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INTRODUÇÃO:

O gasto excessivo de energia em operações computacionais tem sido cada vez mais
problemático, gerando impactos ambientais que podem ser altamente danosos no futuro. Por isso,
existe uma demanda de um uso mais eficiente dos recursos energéticos na computação.

De acordo com Chang et al. [1], as memórias representam grande parte do consumo de
energia em sistemas computacionais, podendo passar da metade do gasto energético em aplicações
com uso intensivo de memória. Froehlich et al. [2], por sua vez, ressaltam que técnicas de
aproximação de memória são utilizadas com o intuito de promover maior economia de energia ou
aumento de desempenho em aplicações ao expor o programa a erros controlados no armazenamento
ou no acesso aos dados.

Jacob et al. [3] comentam que as Dynamic Random Access Memories (DRAMs) são
comumente utilizadas em arquiteturas modernas como a memória principal em hierarquias de
memória, uma vez que, segundo os autores, as DRAMs são usadas atualmente para aliviar o uso de
tecnologias mais lentas, por meio das caches. Coutinho [4] define as caches como uma memória volátil
de alta velocidade. Assim, o autor ressalta que, quando o processador faz referência a um dado
armazenado na memória principal, verifica antes se este dado não está armazenado na memória
cache. Ao encontrar o dado armazenado na memória cache, não é preciso acessar a memória
principal, o que diminui o tempo de acesso. Assim, Yarmand et al. [5] diz que o uso de caches no
acesso é interessante para diminuir o custo do acesso à memória principal da hierarquia, já que isso é
mais custoso em energia e desempenho computacional.

Baseando-se nos dados obtidos por Chang et al. [1], técnicas de aproximação de DRAM
possuem vantagens e desvantagens em relação a cada um dos tipos de aplicação que são
submetidas, podendo explorar diferentes parâmetros de operação, como tensão de alimentação, taxa
de atualização e latência de acesso aos dados. Segundo Filho et al. [6], as aproximações podem
ocorrer tanto pelo ajuste de parâmetros de funcionamento quanto pela modificação em componentes
de hardware.

As memórias possuem um valor de tensão nominal que garantem seu funcionamento correto e
evitam erros de leitura e escrita de dados. A partir disso, Chippa et al. [7] comentam sobre uma técnica
de aproximação relacionada ao ajuste da tensão de alimentação abaixo do valor nominal do fabricante.
Dessa maneira, de acordo com os autores, ao realizar esse ajuste, há economia de energia, pois o
hardware está sobre uma tensão de alimentação menor. Por outro lado, esse ajuste expõe a máquina
a maiores ruídos e possíveis erros nos dados, que podem ser prejudiciais à aplicação.

Ao realizar as aproximações, de acordo com Herms e Li [9], mesmo algumas aplicações que
toleram erros no acesso a informações, possuem alguns dados críticos que precisam ser acessados
corretamente. Caso contrário, isso pode gerar quebras na execução e resultados inválidos. Assim, um
endereço de memória que foi aproximado para uma posição inválida seria suficiente para inviabilizar a
aplicação como um todo.

Para evitar isso, técnicas com o intuito de proteger os dados críticos para que eles sejam lidos
corretamente e a aproximação ocorra apenas nos dados que toleram erros foram adotadas ao longo
do tempo. Alguns tipos de aplicações podem se beneficiar de aproximações com diferentes

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1



parâmetros da memória alterados ao mesmo tempo. Os dados extraídos por Chang et al. [1]
evidenciam que a taxa de atualização e a tensão podem ser exploradas concomitantemente em
memórias DRAM, o que pode maximizar os ganhos energéticos providos pela aproximação.

A interface do AxRAM [6] permite que as aplicações de aproximação sejam realizadas sem que
o usuário conheça a fundo o ambiente de execução aproximado, já que o system stack, que possui
parte dos dados críticos em certas aplicações, está protegido pela interface, garantindo uma
coexistência de dados aproximados e dados precisos que devem ser respeitados para uma execução
segura da aplicação. Além disso, AxRAM permite que sejam armazenados dados aproximados de
diferentes tipos, de modo que seja possível buscar avanços em economia de energia mantendo um
bom desempenho computacional.

O objetivo deste trabalho é explorar técnicas de aproximação de DRAM com o intuito de
conquistar ganhos energéticos em aplicações tolerantes a falhas, de modo a equilibrar os valores de
tensão de alimentação com o tempo de atualização de DRAM em um ambiente com proteção a dados
críticos. Para isso, foi realizada uma análise de três aplicações que foram submetidas a algumas taxas
de erro. As aplicações 2mm e JPEG geraram resultados satisfatórios em taxas de erro maiores que a
aplicação Sobel, mas as três apresentaram tolerância às aproximações realizadas que podem
corresponder a ganhos energéticos no sistema.

METODOLOGIA:

Primeiramente, foi utilizado uma base de dados experimentais coletados no trabalho de Chang
et al.[1]. Esses dados continham diversas informações sobre as condições dos experimentos, tais
como a tensão(vdd), a taxa de atualização, temperaturas que estavam submetidos, fabricante, além de
informações sobre a quantidade de bits errados que foram detectados em cada uma das condições.

Dessa forma, a primeira coisa a ser feita foi normalizar a quantidade de bits errados totais, de
modo a ter um valor médio da probabilidade de ocorrer um bit flip em uma região específica da
memória. Depois disso, foi plotado o gráfico da Figura 1, de modo que fosse possível observar o
comportamento do número de erros com relação ao intervalo de atualização e ao número de erros
detectados.

Figura 1: Distribuição de erros em diferentes taxas
de atualização separados em tipo de fabricante

Há uma divisão entre as linhas que correspondem ao tipo de fabricante, que possuem
diferentes características na construção das memórias. Dessa maneira, para a predição de erros, foi
preciso separar cada fabricante e construir modelos para cada um deles. A Figura 2 mostra a relação
de erro médio para cada refresh interval em diferentes vdds para o fabricante A.
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Figura 2: Distribuição de erros em diferentes taxas
de atualização e voltagem para o fabricante A

O próximo passo foi a construção do modelo de predição de erros. Para isso, foi realizado um
ajuste exponencial dos dados, em que as features foram ajustadas com os valores de refresh interval e
vdds e o eixo y com o erro detectado. Como foi aplicada uma função log no eixo y, foi preciso excluir os
pontos que eram iguais a zero, nos quais não foram detectados erros nos bits da memória. Todo esse
processo foi feito na linguagem python utilizando o Google Collaboratory.

A partir desse modelo, foi calculada a taxa de erro prevista para quatro diferentes casos de
taxas de atualização e valores de tensão para cada uma das aplicações que foram analisadas. A
Tabela 1 mostra a taxa de erro prevista em alguns cenários.

Taxas de erro para diferentes Vdds e Taxas de Atualização
VDD (V) 1 1.1 1.15 1.25 1.35

Refresh rate (ms) 3000 2048 1536 256 64

Taxa de erro 0.03526688 0.0017571 0.00035072 6.31E-06 3.33E-06
Tabela 1: Taxa de erros previstas para diferentes cenários de voltagem e taxas de atualização

Essas taxas de erro foram então utilizadas como parâmetro na interface do AxRAM[6] para que
erros controlados fossem inseridos nas aplicações, onde seria possível observar o comportamento dos
resultados gerados e a viabilidade de executar tal aplicação de maneira aproximada. Nesse processo,
três aplicações foram analisadas: JPEG, Sobel e 2mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

As taxas de erro calculadas foram inseridas nas aplicações por meio da interface do AxRAM.
Assim, foi possível comparar os outputs originais com os outputs gerados com a aproximação
realizada por meio de diferentes métricas de qualidade. Cada métrica possui valor de 0 (qualidade
nula) até 1 (saídas idênticas). Assim, quanto mais próximo de 1 o valor de qualidade, menor o erro nas
saídas. A aplicação JPEG teve as métricas mostradas na tabela 2. Como os erros são inseridos de
maneira randômica, o experimento foi realizado repetidas vezes com diferentes sementes de
aleatoriedade.

TAXA DE ERRO 3.33E-06 0.00035072 0.0017571 0.03526688

seed 1 0.9996 0.9986 ---- ----

seed 2 0.9998 0.5710 0.4014 ----

seed 3 0.9998 0.9974 ---- ----

seed 4 0.9998 0.9983 ---- ----

seed 5 0.9998 0.9971 0.9896 ----
Tabela 2: Métricas de qualidade das aplicações jpeg expostas a diferentes taxas de erro.

Os traços pontilhados correspondem a quebras na execução e os fundos amarelos correspondem a arquivos corrompidos mas que
ainda são válidos
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As Figuras 3,4 e 5 correspondem à imagem teste gerada com a inserção de erros na imagem
original.

Figura 3: IMAGEM COM MÉTRICA = 99,9% Figura 4:    IMAGEM COM MÉTRICA = 57,1%: Figura 5:   IMAGEM COM MÉTRICA = 40,1%:

A aplicação JPEG mostrou evidências de uma tolerância aos erros, de modo que, mesmo
submetido a taxas de erro relativamente altas, a imagem continua sendo compreensível ao olho
humano, quando comparada com a saída original sem erros. Apesar disso, em algumas situações as
taxas de erro mais elevadas acabaram gerando arquivos inválidos que não puderam ser analisados
pela métrica de qualidade, resultando em qualidade nula. Com relação à aplicação Sobel, as métricas
estão explícitas na tabela 3. Nessa aplicação, o experimento também foi repetido com diferentes seeds
de aleatoriedade.

TAXA DE ERRO 6.31E-06 0.00035072 0.0017571 0.03526688

seed 1 0.9990 0.5055 0.4328 0.0257

seed 2 0.9993 0.5047 0.4399 ----

seed 3 0.9996 0.5073 0.4291 0.0285

seed 4 0.9996 0.5055 0.4345 ----

seed 5 0.9992 0.5041 0.43168 ----
Tabela 3: Métricas de qualidade das aplicações Sobel expostas a diferentes taxas de erro.

Os traços pontilhados correspondem a quebras na execução.

As figuras 7,8,9, e 10 correspondem à imagem teste gerada com a inserção de erros na
imagem original.

Figura 7: IMAGEM COM MÉTRICA = 99,9%     Figura 8:  IMAGEM COM MÉTRICA = 50,5%:     Figura 9: IMAGEM COM MÉTRICA = 43,3%:   Figura 10:   IMAGEM COM MÉTRICA = 2,6%:

A aplicação Sobel mostra uma tolerância aos erros menor que a aplicação JPEG, pois as
imagens submetidas a taxas de erros maiores são bastante diferentes da imagem original. Por fim,
temos 2mm, que é uma aplicação de multiplicação de matrizes, cuja métrica de qualidade varia entre
0, caso haja quebra na execução, e 1 quando a multiplicação gerou um resultado correto. A Tabela 4
mostra as métricas da aplicação 2mm.
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TAXA DE ERRO 3.33E-06 0.00035072 0.0017571 0.03526688

seed 1 1 1 1 0

seed 2 1 1 1 1

seed 3 1 1 1 0

seed 4 1 1 1 1

seed 5 1 1 1 1
Tabela 4: Métricas de qualidade das aplicações 2mm expostas a diferentes taxas de erro.

Nesse caso, a aplicação 2mm também apresentou tolerância a erros, e apenas em casos com
taxas de erro superiores a 3,5%, ela começou a apresentar quebras de execução em algumas seeds.

CONCLUSÕES:

A partir dos resultados obtidos, observamos que algumas aplicações possuem tolerância a
erros e podem ser submetidas a aproximações geradas por taxas de atualização e valores de tensão
diferentes dos valores nominais do fabricante sem que haja perda de qualidade na saída que a torne
inutilizável. As aplicações de imagens JPEG e a multiplicação de matrizes 2mm mostraram indicativos
que, mesmo quando submetidas a erros, geram resultados semelhantes àqueles esperados em
ambientes precisos. Já a aplicação Sobel se mostrou menos tolerante aos erros do que as outras duas
aplicações, visto que a saída gerada em taxas de erro maiores foi significativamente diferente da
original. Entretanto, ainda assim ela apresentou alguma tolerância em taxas menores, o que
corresponde ainda a algum ganho energético na execução.

Em síntese, a computação aproximada pode ser uma boa alternativa para obter ganhos
energéticos em sistemas computacionais, desde que as aplicações que sejam utilizadas nesses
sistemas sejam compatíveis com as aproximações.
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