

  

 A Tabela  mostra os parâmetros dos seis algoritmos implementados: NSGAII, SPEA2, 

PAES, PESA-II, NPGA e MOPSO. Para os parâmetros que não existem em um determinado 

algoritmo, é descrito no campo da tabela como “Não possui”. O parâmetro de tamanho de 

população define o número de indivíduos que existem em uma população ou enxame de 

partículas. Para todas as técnicas foi adotado o tamanho de população de 10 indivíduos. A 

escolha do tamanho da população foi baseada em [39], onde é aplicado o NSGAII para outro 

tipo de hierarquia de memória cache e é recomendado o uso de população com 10 indivíduos. 

Cada um dos valores dos parâmetros restantes foi baseado nos artigos de publicação de cada 

técnica. A probabilidade de cruzamento é mantida alta na maioria das técnicas, no entanto para 

o NSGAII foi aplicado a taxa de cruzamento de 50%, conforme sugerido em [39]. O MOPSO, por 

não ser uma técnica baseada em algoritmos genéticos, não apresenta taxa de cruzamento. 

 O parâmetro de probabilidade de mutação do gene, como o próprio nome diz, indica a 

probabilidade de cada gene do indivíduo ser submetido ao operador de mutação. Na maioria 

dos métodos é dado por 1/k, onde k é o número de genes do cromossomo. No caso do 

mapeamento do indivíduo para memória cache, foi utilizado um indivíduo com nove genes, 

conforme mostrado na seção anterior. Por essa razão, nas técnicas implementadas que utilizam 

essa fórmula, a taxa de mutação do gene é de 11%, que corresponde a 1/9. O NSGAII e SPEA2 

possuem um valor diferente da taxa de mutação no artigo de origem, possuindo probabilidade 

de 20% e 10%, respectivamente. Segundo o artigo do NSGAII, onde o algoritmo foi aplicado ao 

problema de otimização de memória cache, a taxa de 20% escolhida foi baseada em testes 

empíricos, onde foi selecionada a melhor taxa de mutação do algoritmo quando aplicado ao 

problema de cache. Embora no MOPSO o indivíduo não seja chamado de cromossomo e os 

parâmetros de cache não sejam chamados de gene, a idéia da taxa de mutação de gene é a 

mesma, indicando que cada parâmetro de cache tem uma probabilidade de ter o seu valor 

alterado pelo operador de mutação. 

 A probabilidade de mutação do indivíduo indica a chance que um indivíduo tem de ter 

seus genes mutados. Caso um indivíduo tenha probabilidade de mutar, então para cada um de 
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seus genes é verificada a probabilidade de mutação do gene para saber se o parâmetro de 

cache que representa o gene é variado ou não. Conforme mostra a Tabela 4, na maioria dos 

casos é aplicada a taxa de mutação do indivíduo com valor de 10%, tendo apenas os NSGAII 

com valor de 20%. No algoritmo do MOPSO, o enxame de partículas é dividido em duas 

subpopulações, uma que sofre mutação e outra não. Na subpopulação que sofre mutação os 

indivíduos têm 100% de chance de mutar, enquanto na subpopulação restante a chance é de 

0%. Por essa razão que na tabela consta no campo de taxa de mutação do indivíduo, para o 

MOPSO, o texto “Depende da posição no enxame”. Pois dependendo a qual subpopulação a 

partícula pertence, ela será submetida ou não à mutação. 

 O parâmetro do tamanho do arquivo externo, dos algoritmos implementados apenas o 

PAES, PESA-II e NPGA possuem. O arquivo externo representa uma lista onde são mantidas as 

melhores soluções encontradas ao longo das iterações do algoritmo. Foi adotado o tamanho de 

10 indivíduos para os algoritmos que utilizam esse parâmetro. 

 O parâmetro de grids por eixo é utilizado nas técnicas que utilizam uma hipergrade na 

etapa de seleção da população. O número de grids por eixo influencia no número de regiões 

em que o espaço é dividido, e, consequentemente no cálculo da densidade. Se a hipergrade 

possue poucos grids por eixo então haverá menos regiões onde se encontram muitas soluções 

em uma mesma região, o que pode tornar o cálculo da densidade impreciso por tornar muito 

grande a região de densidade a ser analisada. No caso contrário, de possuir muitos grids por 

eixo, haverá várias regiões de tamanho pequeno e poucas soluções vão compartilhar a mesma 

região, o que também dificulta o cálculo de densidade. Desta forma, é indicado que o número 

de grids por eixo não seja nem muito grande nem pequeno. Para as técnicas adotas foi utilizado 

o valor de 5 grids por eixo, de acordo com os artigos de origem de cada técnica. 

 Os parâmetros de        e      são utilizados apenas no NPGA. O valor de        

representa a região de densidade ao redor de uma determinada solução. Quanto maior o 

       maior a região considerada para o cálculo de densidade ao redor de uma solução. O 

parâmetro      representa o tamanho da subpopulação que é utilizada na etapa do torneio 

binário realizado pelo algoritmo. Foi adotado o valor de 4 indivíduos para o parâmetro     . 

 Por fim, o parâmetro p é utilizado apenas pelo MOPSO. Ele é um parâmetro do 

algoritmo, definido pelo usuário, que representa a probabilidade que uma partícula tem de ser 

influenciada pela posição da melhor partícula do enxame. Caso a partícula não seja influenciada 

pelo líder do enxame então ela irá receber uma velocidade aleatória. Desta forma, foi adotado 
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o valor de 0.5, que corresponde a 50% de chance de seguir o líder do enxame, conforme 

adotado também em [25]. 

5.7 Critério de Parada 

 O critério de parada é responsável por definir o momento em que o algoritmo encerra 

sua execução. Dependendo da velocidade de convergência do algoritmo pode ser mais 

interessante terminar sua execução mais cedo ou mais tarde.  

 Na implementação deste trabalho, foram realizadas simulações utilizando dois tipos de 

critérios de parada diferentes. Primeiramente, foram realizadas experimentos com todas as 

técnicas utilizando critério de parada baseado no número máximo de simulações. Nessa 

primeira etapa, foi utilizado um número máximo de 500 simulações. O número de simulações 

representa o número de vezes que foi realizado o cálculo de aptidão de uma solução. Para o 

problema de cache, cada cálculo de aptidão representa uma chamada ao simulador de 

arquitetura Simplescalar, que dependendo da aplicação pode levar horas para simular o obter 

os valores de energia e ciclos de uma solução. Esse valor máximo de 500 foi adotado para que o 

algoritmo ainda continuasse executando algum tempo após ter convergido. A outra abordagem 

de critério de parada utilizada foi a de encerrar a execução do algoritmo quando o algoritmo 

começasse a convergir, evitando que novas simulações fossem realizadas sem a melhora 

significativa da qualidade das soluções. Desta forma, na segunda etapa de experimentos foi 

aplicado o critério de parada com base na métrica de cobertura. Nesse método de critério de 

parada, é aplicada a métrica de cobertura entre as soluções da última iteração e as soluções da 

iteração anterior. Se o resultado da métrica de cobertura entre os dois conjuntos de solução for 

igual a zero, então quer dizer que nenhuma solução do último conjunto de soluções cobre 

alguma solução do conjunto de soluções anterior, mostrando que não houve melhora na 

qualidade das soluções após a última iteração. Sendo assim, quando o valor da métrica for igual 

a zero, o algoritmo termina sua execução. O critério de parada por cobertura indica que o 

algoritmo está convergindo e também é aplicado no trabalho proposto em [42]. 

5.8 Metodologia de Comparação entre Técnicas 

 A metodologia utilizada para a comparação das técnicas de otimização implementadas é 

baseada no uso de métricas de análise entre diferentes conjuntos de solução. Cada algoritmo é 

simulado trinta vezes para cada uma das dezoito aplicações. Ao final de cada execução de um 
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algoritmo, é obtido um conjunto de soluções que representa as melhores soluções encontradas 

pelo algoritmo. Para esse conjunto de soluções, são aplicadas as métricas de hipervolume, 

distância generacional e diversidade. A Figura 26 mostra o fluxograma do processo de análise 

entre as técnicas.  

 Para cada conjunto final de soluções obtido ao término de um algoritmo são aplicadas 

as métricas e atualizada a média de cada métrica sobre o número de execuções do algoritmo. 

Ao final de trinta execuções, tem-se a média de cada métrica aplicada em cada execução do 

algoritmo. O mesmo procedimento é realizado para o algoritmo B e é realizado uma análise 

comparativa dos resultados das métricas. Esse procedimento é realizado em cada uma das 

dezoito aplicações e por fim é feito uma análise comparando os resultados entre diferentes 

aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fluxo de comparação entre técnicas, para uma aplicação específica 
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5.9 Considerações do Capítulo 

Este capítulo apresentou a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

trabalho, detalhando o fluxo de desenvolvimento, ambiente experimental e ferramentas 

utilizadas no processo de simulação. Também foi descrita a forma de implementação das 

técnicas, mostrando a forma de mapeamento das soluções e parâmetros utilizados em cada 

algoritmo. Posteriormente, foi descrito o critério de parada utilizado, mostrando o término de 

execução baseado no número máximo de simulações e o critério de parada baseado no valor 

da métrica de cobertura entre os dois últimos conjuntos de solução do algoritmo. Por fim, foi 

apresentada a metodologia de comparação entre os resultados das técnicas implementadas, 

que se baseia na média dos resultados das métricas de hipervolume, diversidade e distância 

generacional. Por fim, foi possível compreender a forma como as técnicas de otimização foram 

adaptadas ao problema de otimização de memória cache, possibilitando o entendimento de 

cada uma das etapas realizadas. 
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Capítulo 

6 

6. Resultados 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com a aplicação 

das técnicas de otimização utilizadas no problema de exploração de hierarquia de memória 

cache. Neste capítulo, é apresentada a análise comparativa entre os resultados de cada técnica, 

destacando quais técnicas obtiveram melhor desempenho para cada uma das métricas 

utilizadas.  
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6.1 Introdução 

 Os resultados apresentados neste capítulo correspondem aos resultados obtidos para a 

aplicação das técnicas de otimização multi-objetivo implementadas, visando otimizar hierarquia 

de memória com segundo nível unificado, de acordo com o espaço de exploração definido no 

ambiente experimental. As técnicas foram aplicadas para realizar exploração de hierarquia de 

cache para 18 aplicações, tentando otimizar a configuração de cache para obter os menores 

valores de consumo de energia e quantidade de ciclos necessária para executar a aplicação. Por 

se tratar de técnicas de otimização não-determinísticas, a execução de cada técnica foi repetida 

30 vezes com o intuito de se coletar a média dos resultados. Os resultados obtidos são 

analisados a seguir. 

6.2 Análise dos Resultados 

 A análise dos resultados foi dividida em duas etapas: a primeira considerando a 

execução dos algoritmos com critério de parada baseado na cobertura, e a segunda com 

critério de parada baseado no número máximo de simulações. Cada uma das análises é 

mostrada a seguir. 

6.2.1 Critério de Parada Baseado em Cobertura 

 Na análise com critério de parada baseada em cobertura, a execução de cada algoritmo 

encerra quando as soluções da última iteração do algoritmo não cobrirem mais as soluções da 

iteração anterior. Com isso, o algoritmo executa até o momento de convergência, o que evita 

que sejam realizadas simulações que influenciem pouco na qualidade dos resultados. Esse tipo 

de abordagem é interessante quando o custo de cada simulação é alto e é importante que se 

tenha o menor número de simulações possível para a obtenção do conjunto ótimo de soluções. 

No caso de otimização de hierarquia de memória, uma única simulação pode demorar horas 

para ser concluída, o que pode ter um custo alto caso seja necessário simular centenas de 

configurações. Desta forma, a análise de execução das técnicas por critério de parada baseado 

em cobertura é interessante para a otimização de arquiteturas de memória cache. 

 A primeira análise realizada foi em relação ao número de simulações necessário para a 

conclusão de cada técnica. Cada mecanismo de otimização foi executado para 18 aplicações, 

observando a média de número de simulações para cada aplicação. A Figura 27 mostra o 
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número de simulações necessário para cada técnica, para as diferentes aplicações simuladas. A 

média de simulações obtidas também é mostrada no eixo inferior do gráfico. 

 

Figura 27. Número de simulações necessárias para cada técnica, para as diferentes aplicações 
 

 O número de simulações executadas por uma técnica corresponde ao número de vezes 

que foi necessário simular uma determinada configuração de cache para observar o 

comportamento da arquitetura em relação aos valores de energia e desempenho. Como cada 

simulação tem um custo de tempo e processamento, é desejável que as técnicas encontrem o 

conjunto de soluções ótimas com o menor número de simulações possível. Conforme mostra a 

Figura 27, a técnica NPGA foi a que apresentou o menor número de simulações, sendo 

necessário em média simular 39 configurações do espaço de exploração de 9084 possibilidades. 

A técnica NSGAII foi a que apresentou o maior número de simulações, sendo necessário a 

simulação, em média de 102 configurações. Apesar de o número de simulações ser maior do 

que as outras técnicas, o espaço explorado corresponde a apenas 9,3% do espaço total de 

busca. Outro aspecto observado é que o NSGAII apresentou um pouco de instabilidade em 

relação ao número de simulações para diferentes aplicações, enquanto que para as outras 

técnicas o número de simulações permaneceu mais estável. Para o SPEA2, PAES, PESA-II e 

MOPSO, o número de simulações permaneceu próximo entre as técnicas, ficando entre 60 e 70 

configurações. 

 Outro ponto de análise foi em relação à métrica de distância generacional. Essa métrica 

mede o quão próximas estão as soluções encontradas por cada técnica em relação às soluções 

do Pareto Optimal. Como no trabalho realizado havia sido feito uma simulação exaustiva prévia 
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de todo espaço de exploração para fins de validação das técnicas, o Pareto Optimal foi 

encontrado escolhendo-se as melhores soluções do espaço de exploração. No entanto para 

casos onde o Pareto Optimal não possa ser encontrado facilmente, pode-se utilizar um Pareto 

Front como referência para o cálculo da métrica. Quanto menor o valor da métrica de distância 

generacional, melhores os resultados, pois indicam que as soluções encontradas estão mais 

próximas do conjunto ótimo de soluções. A Tabela  mostra os resultados encontrados. 

Tabela 5. Resultados da Métrica de Distância Generacional 

 Técnicas  

Aplicacao       NSGAII SPEA2 PESA-II PAES NPGA MOPSO Melhor 

basicmath_large 3,22E+08 2,57E+08 3,37E+08 1,37E+08 4,34E+08 3,11E+08 MOPSO 

basicmath_small 1,26E+07 1,01E+07 7,72E+06 9,19E+06 1,41E+07 9,06E+06 MOPSO 

bitcount_large  1,30E+04 1,94E+04 1,82E+04 1,81E+04 2,15E+04 5,47E+03 MOPSO 

bitcount_small  1,19E+04 1,43E+04 1,42E+04 1,05E+04 1,50E+04 7,01E+03 PAES 

crc32_large     4,11E+05 7,06E+05 5,22E+05 5,97E+05 6,19E+05 4,35E+05 MOPSO 

crc32_small     2,70E+04 3,46E+04 3,57E+04 3,81E+04 4,55E+04 3,37E+04 MOPSO 

djkstra_large   1,96E+06 1,58E+06 1,38E+06 9,47E+05 2,31E+06 7,32E+05 MOPSO 

djkstra_small   7,32E+05 9,05E+05 6,42E+05 4,55E+05 1,72E+06 1,02E+06 MOPSO 

fft_large       7,44E+07 6,74E+07 7,74E+07 2,17E+07 1,13E+08 5,81E+07 MOPSO 

fft_small       5,24E+06 4,33E+06 4,11E+06 2,05E+06 8,28E+06 1,65E+06 MOPSO 

patricia_large  5,58E+07 7,83E+07 4,27E+07 5,62E+07 1,29E+08 4,04E+07 MOPSO 

patricia_small  1,02E+07 1,30E+07 1,38E+07 3,09E+06 1,30E+07 6,94E+06 MOPSO 

qsort_large     1,92E+07 4,18E+07 3,42E+07 2,05E+07 6,77E+07 2,46E+07 MOPSO 

qsort_small     4,41E+06 5,41E+06 3,84E+06 5,87E+06 8,89E+06 2,03E+06 MOPSO 

sha_large       2,21E+06 2,10E+06 2,55E+06 1,61E+06 3,79E+06 1,92E+06 MOPSO 

sha_small       2,63E+05 4,41E+05 3,40E+05 1,52E+05 4,60E+05 1,28E+05 MOPSO 

susan_large     1,50E+05 4,28E+05 5,91E+05 9,66E+05 4,27E+05 4,44E+05 MOPSO 

susan_small     3,36E+04 2,43E+04 1,43E+04 4,94E+04 2,90E+04 2,38E+04 PESA-II 

Media           2,83E+07 2,68E+07 2,93E+07 1,45E+07 4,43E+07 2,55E+07 MOPSO 

 

 Cada coluna da Tabela  representa uma das técnicas aplicadas, sendo a última coluna, 

com o nome “Melhor”, referente ao nome da técnica que obteve o melhor valor da métrica 

analisada. Cada linha da tabela representa uma aplicação, sendo a última linha correspondente 

a media dos resultados de todas as aplicações. Conforme pode ser visto na mesma tabela, a 
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técnica MOPSO apresentou os melhores resultados para a maioria das aplicações analisadas, 

sendo melhor também no resultado médio de todas as aplicações. Esse resultado mostra que 

as soluções encontradas pelo MOPSO estavam mais próximas do Pareto Optimal, na maioria 

dos casos, do que as outras técnicas analisadas. Para a aplicação bitcount_small, no entanto, a 

técnica PAES apresentou melhores resultados. Para a aplicação Susan_small a técnica PESA-II 

obteve o melhor valor da métrica analisada. As outras técnicas também obtiveram bons 

resultados, mas não se destacaram como sendo a melhor em nenhuma das aplicações 

analisadas. 

 Outra análise foi feita em relação à métrica de diversidade, que mede o quão 

uniformemente distribuídas estão as soluções encontradas por cada técnica. Quanto menor o 

valor da métrica, melhor o resultado, pois indica que as soluções estão mais bem distribuídas 

entre si. Para o problema de otimização de cache é interessante observar a métrica de 

diversidade porque ela mostra o nível de diversificação entre as soluções finais encontradas. 

Uma vez que o resultado da técnica é um conjunto de soluções com tradeoffs entre energia e 

ciclos, cabe ao projetista escolher, dentro daquele conjunto de soluções, qual a solução que 

melhor se adequa ao problema. Se nesse conjunto de soluções existem mais soluções diversas 

entre si, então o projetista terá mais opções diferentes para escolha. Um exemplo é: dado um 

conjunto final de soluções para executar uma aplicação de processamento de imagem, para um 

projetista pode ser melhor utilizar as soluções com menor consumo de energia, mas para outro 

pode ser melhor observar as soluções com melhor desempenho. A diversidade busca 

justamente essa variação entre as soluções do Pareto para que ajude o projetista na escolha de 

soluções. Outra abordagem de implementação do algoritmo seria especializar o algoritmo para 

buscar exatamente os tipos de solução que se deseja, tais como soluções com baixo consumo 

de energia ou com alto desempenho. No entanto, em muitos casos é interessante fazer a 

análise de custo-benefício entre diferentes possibilidades de solução. Na abordagem utilizada 

nesse trabalho, foi utilizado o método para busca de soluções ao longo de todo o Pareto 

Optimal, por isso é interessante a análise da métrica de diversidade para esta abordagem. A 

Tabela  apresenta os resultados obtidos para a métrica de diversidade, para todas as aplicações 

analisadas. 
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Tabela 6. Resultados da Métrica de Diversidade 

 Técnicas  

Aplicacao       NSGAII SPEA2 PESA-II PAES NPGA MOPSO Melhor 

basicmath_large 1,24 1,16 0,90 1,12 1,17 1,39 PESA-II 

basicmath_small 1,24 1,16 0,84 1,14 1,05 1,39 PESA-II 

bitcount_large  1,12 0,93 0,96 1,15 1,00 1,24 SPEA2 

bitcount_small  1,03 0,82 0,75 1,10 0,94 1,00 PESA-II 

crc32_large     1,12 1,03 1,07 1,26 1,45 1,72 PESA-II 

crc32_small     1,06 1,01 1,03 1,10 1,05 1,49 NPGA 

djkstra_large   0,89 0,91 0,95 1,08 1,03 1,24 SPEA2 

djkstra_small   0,90 0,70 0,81 1,01 0,85 1,03 SPEA2 

fft_large       1,12 0,99 0,94 1,10 1,29 1,48 PESA-II 

fft_small       1,11 0,92 0,80 1,15 1,14 1,50 PESA-II 

patricia_large  1,22 1,09 0,88 1,21 0,98 1,39 SPEA2 

patricia_small  1,09 1,09 0,72 1,14 1,12 1,37 PESA-II 

qsort_large     1,13 0,98 0,91 1,07 1,02 1,24 PESA-II 

qsort_small     1,15 1,16 0,83 1,02 0,95 1,19 PESA-II 

sha_large       1,03 0,83 0,87 1,20 1,21 1,43 PESA-II 

sha_small       0,91 0,91 0,85 1,10 1,12 1,21 NPGA 

susan_large     1,10 0,91 0,96 1,06 1,11 1,57 SPEA2 

susan_small     1,09 0,86 0,94 1,00 1,02 1,30 SPEA2 

Media           1,08 0,97 0,89 1,11 1,08 1,34 PESA-II 

 
 De acordo com a Tabela , a técnica PESA-II apresentou os melhores resultados para a 

métrica de diversidade, na maioria dos casos, sendo a técnica com melhor resultado em dez 

das dezoito aplicações analisadas. O SPEA2 foi a segunda técnica com melhor resultado para 

diversidade, sendo melhor em sete das dezoito aplicações. Para a aplicação djkstra_large, a 

técnica NSGAII apresentou o melhor valor para diversidade. Baseado nos resultados da Tabela , 

conclue-se que as técnicas PESA-II e SPEA2 apresentam soluções mais uniformemente 

distribuídas ao longo do pareto de soluções encontradas. A técnica MOPSO, apesar de ter 

apresentado anteriormente maior aproximação do Pareto Optimal, não mostrou um Pareto tão 

uniformemente distribuído como as demais técnicas. 
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 Outra métrica analisada foi o hipervolume, cujos resultados são apresentados na Tabela 

. A métrica de hipervolume é interessante, pois consegue medir ao mesmo tempo a 

convergência das soluções encontradas em relação ao Pareto Optimal, assim como o 

espalhamento das soluções ao longo do Pareto. Quanto maior o valor do hipervolume melhor, 

indicando que as soluções escontradas estão mais espalhadas e próximas ao Pareto Optimal. 

Essa é uma métrica bastante utilizada para comparação entre técnicas de otimização multi-

objetivo, assim como é utilizado em [42][45]. 

Tabela 7. Resultados da métrica de hipervolume 

 Técnicas 

Aplicacao       NSGAII SPEA2 PESA-II PAES NPGA MOPSO 

basicmath_large 3,568E+36 3,561E+36 3,579E+36 3,589E+36 3,529E+36 3,636E+36 

basicmath_small 2,661E+30 2,659E+30 2,658E+30 2,667E+30 2,634E+30 2,724E+30 

bitcount_large  4,021E+22 3,991E+22 4,031E+22 4,000E+22 3,996E+22 4,077E+22 

bitcount_small  1,923E+20 1,914E+20 1,926E+20 1,921E+20 1,915E+20 1,960E+20 

crc32_large     4,250E+26 4,254E+26 4,268E+26 4,142E+26 4,271E+26 4,280E+26 

crc32_small     3,109E+21 3,106E+21 3,105E+21 3,057E+21 3,083E+21 3,124E+21 

djkstra_large   1,885E+27 1,888E+27 1,887E+27 1,871E+27 1,829E+27 1,946E+27 

djkstra_small   7,594E+24 7,552E+24 7,678E+24 7,770E+24 7,494E+24 7,973E+24 

fft_large       1,332E+32 1,336E+32 1,327E+32 1,344E+32 1,323E+32 1,364E+32 

fft_small       2,887E+28 2,885E+28 2,916E+28 2,907E+28 2,866E+28 2,951E+28 

patricia_large  1,416E+33 1,417E+33 1,427E+33 1,426E+33 1,421E+33 1,459E+33 

patricia_small  1,199E+30 1,197E+30 1,190E+30 1,204E+30 1,190E+30 1,227E+30 

qsort_large     4,142E+29 4,074E+29 4,149E+29 4,170E+29 4,073E+29 4,221E+29 

qsort_small     4,434E+26 4,429E+26 4,457E+26 4,454E+26 4,393E+26 4,517E+26 

sha_large       8,041E+26 8,043E+26 8,081E+26 8,034E+26 8,013E+26 8,161E+26 

sha_small       7,099E+22 7,091E+22 7,121E+22 7,121E+22 7,047E+22 7,203E+22 

susan_large     9,396E+25 9,387E+25 9,397E+25 9,283E+25 9,392E+25 9,423E+25 

susan_small     1,287E+21 1,285E+21 1,286E+21 1,281E+21 1,283E+21 1,293E+21 

Media           1,983E+35 1,979E+35 1,989E+35 1,995E+35 1,961E+35 2,021E+35 

 

 Conforme pode ser visto na Tabela , a técnica MOPSO apresentou os melhores 

resultados de hipervolume em todos os casos analisados. O PESA-II e SPEA2 também 

conseguiram bons resultados, ficando atrás do MOPSO. Os resultados de hipervolume 

confirmam os resultados anteriores da métrica de distância generacional, que indica que as 

soluções encontradas pelo MOPSO possuem maior aproximação do Pareto Optimal do que as 
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outras técnicas analisadas. No entanto as soluções das demais técnicas também apresentam 

boa qualidade, encontrando soluções próximas às ótimas, explorando uma pequena parte do 

espaço total de exploração. Os valores da métrica de hipervolume são próximos entre si porque 

o volume calculado em relação ao ponto de referência é muito grande, devido à grandeza da 

escala de número de ciclos, fazendo com que a melhora no Pareto Front tenha pequeno 

impacto no valor numérico do hipervolume. Mas mesmo assim, uma pequena diferença no 

valor do hipervolume é capaz de indicar que um algoritmo apresenta um melhor conjunto de 

soluções que outro. 

 Foi realizada outra análise em relação à otimização dos objetivos de energia e ciclos, 

separadamente. Desta forma, a primeira análise foi em relação à qualidade da melhor 

configuração encontrada por cada técnica visando o aspecto do consumo de energia para cada 

aplicação. A Figura 28 ilustra a energia normalizada consumida pela melhor solução encontrada 

por cada técnica, para 18 aplicações. 

 

Figura 28. Menor consumo de energia encontrado por cada uma das técnicas 
 

 Para realizar a normalização da energia consumida foi utilizada uma cache base com a 

seguinte configuração: cache de dados com tamanho de cache de 8192 bytes, tamanho de linha 

de 16 bytes e associatividade 2, cache de instruções com tamanho de cache de 8192 bytes, 

tamanho de linha de 16 bytes e associatividade 4, cache de segundo nível com tamanho de 

cache de 65536 bytes, tamanho de cache de 16 bytes e associatividade 4. 
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 Na Figura 28 cada linha representa a média do melhor consumo de energia obtido por 

cada técnica. Conforme pode ser visto na figura, a técnica MOPSO apresentou os menores 

valores de consumo de energia para todas as aplicações. A segunda técnica que apresentou 

melhor resultado foi o PESA-II, porém em algumas aplicações o SPEA2 obteve melhor resultado 

que o PESA-II. A técnica que apresentou soluções menos interessantes em relação ao consumo 

de energia foi o NPGA, que obteve soluções com maior consumo de energia na maioria dos 

casos. 

 Uma análise similar foi feita em relação ao segundo objetivo a ser otimizado: 

quantidade de ciclos necessária para executar uma aplicação. A Figura 29 ilustra a menor 

quantidade de ciclos encontrada pelas soluções de cada uma das técnicas, para 18 tipos de 

aplicações. 

 

Figura 29. Menor quantidade de ciclos encontrada por cada uma das técnicas 
 

 Cada linha da Figura 29 representa a média da menor quantidade de ciclos encontrada 

pelas soluções de cada uma das técnicas analisadas. O valor da quantidade de ciclos também 

está normalizado, de acordo com a cache base citada anteriormente. Como pode ser 

observado, o MOPSO encontrou soluções com menor quantidade de ciclos para todas as 

aplicações analisadas. As outras técnicas, por sua vez econtraram boas soluções dependendo 

da aplicação analisada, tais como o PAES E PESA2. A técnica NPGA apresentou soluções com 

maior quantidade de ciclos na maioria dos casos. 

 Visto as análises realizadas com critério de parada baseado em cobertura, foi possível 

verificar que a técnica MOPSO se destacou por apresentar os melhores resultados para as 

métricas de distância generacional, hipervolume e valores de consumo de energia e quantidade 
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de ciclos. Na métrica de hipervolume o MOPSO foi melhor para todas as aplicações, assim como 

na análise da qualidade das soluções em termos de energia e ciclos, separadamente. Em 

relação à diversidade, no entanto, a técnica PESA-II obteve melhor resultado. Apesar de o 

MOPSO não apresentar soluções tão bem distribuídas ao longo do Pareto como o PESA-II, as 

soluções encontradas pelo MOPSO estão mais espalhadas e mais próximas ao Pareto Optimal, o 

que consequentemente permite encontrar melhores soluções em termos de energia e ciclos. 

Após o MOPSO, destacaram-se as técnicas SPEA2, PESAII e NSGAII, que variavam o 

desempenho dependendo da aplicação. O NPGA, no entanto, mostrou-se com o pior resultado 

para a maioria das métricas analisadas. A seguir é feita uma outra análise considerando o 

critério de parada baseado no número máximo de simulações.  

6.2.2 Critério de Parada Baseado em Número Máximo de Simulações 

 

 A análise de desempenho dos algoritmos com critério de parada baseado em número 

máximo de simulações foi realizada para estudar o comportamento de cada técnica após um 

longo período de simulações. Com a parada baseada no número de simulações, foi definido que 

o algoritmo continuaria sua simulação mesmo após ter atingido o ponto de convergência. Esse 

estudo foi realizado para analisar a qualidade das soluções caso o número de simulações não 

fosse um ponto crítico e o algoritmo pudesse continuar a busca de soluções ótimas. Como cada 

técnica tem velocidades de convergência diferentes, com um alto número de simulações pode-

se avaliar a qualidade das soluções após o tempo de convergência de cada técnica. Dessa forma 

foi definido um número máximo de 500 simulações para cada técnica. Isso equivale a 

aproximadamente cinco vezes mais tempo buscando soluções ótimas quando comparado à 

abordagem anterior com critério de parada baseado em cobertura. De forma análoga à 

abordagem anterior, também foram analisados os resultados baseados nas métricas de 

distância generacional, diversidade e hipervolume. A Tabela  mostra os resultados da métrica 

de distância generacional para cada técnica, para as 18 aplicações analisadas. 

 A Tabela 8 mostra a média da métrica de distância generacional aplicada aos resultados 

encontrados por cada técnica, para cada aplicação. Como pode ser visto, o MOPSO apresentou 

a menor distância generacional na maioria dos casos, sendo a melhor técnica em 61% 

aplicações. 
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Tabela 8. Resultados da métrica de distância generacional, usando critério de parada baseado 
no número máximo de simulações 

 Técnicas 

Aplicacao       NSGAII SPEA2 PESA-II PAES NPGA MOPSO Melhor 

basicmath_large 7,81E+09 2,04E+10 2,34E+09 6,07E+11 1,80E+10 4,65E+08 MOPSO 

basicmath_small 5,38E+07 3,12E+08 4,26E+07 3,28E+07 3,26E+07 3,39E+06 MOPSO 

bitcount_large  3,42E+05 3,39E+05 1,28E+05 1,36E+05 1,53E+05 3,05E+04 MOPSO 

bitcount_small  2,02E+04 2,42E+04 1,80E+04 1,68E+04 5,50E+04 2,69E+04 PAES 

crc32_large     4,19E+05 2,64E+05 2,02E+05 5,73E+05 2,68E+05 5,20E+05 PESA-II 

crc32_small     2,66E+04 3,49E+04 5,71E+03 6,24E+04 1,86E+04 2,33E+04 PESA-II 

djkstra_large   1,49E+07 9,48E+06 1,85E+06 2,48E+07 2,97E+06 6,24E+05 MOPSO 

djkstra_small   9,70E+05 5,85E+05 1,12E+05 7,44E+05 2,56E+05 7,15E+04 MOPSO 

fft_large       6,57E+08 1,38E+09 1,35E+08 1,18E+09 2,98E+08 1,77E+08 PESA-II 

fft_small       6,36E+06 4,47E+06 2,24E+06 1,02E+07 5,22E+06 1,65E+06 MOPSO 

patricia_large  2,79E+09 4,67E+10 7,71E+08 1,36E+10 1,05E+09 3,09E+08 MOPSO 

patricia_small  5,77E+08 9,20E+08 2,74E+07 4,21E+07 2,54E+08 1,71E+07 MOPSO 

qsort_large     3,45E+07 5,54E+07 4,05E+06 7,96E+07 1,98E+07 1,08E+07 PESA-II 

qsort_small     2,58E+08 6,17E+07 2,99E+04 4,42E+06 1,14E+06 7,82E+05 PESA-II 

sha_large       8,09E+05 2,43E+05 4,62E+05 6,20E+05 9,33E+05 1,85E+05 MOPSO 

sha_small       2,33E+05 1,85E+05 1,33E+04 9,84E+04 6,07E+04 5,02E+04 PESA-II 

susan_large     4,42E+05 1,32E+06 3,51E+05 1,26E+06 5,56E+05 3,30E+05 MOPSO 

susan_small     2,05E+04 2,32E+04 7,73E+03 4,12E+04 1,84E+04 6,71E+03 MOPSO 

Media           6,78E+08 3,88E+09 1,85E+08 3,45E+10 1,09E+09 5,48E+07 MOPSO 

 

 A segunda melhor técnica que obteve melhor valor para a métrica analisada foi o PESA-

II, que apresentou melhor resultado em 33% das aplicações. Para a aplicação bitcount_small a 

técnica PAES se destacou por apresentar melhores resultados. O MOPSO continuou sendo a 

melhor técnica para a métrica de distância generacional mesmo após a mudança de critério de 

parada. Devido ao maior tempo de simulação os resultados encontrados foram mais próximos 

do Pareto Optimal do que abordagem com critério de parada baseado em cobertura.  

 Uma análise similar foi feita em relação à métrica de diversidade, conforme mostra os 

resultados na Tabela . 

 De acordo com a Tabela 9 as técnicas que apresentaram melhores resultados para as 

métricas de diversidade foram o SPEA2 e PESA-II e MOPSO. O SPEA2 apresentou melhor 

resultado para 44% das aplicações, enquanto que o PESA-II e MOPSO apresentaram melhor 

resultado em 11% e 33% das aplicações, respectivamente. Apesar de o MOPSO ter tido melhor 
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resultado na média das aplicações, o SPEA2 obteve melhor resultado em um maior número de 

casos. 

Tabela 9. Resultados da métrica de diversidade, usando critério de parada baseado no número 
máximo de simulações 

 
Técnicas 

Aplicacao       NSGAII SPEA2 PESA-II PAES NPGA MOPSO Melhor 

basicmath_large 1,39 0,98 0,93 1,17 1,50 0,91 MOSPO 

basicmath_small 0,95 0,89 0,85 1,37 1,30 0,66 MOPSO 

bitcount_large  1,21 1,20 0,93 1,13 1,19 0,86 MOPSO 

bitcount_small  1,07 1,07 0,80 1,16 1,08 0,98 PESA-II 

crc32_large     1,03 1,07 1,18 1,27 1,11 1,08 NSGA2 

crc32_small     1,04 0,95 1,28 1,13 1,12 1,04 SPEA2 

djkstra_large   0,78 0,75 0,96 1,26 1,07 0,93 SPEA2 

djkstra_small   0,89 0,53 0,80 1,07 0,86 0,71 SPEA2 

fft_large       1,10 1,17 1,02 1,40 1,25 0,94 MOPSO 

fft_small       0,88 0,71 0,83 1,39 1,11 0,87 SPEA2 

patricia_large  1,20 1,10 0,87 1,17 1,31 0,87 MOPSO 

patricia_small  1,26 1,17 0,86 1,15 1,35 0,91 PESA-II 

qsort_large     1,10 0,87 1,14 1,40 1,04 1,00 SPEA2 

qsort_small     1,21 1,04 0,74 1,18 1,21 0,73 MOPSO 

sha_large       0,97 1,18 1,08 1,36 1,16 1,06 NSGAII 

sha_small       1,16 0,81 1,07 1,30 1,08 0,95 SPEA2 

susan_large     1,03 0,99 1,05 1,27 1,06 1,02 SPEA2 

susan_small     1,07 0,95 1,16 1,10 0,98 1,18 SPEA2 

Media           1,07 0,97 0,98 1,24 1,15 0,93 MOPSO 

 
 A métrica de diversidade mostra o quão uniformemente distribuídas estão as soluções 

contidas no Pareto de soluções finais de cada técnica. Apesar de o MOPSO ter se encontrado 

mais próximo do Pareto Optimal segundo a métrica de distância generacional, as soluções 

encontradas não são tão bem distribuídas ao longo do Pareto como a do SPEA2. Os resultados 

obtidos para a métrica de diversidade com critério de parada baseado em número de 

simulações melhoraram os resultados obtidos pelo MOPSO e SPEA2, devido a ter possibilitado 

um maior tempo de busca por soluções mais uniformemente espalhadas ao longo do Pareto. 

 Foi feita uma análise também para a métrica de hipervolume, conforme mostra a Tabela 

. 
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Tabela 10. Resultados da métrica de hipervolume, usando critério de parada baseado no 
número máximo de simulações 

   Técnicas    

Aplicacao       NSGAII SPEA2 PESA-II PAES NPGA MOPSO 

basicmath_large 3,59565E+36 3,61103E+36 3,62630E+36 3,62330E+36 3,61910E+36 3,63799E+36 

basicmath_small 2,69509E+30 2,68358E+30 2,72319E+30 2,71213E+30 2,70321E+30 2,72448E+30 

bitcount_large  4,00983E+22 4,01251E+22 4,08195E+22 4,03140E+22 4,05889E+22 4,08683E+22 

bitcount_small  1,94537E+20 1,94392E+20 1,96677E+20 1,94137E+20 1,96267E+20 1,96743E+20 

crc32_large     4,22715E+26 4,22609E+26 4,28013E+26 4,18659E+26 4,28014E+26 4,28013E+26 

crc32_small     3,12441E+21 3,08346E+21 3,12512E+21 3,00544E+21 3,12499E+21 3,12504E+21 

djkstra_large   1,92085E+27 1,92904E+27 1,94973E+27 1,89387E+27 1,94645E+27 1,95317E+27 

djkstra_small   7,79626E+24 7,86806E+24 8,00869E+24 7,80234E+24 7,97211E+24 8,01188E+24 

fft_large       1,34643E+32 1,35206E+32 1,36380E+32 1,35914E+32 1,35644E+32 1,36419E+32 

fft_small       2,89224E+28 2,91269E+28 2,94644E+28 2,92931E+28 2,94061E+28 2,95236E+28 

patricia_large  1,43080E+33 1,43184E+33 1,45702E+33 1,44542E+33 1,44812E+33 1,45958E+33 

patricia_small  1,20910E+30 1,20844E+30 1,22441E+30 1,21468E+30 1,21907E+30 1,22826E+30 

qsort_large     4,15013E+29 4,19073E+29 4,22934E+29 4,21612E+29 4,19363E+29 4,23011E+29 

qsort_small     4,48852E+26 4,49996E+26 4,52578E+26 4,49567E+26 4,51986E+26 4,52314E+26 

sha_large       8,08773E+26 8,15227E+26 8,16818E+26 8,12859E+26 8,12951E+26 8,16874E+26 

sha_small       7,11280E+22 7,06027E+22 7,20896E+22 7,16600E+22 7,17958E+22 7,21009E+22 

susan_large     9,39297E+25 9,40245E+25 9,42194E+25 9,40596E+25 9,41519E+25 9,42586E+25 

susan_small     1,29060E+21 1,29009E+21 1,29261E+21 1,28045E+21 1,29271E+21 1,29399E+21 

Media           1,99846E+35 2,00700E+35 2,01550E+35 2,01383E+35 2,01149E+35 2,02200E+35 

 

 Conforme pode ser visto na Tabela , a técnica MOPSO apresentou os melhores 

resultados para a métrica de hipervolume para a maioria as aplicações analisadas. Em duas das 

aplicações a técnica PESA-II apresentou melhores resultados, equanto que em uma aplicação o 

NPGA apresentou maior hipervolume. Conforme explicado anteriormente, os valores da 

métrica de hipervolume são bem próximos entre si porque o volume da região calculada para o 

problema é muito grande. Desta forma, uma pequena convergência no Pareto resulta em uma 

pequena alteração no cálculo total do hipervolume. No entanto as diferenças dos valores entre 

as diferentes técnicas são significativas para encontrar as técnicas de otimização que obtiveram 

melhores resultados. O resultado encontrado mostra que mesmo após um longo tempo de 

simulações o MOPSO se mantém como sendo a técnica que apresenta o conjunto de soluções 

com maior valor da métrica de hipervolume.  
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6.2.3 Considerações Sobre os Resultados Obtidos 

 Com base nas análises realizadas utilizando critério de parada baseado em cobertura e 

critério de parada baseado em número de simulações, foi possível observar quais técnicas 

obtiveram melhor desempenho para as diferentes métricas aplicadas, considerando as 18 

aplicações observadas. Desta forma, pode-se concluir que a técnica MOPSO apresentou 

melhores resultados para a maioria das aplicações considerando-se as métricas de distância 

generacional, hipervolume, e as otimizações de energia e ciclos, separadamente. Isso mostra 

que as soluções encontradas por essa técnica foram mais interessantes na maioria dos casos 

quando comparada com as demais abordagens. No entanto, para a métrica de diversidade, que 

mostra a uniformidade das soluções no Pareto, as técnicas PESA-II e SPEA2 obtiveram melhores 

resultados. A técnica NPGA, apesar de ter apresentado o menor número de simulações quando 

considerado critério de parada baseado em cobertura, não apresentou resultados tão bons 

quando comparado com as outras técnicas estudadas. As técnicas MOPSO, PESA-II e SPEA2 

foram as que se destacaram mais, sendo o MOPSO a técnica que apresentou melhor resultado 

para a maioria das aplicações.  

 Visto que o MOPSO obteve melhor desempenho para otimização de hierarquia de 

memória de dois níveis, foi realizado um ajuste no algoritmo de otimização para tentar 

melhorar ainda mais a eficiência dessa técnica. A seguir, é descrito o método de ajuste para 

melhora de eficiência do MOPSO, seguido pelos resultados encontrados. 

6.3 Melhorando o MOPSO 

 Para propor uma melhoria para o algoritmo MOPSO, primeiramente foi realizada uma 

análise do comportamento da variação dos parâmetros de cache em relação aos objetivos de 

consumo de energia e quantidade de ciclos consumida para rodar uma aplicação. A Figura 30 

ilustra o comportamento da quantidade de ciclos quando variado os parâmetros de cache, para 

as aplicações bitcount_small e sha_large. A análise foi realizada também para outras 

aplicações, obtendo resultados similares. 

 



Capítulo 6 – Resultados 

 

 

88 

 

 
 

Figura 30. Efeito da variação de parâmetros de cache em relação à quantidade de ciclos. 
(a)bitcount_small, (b)sha_large 

 

 O eixo horizontal de cada gráfico da Figura 30 representa os valores dos parâmetros de 

cache. Na primeira linha do eixo horizontal têm-se os valores 1, 2 e 4, que representam a 

associatividade. Na segunda linha do eixo horizontal têm-se os valores 16, 32 e 64, que 

representa os valores do tamanho de linha. Por fim, na terceira linha do eixo horizontal há os 

valores 2k, 4k e 8k, que representam o tamanho de cache. Desta forma, cada ponto do gráfico 

possui um valor de ciclos associado e uma configuração de cache com uma determinada 

associatividade, tamanho de linha e tamanho de cache. Para essa análise foi fixado a 

configuração dos outros componentes de cache e variado a configuração de uma das caches de 
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primeiro nível. As configurações fixas foram baseadas nos valores das melhores configurações 

do espaço de exploração, para cada aplicação. 

 O que pode ser observado na Figura 30(a) e Figura 30(b) é que uma vez que os mínimos 

locais são encontrados, para encontrar soluções vizinhas com qualidade similar, basta realizar 

variações na associatividade de uma determinada configuração e, posteriormente, no tamanho 

de linha. A mesma idéia pode então ser aplicada ao algoritmo de otimização. Ao final do 

algoritmo, as melhores soluções estão em mínimos locais e globais. Desta forma, segundo os 

gráficos da Figura 30, caso fossem aplicadas pequenas variações nas configurações 

encontradas, variando os parâmetros de associatividade e tamanho de linha, poder-se-ia 

encontrar mais soluções com qualidade similar ou superior às soluções já encontradas, 

melhorando assim o conjunto final de soluções. O mesmo tipo de análise foi feito para outras 

aplicações e observou-se o mesmo tipo de comportamento. Uma análise similar é feita em 

relação ao consumo de energia, para as aplicações sha_large e basicmath_small, conforme 

mostra a Figura 31. 

 A Figura 31 representa a variação do consumo de energia em função da variação dos 

parâmetros de cache. O eixo horizontal representa os parâmetros de uma das caches de 

primeiro nível, enquanto que o eixo vertical representa o consumo de energia de uma 

determinada configuração. Os parâmetros das outras caches da hierarquia são mantidos fixos. 

Os gráficos da Figura 31(a) e Figura 31(b) mostram que também para o caso de consumo de 

energia, uma vez que os mínimos locais são encontrados, uma forma de encontrar soluções 

vizinhas com qualidade similar é através da variação dos parâmetros de associatividade e 

posteriormente do parâmetro de tamanho de linha. Isso mostra que, ao final do algoritmo, 

quando são encontradas as soluções com mínimos locais para a otimização de cache, é possível 

encontrar novas soluções com qualidade similar ou superior apenas fixando os parâmetros de 

cache e variando a associatividade e tamanho de linha das soluções encontradas. Conforme 

visto na Figura 30 e Figura 31, essa abordagem pode auxiliar na busca de novas soluções que 

componham o Pareto Front. 
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Figura 31. Efeito da variação de parâmetros de cache em relação ao consumo de energia. 

(a)sha_large, (b)basicmath_small 
 
 Baseado na análise realizada, foi introduzido um mecanismo de busca local no pareto 

front final obtido pelo MOPSO. A busca local consiste em realizar mutações nos parâmetros de 

associatividade e tamanho de linha das configurações do pareto, de forma a tentar encontrar 

novas soluções com qualidade equivalente ou superior às soluções obtidas pelo algoritmo. A 

Figura 32 ilustra o processo de obtenção de um novo Pareto front a partir do Pareto front final 

produzido pelo MOPSO. 
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Figura 32. Mecanismo de busca local para encontrar novas soluções no Pareto Front 
 

 Conforme mostra a Figura 32, ao final da execução do MOPSO é obtido um conjunto de 

soluções finais que formam o Pareto front final encontrado pelo algoritmo. A partir desse 

conjunto de soluções, para cada solução é realizada uma busca local através da mutação dos 

parâmetros de associatividade e tamanho de linha daquela configuração. Após a busca local são 

encontrados novos conjuntos de solução, que podem ser melhores ou piores do que as 

soluções existentes. A partir das novas soluções encontradas é então formado um novo Pareto 

front contendo apenas as soluções não-dominadas. O processo de busca local é realizado 

através da modificação aleatória, dentro do intervalo do espaço de exploração, dos parâmetros 

de associatividade e tamanho de linha de cada configuração de cache. Primeiramente são 

realizadas buscas por novas soluções apenas variando o parâmetro de associatividade, 

produzindo quatro novos indivíduos. Posteriormente é realizada a variação do parâmetro de 

tamanho de linha, o que produz também quatro novos indivíduos. Por fim, é verificado se as 

novas soluções são melhores que as soluções anteriores. Caso sejam melhores ou equivalentes 

então elas farão parte do novo Pareto. Para efeitos de comparação, a versão do MOPSO com 

busca local foi chamada de MOPSO_LS, onde LS representa a busca local (local search). 

 Foram realizadas análises comparativas entre o MOPSO ajustado e o MOPSO original, 

considerando uma execução com 500 simulações. A primeira análise realizada foi em relação à 

métrica de distância generacional, conforme mostra a Tabela . 
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Tabela 11. Análise comparativa entre o MOPSO_LS e o MOPSO original, para a métrica de 
distância generacional 

 Técnica 

Aplicacao       MOPSO MOPSO_LS Melhor 
basicmath_large 4,65E+08 4,39E+08 MOPSO_LS 
basicmath_small 3,39E+06 4,18E+06 MOPSO 
bitcount_large  3,05E+04 2,66E+04 MOPSO_LS 
bitcount_small  2,69E+04 1,95E+04 MOPSO_LS 
crc32_large     5,20E+05 5,28E+05 MOPSO 
crc32_small     2,33E+04 2,15E+04 MOPSO_LS 
djkstra_large   6,24E+05 3,97E+05 MOPSO_LS 
djkstra_small   7,15E+04 7,71E+04 MOPSO 
fft_large       1,77E+08 7,18E+07 MOPSO_LS 
fft_small       1,65E+06 3,21E+06 MOPSO 
patricia_large  3,09E+08 2,79E+08 MOPSO_LS 
patricia_small  1,71E+07 1,32E+07 MOPSO_LS 
qsort_large     1,08E+07 2,83E+06 MOPSO_LS 
qsort_small     7,82E+05 4,80E+05 MOPSO_LS 
sha_large       1,85E+05 8,99E+05 MOPSO 
sha_small       5,02E+04 1,66E+02 MOPSO_LS 
susan_large     3,30E+05 1,95E+05 MOPSO_LS 
susan_small     6,71E+03 3,60E+03 MOPSO_LS 
Media           5,48E+07 4,53E+07 MOPSO_LS 

 
 Conforme pode ser observado na Tabela , o ajuste realizado no MOPSO permitiu 

melhoras no valor obtido pela distância generacional em 72% das aplicações. Na média das 

aplicações o MOPSO ajustado com busca local também obteve melhor resultado do que o 

MOPSO original. Isso mostra que a aplicação de busca local permitiu encontrar soluções mais 

próximas do Pareto Optimal, melhorando a qualidade dos resultados na maioria dos casos 

analisados. Uma análise similar foi feita em relação à métrica hipervolume, para as 18 

aplicações, como mostra a Tabela . 

 

Tabela 12. Análise comparativa entre o MOPSO_LS e o MOPSO original, para a métrica de 
hipervolume 

 Técnicas 

Aplicacao       MOPSO MOPSO_LS Melhor 

basicmath_large 3,637994E+36 3,637994E+36 IGUAL 

basicmath_small 2,724483E+30 2,724483E+30 IGUAL 

bitcount_large  4,086826E+22 4,088128E+22 MOPSO_LS 

bitcount_small  1,967431E+20 1,968111E+20 MOPSO_LS 

crc32_large     4,280127E+26 4,280134E+26 MOPSO_LS 
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crc32_small     3,125043E+21 3,125013E+21 MOPSO 

djkstra_large   1,953166E+27 1,953191E+27 MOPSO_LS 

djkstra_small   8,011880E+24 8,011880E+24 MOPSO_LS 

fft_large       1,364189E+32 1,364258E+32 MOPSO_LS 

fft_small       2,952364E+28 2,952450E+28 MOPSO_LS 

patricia_large  1,459576E+33 1,459598E+33 MOPSO_LS 

patricia_small  1,228256E+30 1,228195E+30 MOPSO 

qsort_large     4,230112E+29 4,230535E+29 MOPSO_LS 

qsort_small     4,523136E+26 4,524466E+26 MOPSO_LS 

sha_large       8,168741E+26 8,168835E+26 MOPSO_LS 

sha_small       7,210093E+22 7,210093E+22 MOPSO_LS 

susan_large     9,425861E+25 9,425844E+25 MOPSO 

susan_small     1,293994E+21 1,293979E+21 MOPSO 

 

 Conforme mostrado na Tabela , a métrica de hipervolume também apresentou uma 

melhoria para a maioria das aplicações, quando utilizado o procedimento de busca local no 

MOPSO. Sendo assim o MOPSO_LS apresentou desempenho melhor ou igual ao MOPSO 

original em aproximadamente 72% das aplicações analisadas, apresentando melhor resultado 

também na média dos resultados. Isso confirma os resultados obtidos na métrica anterior, 

indicando que o MOPSO ajustado com busca local promove a melhora da qualidade dos 

resultados. A mesma análise foi feita em relação à métrica de diversidade, mas não houve 

melhoras significativas. No entanto, os resultados das métricas de hipervolume e distância 

generacional demonstram que houve uma maior aproximação das soluções em relação ao 

Pareto Optimal do espaço de exploração. 

6.4 Considerações do Capítulo 

 

 Neste capítulo, foram apresentados os resultados das análises comparativas entre as 

seis técnicas de otimização multi-objetivo aplicadas ao problema de otimização de hierarquia 

de memória cache. No primeiro momento foi feita a análise das técnicas utilizando critério de 

parada baseado na métrica de cobertura. Foram aplicados nos resultados obtidos as métricas 

de distância generacional, diversidade e hipervolume, assim como também foi feita uma 

análise em relação aos objetivos de consumo de energia e ciclos, separadamente. Com os 
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resultados, foi possível observar que a técnica MOPSO obteve melhores resultados para a 

maioria das aplicações, para as métricas de distância generacional e hipervolume. Para a 

métrica de diversidade, no entanto, a técnica PESA-II obteve melhor resultado. O segundo tipo 

de análise foi feito utilizando o critério de parada baseado no número máximo de iterações. 

Com isso, foi possível observar o comportamento de cada técnica após um longo período de 

simulações. Novamente foram aplicadas as métricas de distância generacional, diversidade e 

hipervolume, onde foi feita a análise de quais técnicas obtiveram melhor resultado. Resultados 

mostraram que o MOPSO apresentou novamente melhor desempenho, encontrando soluções 

mais próximas ao Pareto Optimal quando comparada às demais técnicas. Baseado nesses 

resultados, foi proposta uma melhoria no MOPSO, onde se aplica busca local nas soluções finais 

do algoritmo, de forma a encontrar novas soluções com qualidade equivalente ou superior às 

existentes. O MOPSO com busca local, chamado de MOPSO_LS, foi comparado com os 

resultados do MOPSO original, e foi possível observar uma melhoria dos resultados das 

métricas de distância generacional e hipervolume, indicando que realmente houve uma 

melhora na qualidade das soluções encontradas, o que contribui bastante para o processo de 

otimização de hierarquias de memória. 
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Capítulo 

7 

7. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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7.1 Considerações Finais  

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo sobre otimização de hierarquias de memória 

cache, com segundo nível unificado, visando redução de consumo de energia e otimização de 

desempenho quando executadas para diferentes aplicações. Foram utilizadas seis técnicas de 

otimização multi-objetivo, as quais foram implementadas e adaptadas para realizar a 

otimização de memória cache. As técnicas foram simuladas para 18 aplicações dos benchmarks 

Mibench e Powerstone, e seus resultados analisados de acordo com as métricas de distância 

generacional, diversidade e hipervolume. Resultados mostraram que a técnica MOPSO 

apresentou melhores resultados para as métricas analisadas na maioria das aplicações. Com 

base na análise do comportamento da arquitetura de memória com a variação dos parâmetros 

de cache, foi possível propor uma extensão do MOPSO que realiza busca local para encontrar 

soluções com melhor qualidade. A extensão realizada no MOPSO apresentou bons resultados, 

encontrando soluções mais próximas ao Pareto Optimal, com melhores valores para as 

métricas analisadas. O MOPSO conseguiu encontrar soluções na região ótima do espaço de 

exploração explorando apenas 0,7% do espaço total de busca. Por ter tido desempenho 

superior às outras técnicas na maioria dos casos analisados, recomenda-se o uso do MOPSO 

para otimizar arquiteturas de memória visando otimizar diferentes objetivos. O método de 

implementação utilizado neste trabalho pode ser facilmente extendido para espaços de 

exploração maiores e com diferentes objetivos ou arquiteturas de memória. 

7.2 Contribuições  

Pode-se destacar como principais contribuições desta pesquisa: 

 Aplicação de seis técnicas de otimização multi-objetivo ainda não utilizadas para 

otimização de hierarquia de memória, com segundo nível unificado. 

 Análise comparativa de desempenho de diferentes técnicas de otimização para o 

problema de otimização de memória cache. 

 Proposta de melhoria do MOPSO, mostrando ser mais eficiente que o MOPSO 

original, e por conseqüência, melhor que as outras técnicas analisadas. 

 Publicações das técnicas analisadas e pesquisas relacionadas em 

[2][39][43][44][46][47][2][48]. 
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 Publicações nos periódicos [49] e [50]. 

 

7.3 Trabalhos Futuros  

 Entre os trabalhalhos futuros estão a aplicação de novas técnicas de otimização, com 

diferentes tipos de hierarquia de memória, tal como hierarquia de memória com terceiro nível 

de cache. Também pretende-se realizar análise com novas aplicações e com um espaço de 

exploração maior. 
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