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ABSTRACT 

GPU (Graphics Processing Unit) is a device that is emerging nowadays mainly for its 

performance in parallel processing. The GPGPU (General-Purpose GPU) term is a 

new concept that seeks to explore the advantages of GPUs in areas not necessarily 

related to graphics processing.  

The main goal of this research is to deal with this challenge through development 

based in models (or Model-Driven Development). It proposes the development of an 

application called CudaMDA, that is able to generate CUDA code. The models 

produced by these application characteristics reflect the context of GPUs, but can be 

considered flexible enough to be applied in various fields. 

Key words 

Model-Driven Development, GPGPU Platform, GPU Application, CUDA, Case Tool. 
 
 

RESUMO 

GPU (Graphics Processing Unit) é um dispositivo que vem ganhando destaque nos 

últimos anos principalmente pela sua eficiência em processamento paralelo. O termo 

GPGPU (General-Purpose GPU) é um novo conceito que visa explorar as vantagens 

das GPUs em áreas não necessariamente relacionadas a processamento gráfico.  

O objetivo principal deste desta pesquisa para lidar com esse desafio consiste no 

desenvolvimento baseado em modelos (ou Model-Driven Development). E propõe o 

desenvolvimento de uma aplicação, o CudaMDA, que a partir de modelos, é capaz 

de gerar código para a plataforma CUDA. Os modelos elaborados por esta aplicação 



refletem características do contexto de GPUs, mas que podem ser consideradas 

flexíveis ao ponto de serem aplicadas em diversos domínios. 

Palavras-chave 

Desenvolvimento Orientado à Modelos, Plataforma GPGPU, Aplicação GPU, CUDA, 
Ferramenta CASE. 
 
 

1. Introdução 

Dentre os vários problemas da área de Engenharia de Software um deles é o longo 
tempo de formação de recursos humanos no processo de desenvolvimento de 
software. Alguns dos desafios a serem vencidos nesta área são: aumentar a 
produtividade e reduzir o tempo de formação.  

Recentemente várias plataformas de desenvolvimento de software estão em 
evidência para enfrentar os problemas supracitados, dentre elas cita-se: 
desenvolvimento orientado a modelos (Model-Driven Development - MDD) [1], 
modelos baseados em objetos [2], desenvolvimento de software baseado em 
componentes - CBD [3], e desenvolvimento ágil de software [4]. 

No contexto de hardware, novas tecnologias vêm surgindo principalmente aquelas 
voltadas para solucionar os “gargalos” de processamento. Com o intuito de reduzir o 
tempo de processamento nas aplicações que demandam alto desempenho uma 
opção é explorar General Purpose Graphics Processing Unit - GPGPU [5].   

Dentre as abordagens citadas acima este artigo1 foca na utilização da plataforma de 
desenvolvimento de software MDD aplicada ao desenvolvimento de aplicações que 
exploram o conceito de alto desempenho utilizando GPGPU, com o intuito de 
propiciar um desenvolvimento de software ágil.  

A abordagem utilizada neste trabalho consiste no desenvolvimento de aplicações 
baseado em modelos (ou Model-Driven Development), uma abordagem promissora, 
pois permite ao desenvolvedor, lidar com aspectos relacionados ao domínio em 
questão, ao invés de tratar aspectos ligados às linguagens de programação [1]. 
Porém, esta ainda não é uma abordagem bastante difundida, existem poucas 
iniciativas que a usam. Uma destas iniciativas é o MDA (Model-Driven Architecture) 
[6] que provê um conjunto de padrões para o desenvolvimento baseado em 
modelos. 

Este artigo descreve o CudaMDA, que a partir de modelos, é capaz de gerar código 
na plataforma CUDA. Os modelos elaborados por essa ferramenta refletem 
características do contexto de GPUs, mas podem ser aplicadas em diversos 

                                                             
1 Artigo baseado no trabalho de graduação de Ademir José de Carvalho Junior orientado por Judith Kelner e 

defendido em dezembro de 2008. 



domínios. As demais seções deste artigo são: a Seção 2 contextualiza as áreas de 
atuação do CudaMDA, a Seção 3 aborda resumidamente o estado da arte, a seção 
4 descreve a ferramenta CudaMDA enquanto que a seção 5 ilustra um estudo de 
caso, finalmente a seção 6 apresenta as considerações finais. 

 

2. Contextualizando 

Alguns conceitos básicos serão introduzidos nesta seção, introduzindo o leitor nas 
diversas áreas que integram este texto. 

2.1. GPU 

GPU (Graphics Processing Unit ou Unidade de Processamento Gráfico) [7] é um tipo 
de microprocessador especializado que vêm ganhando destaque nos últimos anos, 
principalmente pela sua eficiência em processamento. Outra definição de GPU é 
dada por processadores orientados para a execução paralela de instruções. Eles 
são otimizados para processar operações sobre vetores, executando no modo SIMD 
(Simple Instruction, Multiple Data). 

O dispositivo GPU pode ser encontrado em videogames, computadores pessoais e 
estações de trabalho, e pode estar situado na placa de vídeo ou integrado 
diretamente à placa-mãe. De acordo com [8], as recentes arquiteturas das GPUs 
proporcionam, além de um vasto poder computacional, uma grande velocidade no 
barramento de dados, sendo, em certas situações, superiores às CPUs comuns 
nestes aspectos. 

Originalmente, GPUs foram concebidos para realizar processamento gráfico, 
incluindo iluminação, rasterização, e outras tarefas de sintetização de imagens. Este 
processo de sintetização é possível através de uma seqüência de estágios bem 
definidos chamado pipeline gráfico. Cada estágio é responsável por uma tarefa 
como: transformação de coordenadas; cálculos de câmera e iluminação; entre 
outras tarefas, maiores detalhes podem ser encontrados em [9]. 

A arquitetura das GPUs foi projetada de modo a incluir mais transistores dedicados 
ao processamento de dados, em detrimento da realização do caching de dados e do 
fluxo de controle, quando comparado a uma CPU comum. 

Desta forma, uma GPU consegue lidar melhor com problemas que possuem uma 
grande quantidade de operações sobre dados. Já que uma mesma operação é 
realizada sobre cada elemento dos dados, não existe a necessidade de um fluxo de 
controle sofisticado. Estas características permitem que latências no acesso a 
memória sejam disfarçadas através da grande vazão de cálculos. 



A arquitetura de uma GPU é bastante relacionada ao Pipeline Gráfico e foi projetada 
para realizar as simultaneamente as operações deste pipeline como ilustra a Figura 
1. 

 

Figura 1 - Arquitetura projetada para o Pipeline Gráfico. 

Novas funcionalidades foram adicionadas às GPUs recentemente, incluindo a 
habilidade de modificar o processo de renderização do pipeline, através dos 
chamados shaders [9]. Esta programabilidade é considerada uma característica 
chave da arquitetura. 

Primeiramente, os shaders eram programados através de linguagens de baixo nível 
existentes nas GPUs. Apesar de estas linguagens proverem controle e flexibilidade, 
elas são de difícil uso. Atualmente, existem linguagens de alto nível que facilitam 
esta tarefa. 

2.2. GPGPU 

GPGPU (General-Purpose GPU) é um conceito que visa explorar as vantagens das 
GPUs em áreas não necessariamente relacionadas a processamento gráfico. O 
desafio é identificar os problemas que podem ser solucionados, e como mapear 
estes problemas para a plataforma, já que ela foi especificada para aplicações 
gráficas. 

Uma das motivações desta área está relacionada ao binômio custo-desempenho. A 
demanda por jogos e aplicações gráficas levou a um aumento da necessidade de 
máquinas que atendessem aos requisitos de desempenho impostos por essas 
aplicações. O aumento desta demanda provocou uma redução nos custos deste tipo 
de equipamento, como as máquinas equipadas com GPUs (capazes de realizar 
milhares de operações por segundo), tornando viável sua utilização em outros 
contextos além de jogos e aplicações gráficas. 



Nem todos os tipos de problemas se encaixam no contexto das GPUs, mas existem 
vários casos de aplicações que conseguiram um aumento significativo de 
performance através do uso de hardware gráfico. O conceito intensidade aritmética, 
mede a razão entre a quantidade de operações matemáticas e a quantidade de 
acessos a memória, existentes em uma aplicação. Quando mapeadas para as 
GPUs, aplicações que possuem uma alta intensidade aritmética são bem sucedidas. 

Porém, a natureza gráfica das GPUs torna árdua a programação para outros fins, 
exigindo do programador conhecimentos extras, como a adaptação da aplicação ao 
pipeline gráfico. Para exemplificar, no caso de uma aplicação em GPGPU que utiliza 
shaders é necessária a renderização de alguma primitiva gráfica (por exemplo, um 
quadrilátero texturizado) para que o aplicativo seja inicializado, assim como a 
obtenção do feedback da aplicação, que é realizada através da leitura de texturas.  

Conceitualmente, uma aplicação comum, não possui relação com o desenho de 
gráficos e manipulação de texturas, mas as linguagens existentes forçam os 
programadores a pensarem desta forma. As plataformas mais recentes tentam lidar 
com este problema abstraindo alguns detalhes da GPU para o programador. 
Algumas destas plataformas serão descritas no próximo capítulo. 

2.3. CUDA 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) [8] foi lançado pela NVIDIA em 
Novembro de 2007, para ser utilizado em conjunto com suas placas gráficas. Os 
primeiros processadores compatíveis com o CUDA são os processadores G80 da 
NVIDIA. CUDA consiste em é um ambiente de programação que permite realizar 
computação de propósito geral utilizando a GPU. 

O CUDA é composto por três componentes de software: o SDK, o Toolkit, e o driver 
gráfico. O SDK fornece exemplos de código, utilitários, e artigos para o auxilio no 
desenvolvimento de aplicações. O Toolkit contém o compilador, o profiler, e 
bibliotecas adicionais como o CUBLAS (CUDA port of Basic Linear Algebra 
Subprograms) e o CUFFT (CUDA implementation of Fast Fourier Transform). 

O código CUDA de uma aplicação é armazenado em arquivos com a extensão ‘.cu’. 
Nestes arquivos são permitidos códigos similares a linguagem C, com algumas 
extensões, que são necessárias para lidar com detalhes relacionados à forma como 
uma GPU opera. Porém, a sintaxe básica da linguagem também é permitida. Assim, 
aplicações CUDA podem ser facilmente integradas às aplicações já existentes, já 
que funções que sigam a sintaxe padrão podem ser invocadas por outras 
aplicações. 

Alguns conceitos que precisam ser introduzidos são threads, blocks, grids e kernels 
como ilustra a Figura 2. Threads são as unidades de execução paralela em uma 
GPU. As threads são agrupadas em blocks, onde threads pertencentes a um mesmo 



block podem sincronizar sua execução e compartilhar um mesmo espaço de 
memória (shared memory). Um conjunto de blocks representa um grid. E um kernel 
consiste no código que é executado por uma thread. Cada chamada a um kernel 
precisa especificar uma configuração contendo o número de blocks em cada grid, o 
número de threads em cada block e opcionalmente a quantidade de memória 
compartilhada a ser alocada. 

 

Figura 2 – Modelo de execução de CUDA. 

A sintaxe de CUDA é semelhante à da linguagem C, tendo sido incluída algumas 
extensões, para definir o escopo de uma função ou variável. Os escopos aceitos são 
três: host (a função ou a variável pode ser utilizada na CPU), global (a função deve 
ser processada na GPU, mas pode ser chamada pela CPU) e device (a função ou 
variável deve ser processada na GPU).  

A ferramenta Microsoft Visual Studio [10] permite que as ferramentas de CUDA 
sejam configuradas e executadas em conjunto neste ambiente de desenvolvimento 
de software. 

2.4. MDD 

MDD (Model-Driven Development ou Desenvolvimento Baseado em Modelos) [1] é 
uma filosofia que possibilita a construção do modelo de um sistema e, a partir deste, 
a geração do sistema real. 

O MDD transfere o foco de desenvolvimento das linguagens de programação de 
terceira geração para modelos, mais especificamente modelos descritos em UML 
(Unified Modeling Language) [11] e seus profiles. O objetivo dessas abordagens é 
facilitar o desenvolvimento de aplicações, permitindo o uso de conceitos ligados ao 



domínio em questão ao invés dos conceitos oferecidos pelas linguagens de 
programação. 

Utilizando MDD, cada modelo pode contemplar um ou mais aspectos de um sistema. 
Por exemplo, um sistema bancário pode ser modelado, ignorando aspectos de 
segurança e interface com o usuário, ou pode ser modelado realizando uma 
combinação entre estes domínios. Esta decisão está relacionada ao tipo de sistema 
que está sendo desenvolvido e as prioridades adotadas no seu desenvolvimento. 
Um sistema pode priorizar sua segurança, ou sua usabilidade, por exemplo. 

Quanto maior o nível de abstração de um modelo, mais ele se relaciona ao 
vocabulário do domínio, reduzindo assim, a complexidade no manuseio do modelo 
por parte de um especialista no domínio. 

Um dos principais desafios do MDD é a dificuldade técnica envolvida na 
transformação de modelos em código. Existe ainda uma descrença por parte dos 
desenvolvedores sobre a geração de código eficiente, compacto, e que atenda ao 
propósito contido em seu modelo. Mas, podemos pensar nesta situação, como a 
mesma enfrentada há alguns anos atrás, com a introdução dos compiladores. Estes 
têm a função de transformar objetos descritos em uma linguagem de alto nível para 
objetos em uma linguagem de mais baixo nível (linguagem de máquina) e aspectos 
de eficiência e performance são considerados nesta transformação [12]. 

2.5. MDA 

MDA (Model-Driven Architecture) [6] é um padrão definido pela OMG (Object 
Management Group), um consórcio entre empresas de software, indústria, governo, 
e instituições acadêmicas. O MDA pode ser visto como um framework conceitual 
para a definição de um conjunto de padrões que suportam o MDD. 

O MDA define uma abordagem para sistemas de TI (Tecnologia da Informação) que 
separa a especificação da funcionalidade de um sistema de sua implementação. 
Para isto ser possível, o MDA define uma arquitetura que provê um conjunto de boas 
práticas para estruturação destas especificações através de modelos. 

MDA possui alguns tipos de modelos para descrição de um sistema. Estes modelos 
são baseados em UML. Os principais são: 

• PIM (Modelo Independente de Plataforma) - fornece informações sobre a 
estrutura e a funcionalidade de um sistema, porém, abstraindo os detalhes 
técnicos; 

• PSM (Modelo Específico de uma Plataforma) – fornece informações sobre a 
estrutura e a funcionalidade de um sistema, porém, abstraindo os detalhes 
técnicos; 



• CIM (Modelo Independente de Computação), que representa a visão de um 
sistema, sem levar em consideração detalhes relativos à sua computação. O 
CIM não revela detalhes da estrutura de um sistema, mas sim conceitos 
ligados ao domínio em questão, por isso, este modelo também é conhecido 
como modelo do domínio. 

Existe uma dificuldade no modelo PSM (descrito em UML) que consiste na 
representação dos elementos da plataforma, através dos elementos existentes em 
UML. Exemplificando, a representação de uma função C em UML pode ser 
solucionada com o auxílio de decisões contidas em um Perfil UML (ou UML Profile). 
Um Perfil UML consiste em um conjunto de extensões à linguagem UML que utiliza 
alguns recursos como estereótipos (stereotypes) e valores marcados (tagged 
values). Estes recursos são utilizados para rotular elementos e denotar que o 
elemento possui alguma semântica em particular. Perfis UML podem ser 
desenvolvidos para várias plataformas, e eles constituem a base para a construção 
de ferramentas de modelagem. Porém, esta tecnologia ainda não está consolidada, 
dentre as poucas ferramentas encontram-se o AndroMDA [13] e o OptimalJ [14]  que 
são denominadas ferramentas orientadas à MDA.  

 

3. Estado da arte 

Esta seção descreve o estado da arte em relação ao tema abordado nesse artigo. 
Vale observar que existem poucos artigos relacionados aos dois temas, MDD e 
GPGPU que são o foco da pesquisa realizada neste artigo. 

3.1. Array-OL 

O Array-OL [15] é uma linguagem para expressar aplicações paralelas, cujo foco 
consiste na modelagem de aplicações para processamento de sinais. Esta 
linguagem é baseada em um modelo que permite expressar tanto o paralelismo de 
tarefas (task-level parallelism) como o paralelismo de dados (data-level parallelism) 
de uma aplicação. Neste modelo, tarefas são conectadas umas as outras através de 
dependências de dados.  

A descrição de uma aplicação em Array-OL utiliza dois modelos: o modelo global, 
que define uma seqüência entre as diferentes partes de uma aplicação, 
determinando assim, o paralelismo de tarefas; e o modelo local, que especifica 
ações elementares em cima dos dados, especificando o paralelismo de dados em 
cada tarefa. É importante ressaltar que o Array-OL é apenas uma linguagem de 
especificação, não existem regras para a execução de uma aplicação descrita nesta 
linguagem. 



O modelo global consiste em um grafo acíclico direcionado. Cada nó neste grafo 
representa uma tarefa, e cada aresta representa um array. O número de arrays de 
entrada e de saída para um nó é ilimitado. Assim, uma tarefa pode, por exemplo, 
receber dois arrays bidimensionais como entrada e produzir um array tridimensional 
como saída. Existe apenas uma restrição, para cada array, pode existir apenas uma 
dimensão infinita, esta dimensão costuma ser utilizada para representar o tempo. 

3.2. Gaspard2 

Um dos ambientes que utilizam o Array-OL é o Gaspard2 [16], voltado para o design 
de sistemas SoC (System-on-Chip) orientado a modelos. Gaspard2 é baseado em 
uma abordagem que a partir de dois modelos UML, um descrevendo a aplicação, e 
o outro descrevendo o hardware, é realizado um mapeamento da aplicação no 
hardware, através do chamado modelo de associação. Este modelo de associação é 
então projetado em descrições de baixo nível como modelos de simulação ou de 
síntese. 

Assim como o Array-OL, o Gaspard2 é um ambiente dedicado a especificação de 
aplicações de processamento de sinal. Ele estende o Array-OL, permitindo, além da 
modelagem, a simulação, teste, e geração de código de aplicações SoC e 
arquiteturas de hardware. O Gaspard2 utiliza um Perfil UML [16] para modelagem 
das aplicações, e é capaz de gerar código para a plataforma SystemC [17]. 

3.3. COSA 

O COSA (Complementary Objects for Software Applications) [18], é um ambiente de 
construção e execução de software, baseado em sinais e reativo. Uma aplicação no 
ambiente COSA é tipicamente concorrente. Um dos objetivos deste projeto diz 
respeito à produção de aplicações livre de bugs. Argumenta-se que a prática 
tradicional de desenvolvimento de software baseada em algoritmos é não-confiável. 
Assim, este projeto propõe uma mudança para um modelo visual, síncrono, e 
baseado em sinais, na tentativa de resolver este problema.  

O modelo proposto pelo COSA tem a visão de um computador não como uma 
simples máquina para execução de instruções, mas sim como uma coleção de 
objetos que interagem entre si. Um objeto consiste em uma entidade de software 
que reside na memória do computador e que aguarda um sinal para realizar uma 
operação e emitir um sinal de saída.  

O desenvolvimento de softwares no COSA consiste em conectar objetos 
elementares utilizando uma ferramenta de composição gráfica. Não existem 
procedimentos, sub-rotinas ou ciclos de compilação e execução. No COSA não 
existe sequer a necessidade de aprender alguma linguagem de programação.  

 



4. CudaMDA 

CudaMDA foi concebido para ser uma ferramenta que pode desenvolver aplicações 
em CUDA a partir de modelos (como os elencados na seção 3) gerando uma boa do 
código da aplicação resultante deste modelo. 

Para atingir tal objetivo, foi realizada uma especificação dos requisitos para a 
ferramenta CudaMDA  baseados nas ferramentas orientadas a modelos descritas na 
seção 3. 

Os requisitos foram separados em três grupos de prioridades: o grupo dos requisitos 
essenciais (utilizar modelos, modelos Cuda e geração de código incompleto), os 
quais são imprescindíveis à aplicação e define as suas principais características, 
sem eles a ferramenta não poderia entrar em funcionamento; o grupo dos requisitos 
importantes (interface gráfica, e geração de código eficiente/legível) sem eles a 
ferramenta pode funcionar, mas terá seu desempenho prejudicado; e o grupo dos 
requisitos desejáveis (geração de código completo, e execução do modelo), cuja 
ausência não comprometeria a aplicação. 

A Figura 3 ilustra os passos necessários para utilizar a ferramenta CudaMDA. No 
passo 1 o usuário da elabora um modelo de sua aplicação, podendo opcionalmente, 
armazenar ou carregar um modelo no disco. Este passo equivale aos requisitos 
funcionais (Utiliza modelos, Modelos Cuda). No passo 2, o usuário gera o código, da 
aplicação CUDA equivalente ao modelo elaborado (geração de código completo, e 
execução do modelo). 

 

Figura 3 – Fluxo do CudaMDA. 

Definida a especificação funcional do software, o próximo passo é a definição de 
uma arquitetura que atenda aos requisitos contidos nesta especificação. O objetivo 
desta seção é expor a arquitetura desenvolvida para o software. 



A Figura 4 apresenta os quatro componentes principais da ferramenta CudaMDA: 

• Perfil UML de CUDA: este componente da arquitetura é necessário aos 
demais componentes, pois especifica os elementos disponíveis nos modelos 
elaborados pela aplicação; 
 

• Componente de Interface Gráfica: o objetivo deste componente é fornecer 
uma interface gráfica do software para o usuário, que exponha todas as 
funcionalidades da ferramenta, de forma adequada; 
 

• Componente de Manipulação de Modelos: componente que contém as 
classes que representam os modelos, e que é capaz de armazená-los ou 
carregá-los do disco em algum formato apropriado; 
 

• Componente de Geração de Código: sua função é receber um modelo como 
entrada e gerar o código da aplicação CUDA como saída. 

 

Figura 4 – Arquitetuta do CudaMDA. 

 

No desenvolvimento, foi utilizada a IDE de programação Eclipse [19]. O Eclipse é um 
ambiente de desenvolvimento projetado para programar na linguagem Java [20], 
porém, sua arquitetura fornece condições para que ele seja estendido a outras 
linguagens e funcionalidades. Isso é possível por ter sua arquitetura baseada no 
conceito de plugins (extensões que podem ser integradas ao ambiente). Os plugins 
desempenham um importante papel neste trabalho, pois alguns foram utilizados no 
desenvolvimento dos componentes, enquanto componentes da ferramenta foram 
implementados como plugins para o Eclipse. 



O EMF (Eclipse Modeling Framework) [21] é um plugin cuja funcionalidade consiste 
na definição e implementação de modelos de dados estruturados. No EMF, um 
modelo de dados é visto simplesmente como um conjunto de classes relacionadas 
que são utilizadas para manipular os dados do domínio de uma aplicação. O EMF 
inclui funcionalidades como: geração de código, onde todo o código necessário para 
manusear a informação contida em um modelo é gerado automaticamente; 
serialização, onde os modelos podem ser persistidos ou carregados a partir de 
arquivos XMI; e a geração de um editor gráfico para o modelo, incluindo recursos 
como tabelas de propriedades para editar as informações contidas no modelo. O 
resultado final do EMF é um plugin para o Eclipse, capaz de lidar com os modelos 
cuja definição foi fornecida como entrada. 

O Perfil UML da ferramenta foi elaborado como um modelo do EMF. Este modelo foi 
baseado no modelo global da linguagem Array-OL, descrita na seção 3.1. A principal 
informação contida no modelo é o paralelismo de tarefas, característica existente 
nas aplicações com foco em paralelismo. 

O GMF (Graphical Modeling Framework) [22] é um plugin que, extende o EMF, 
permitindo produzir editores gráficos mais complexos melhorando a qualidade da 
representação visual de um modelo. 

O Modelo de Domínio é a definição dos elementos cuja aplicação irá lidar, um 
modelo EMF é válido neste caso. O Modelo de Definição Gráfica contém 
informações relacionadas aos elementos gráficos que estarão disponíveis no editor. 
O Modelo de Ferramenta é um modelo opcional em que se podem especificar 
opções como menus, paletas de ferramentas, botões, recursos para customizar 
ainda mais o editor resultante. A Definição de Mapeamento é o modelo que realiza a 
ligação entre os modelos definidos até então. Ele associa os elementos do domínio, 
os elementos gráficos, e os elementos da ferramenta. Fornecendo como entrada os 
modelos mencionados, o GMF é capaz de produzir um plugin contendo um editor 
visual para o Modelo de Domínio fornecido como entrada. 

O JET (Java Emitter Templates) [23] é um recurso contido no EMF para geração de 
código. No JET é utilizada uma sintaxe similar a sintaxe de JSP (Java Server Pages) 
para a criação de templates que especificam o código a ser gerado. A partir de um 
template, é produzida uma classe Java para representá-lo. Esta classe deve ser 
utilizada para a geração do código resultante. Qualquer tipo de código pode ser 
gerado através do JET, código SQL, XML, código Java, bastando criar o template 
apropriado. 

O componente de geração de código foi implementado com cinco templates JET e 
algumas classes Java. As classes Java foram escritas para extrair a informação 
contida em um modelo elaborado no componente de manipulação de modelos e 
repassar essas informações aos templates para que o código CUDA seja gerado. As 
ações realizadas pelos templates consistem basicamente em: 



• Mapeamento de cada tarefa existente no modelo para um kernel da 
linguagem CUDA; 

• Geração de uma função de acesso, que encapsula a execução paralela das 
tarefas. 

Os kernels gerados pelo mapeamento contêm em seu interior apenas comentários 
explicativos e o cálculo do índice de um elemento nos conjuntos de dados. A idéia é 
que o usuário forneça o código específico de cada tarefa no corpo dos kernels. Mas, 
a lista de parâmetros dos kernels é gerada, de acordo com os dados de entrada e 
saída existentes para a tarefa no modelo. 

A função de acesso gerada contém código em seu interior. Esse código realiza 
automaticamente as chamadas aos kernels, o gerenciamento de memória, a 
transferência de dados entre GPU e CPU, e o encadeamento da saída de um kernel 
para a entrada de outro, caso estes venham a ser dependentes. 

No final deste processo, é gerado um arquivo com a extensão ‘.cu’, contendo os 
kernels associados a cada tarefa, e a função utilizada para se executar as 
operações paralelas na GPU. 

A parte da interface gráfica relativa à edição de modelos é implementada através do 
plugin gerado pelo GMF, porém alguns recursos precisaram ser incluídos na 
interface para melhorar a experiência do usuário na utilização da ferramenta. Esta 
parte da interface foi implementada em outro plugin. Este plugin contém opções para 
acessar as funcionalidades da ferramenta, wizards para facilitar a criação de 
projetos e modelos dentro da ferramenta, além de customizações em alguns 
componentes gráficos, para diferenciá-los dos componentes comuns do Eclipse. 

A Figura 5 apresenta a interface principal do CudaMDA. No (1) encontra-se a paleta 
contendo as opções disponíveis para incluir em um modelo: dados, tarefas, e 
conexões de entrada e saída para uma tarefa. No (2) visualiza-se a representação 
visual do modelo. Em (3) tem-se a tabela de propriedades, que permite visualizar e 
alterar informações do elemento selecionado no momento. No (4) estão os botões 
que permitem a geração do código do modelo que está sendo editado, e ações 
auxiliares como a exclusão de qualquer código anteriormente gerado. Utilizando 
esses recursos o usuário é capaz de elaborar um modelo para sua aplicação 
paralela. 



 

Figura 5 – Ilustração da Interface gráfica do CudaMDA. 

O próximo passo após o desenvolvimento do modelo é a geração do código. Para 
realizar esta atividade basta pressionar o botão associado a esta funcionalidade na 
interface. O código será gerado na pasta ‘output’ do projeto, com o mesmo nome do 
modelo, e pode ser visualizado pela ferramenta, como ilustra a Figura 6. 

 

Figura 6 – Visualização do código CUDA gerado pelo CudaMDA.. 



5. Estudo de Caso 

Para validar a ferramenta desenvolvida neste trabalho, é apresentado um cenário de 
utilização. Esse cenário compreende a construção de um software para descoberta 
de senhas, onde são comparados os esforços na construção deste software, sem o 
auxílio da ferramenta, e com o seu auxílio. 

O armazenamento de senhas nos sistemas modernos utiliza um tipo de função 
conhecida como função hash [24]. Esta função é aplicada à senha do usuário para 
gerar outro valor que o represente. Este valor gerado é então armazenado em um 
banco de dados, por exemplo. A peculiaridade desta função, é que a partir desse 
valor produzido, não existe maneira simples de obter a senha que a gerou. Isto evita 
que pessoas mal intencionadas que obtenham acesso ao banco de dados das 
senhas, consigam descobrir senhas alheias, por exemplo. 

Quando é necessário realizar a comparação entre uma senha fornecida e a senha 
armazenada, ela é realizada através dos seus valores obtidos através desta função. 
Caso eles coincidam, a senha é considerada válida. Funções eficientes fazem com 
que a probabilidade de duas senhas diferentes conterem o mesmo valor seja muito 
pequena. 

Uma categoria de sistemas para descoberta de senhas funciona gerando todas as 
possibilidades de senha existentes, e comparando o seu valor com o da senha que 
se deseja descobrir. Neste tipo de sistema, assume-se que é mais fácil descobrir o 
valor da função hash de uma senha (de forma ética ou não), do que descobrir a 
própria senha. Este tipo de sistema é conhecido como sistema de força bruta [25], 
pois ele não emprega nenhuma heurística na busca pela senha desejada. 

Para exemplificar, este sistema pode ser implementado através de um algoritmo que 
recebe como entrada o valor hash da senha que se deseja descobrir, e iterar todas 
as possibilidades de senhas existentes, comparando o seu valor hash com o valor 
recebido como entrada. Essa iteração ocorre até encontrar uma senha cujo valor 
coincida com o valor de entrada. 

Como as possibilidades de senha são inúmeras, esta é uma tarefa que demanda 
bastante tempo, se realizada de forma seqüencial. Uma forma de aumentar o 
desempenho é utilizar os recursos computacionais das GPUs para executar as 
comparações em paralelo. Esta é uma situação adequada para o uso de GPU, 
porque as comparações podem ser realizadas sem nenhuma dependência das 
demais. Se a situação é adequada para o uso de GPU, há a possibilidade de usar a 
ferramenta desenvolvida neste trabalho para facilitar a construção do algoritmo em 
CUDA. 



5.1. Uso do CudaMDA 

Utilizando as funcionalidades da ferramenta CudaMDA para modelar o algoritmo do 
estudo de caso e gerar a maior parte do código necessário para executá-lo em uma 
GPU, obtém-se o modelo ilustrado pela  Figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo do algoritmo hash elaborado no CudaMDA para o estudo de caso. 

O modelo especifica uma tarefa a ser executada em paralelo representando a 
comparação do valor do algoritmo hash das senhas. A tarefa recebe como entrada 
os valores hash das possibilidades de senhas no qual se deseja encontrar a senha 
correta, e produz como saída, valores booleanos indicando se alguma destas 
possibilidades é a senha desejada. Para simplificar, abstraiu-se a geração das 
possibilidades de senhas. Assume-se que elas são produzidas pelo usuário e os 
valores hash repassados ao código a ser gerado pela ferramenta. O código gerado 
pela ferramenta CudaMDA para este modelo é apresentado na Listagem 1. 

O código contém um kernel (linhas 4 a 12) para realização da tarefa em paralelo, e o 
código da função de acesso (linhas 14 a 71) que realiza a operação de forma 
paralela. Ainda assim, é necessário que o usuário forneça o código para completar o 
kernel realizando a comparação dos hashs, e armazenando o valor no dado de 
saída. Este código é similar ao apresentado nas linhas 9 a 14 da Listagem 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Listagem 1: Código gerado pela ferramenta CudaMDA. 

 



Listagem 2: Código gerado pelo desenvolvedor sem o CudaMDA 

 

5.2. Algumas Considerações 

É notável a diferença entre o código que um programador deveria escrever caso não 
utilizasse a ferramenta, e o código que ele escreveria utilizando-a. Além da questão 
de quantidade de código, há o aspecto de aprendizagem de uma nova linguagem, 
no caso, a linguagem CUDA. Sem o uso da ferramenta, seria necessário entender 
os conceitos e recursos de uma nova linguagem, o que demanda tempo, para poder 
escrever o código. Já no caso da utilização da ferramenta, não há necessidade 
explicita dessa aprendizagem, já que os únicos trechos de código que ele precisa 
escrever são os relacionados às tarefas que foram especificadas por ele, e nesses 
trechos não há a necessidade de utilizar os recursos de CUDA, a sintaxe padrão da 
linguagem C deve ser utilizada. 

Apesar da utilidade desta ferramenta, a mesma ainda contém algumas restrições. 
Além de conter alguns erros de interface, a ferramenta está restrita apenas a dados 
primitivos, não permitindo, por exemplo, o uso de estruturas complexas como 
parâmetros para as tarefas. 

6. Considerações Finais  

O presente trabalho demonstrou o uso do desenvolvimento baseado em modelos 
aplicado à área de GPGPU, através da implementação do CudaMDA, uma 
ferramenta que automatiza parte do processo de construção de um software nesta 
plataforma através de modelos. Os passos do desenvolvimento da ferramenta foram 
abordados no trabalho: requisitos especificados; arquitetura elaborada; e detalhes 
de implementação. Os conceitos fundamentais relacionados aos assuntos foram 
introduzidos nos capítulos iniciais deste trabalho, enquanto o resultado foi 
apresentado no capítulo de mesmo nome. 

A principal contribuição da área de Engenharia de Software foi atingida neste 
trabalho, ou seja, o aumento de produtividade na elaboração de aplicações, 
conseqüência da redução no tempo para desenvolvimento de uma aplicação usando 
a ferramenta CudaMDA. A abordagem orientada a modelos adotada neste trabalho 



fornece uma visão de alto nível da aplicação, diminuindo a probabilidade de geração 
de erros quando se utiliza programação em baixo nível, tipicamente códigos não 
triviais. 

Uma possível extensão ao trabalho seria abordar a automatização na construção de 
softwares em outras plataformas de programação, como Java ou C++. O 
refinamento do meta-modelo utilizado na ferramenta, com o objetivo de aperfeiçoar a 
representação de uma aplicação na plataforma GPGPU pode ser considerada uma 
extensão à pesquisa desenvolvida neste trabalho. Outra opção é a extensão da 
ferramenta CudaMDA, incluindo os requisitos não implementados como a geração 
de código CUDA completo e a execução do modelo. A interface gráfica do plugin 
precisa ser avaliada do ponto de vista de usabilidade, e se for o caso, adaptada 
após esta avaliação.. 
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