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1. 1 Számítási modellek, korlátok
Fontos és a bevezetésben tisztázandó kérdés, hogy mit is nevezünk számításnak. Általánosságban az a folyamat,
ahol egy adott bemenetre egy adott kimenet a válasz. A számítási modelljeink lehetnek [1],[2] :
• Szimbolikus, ahol a jelek egy, az egész számokon értelmezett ABC, a modellnek három ekvivalens
reprezentációja van (Turing - Church tézis): a Turing gép, a
rekurzív függvény illetve a nyelvtan. Ezek
egymásba ekvivalensen átalakíthatóak.
• Digitális, ahol a bement (I), a kimenet (O) és az állapot (X) bináris értéket vehet fel - 0 vagy 1 lehet. X(k+1) =
F(X(k), I (k))O(k+1) = G(X(k+1), I(k+1))Ahol k a k-adik időlépést jelent és egy időlépés h időtartamú.
• Analóg, ahol a bemenet (I), a kimenet (O) és az állapot (X) értékben folytonosX(t) = F(X(t), I(t))O(t) =
G(X(t), I(t))Ahol az t idő folytonos vagy diszkrét.
A fenti modellek érvényesek minden változtatás nélkül a párhuzamos működésű esetekre is.
Az egyes megvalósítások jellemzésére/értékelésre bevezetünk néhány paramétert:
• A szilícium felület nagysága négyzetmilliméterben,
• A végrehajtás ideje szekundumban,
• A disszipált teljesítmény wattban,
• A számítási pontosság,
• A külső memória elérés sávszélessége.
Ezen paraméterek segítségével összehasonlíthatunk/értékelhetünk megvalósításokat.
A fogalmak megértése és elmélyítése érdekében tekintsünk egy analóg tömbszámítógépet és ennek egy emulált
digitális megvalósítását. Celluláris Neurális Hálózatokról (Cellular Neural Networks, CNN) az alap cikket [3] L.
O. Chua és L. Yang publikálta 1988-ban. Megadjuk a CNN formális definícióját, a CNN cella alapegyenletét
továbbá a CNN Univerzális Gép (CNNUM) felépítését.

1.1. 1.1 Egy analóg tömbprocesszor mint az analóg számítási
modell
A CNN definíciója [4]:
Egy n dimenziós

analóg processzortömb struktúra, melyre az alábbiak teljesülnek:

• majdnem minden pozícióban azonos processzáló elemek vannak,
• egy-egy analóg processzáló elemhez tartozó állapotváltozó értékben folytonos,
• az összeköttetések lokálisak (egy r sugarú környezeten belül összekötöttek). A CNN tömb a processzáló
elemek közötti összeköttetés súlyok, úgynevezett templatek, beállításával programozható.
Megjegyzések:
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A cellák valamilyen szabályos geometriai rácson helyezkednek el, ez lehet 1-, 2-, vagy többdimenziós. Egy
CNN cella csak a vele szomszédos cellákkal van összeköttetésben. A szomszédos cellák a súlyozott
összeköttetéseken keresztül hatnak egymásra. Tekintsünk egy M*N-es kétdimenziós, négyzetrácson
elhelyezkedő hálózatot. A négyzetrács
-edik rácspontjában van a
cella. Ennek
sugarú
környezetét jelöljük
-vel. A
változókkal jelöljük a futóváltozókat, vagyis az
-edik cella
szomszédságába tartozó cellák térbeli rácspont indexeit.
Egy

cella

sugarú szomszédságának definíciója:

Ezek alapján az alábbi ábrán látható az r=2 sugarú környezete az i,j cellának:

Az elsőrendű
cella állapota,

-edik CNN cella áramköri modellje az 2 ábrán látható. A
a bemenete és
pedig a kimenete.

csomóponti feszültség a

Minden cella, ha a szomszédos cellák száma m, akkor legfeljebb
lineáris feszültség vezérelt áramforrást
tartalmaz, amelyek a szomszédos cellákhoz csatolódnak a vezérlő feszültségeken keresztül, ahol
a
szomszédos cellák vezérlő bemeneti feszültségei,
pedig a szomszédos cellák kimeneti visszacsatoló
feszültségei. Jelöljük ezt
és
-lel minden
-re, ahol
a visszacsatoló,
az előrecsatoló template (összekötés súlyok).
Az egyetlen nemlineáris elem a cellában a szigmoid karakterisztikájú feszültségvezérelt áramforrás
, amely a 3 ábrán látható.
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Az

-edik cella működését az alábbi egyenletek írják le:

Az állapotegyenlet:

A kimeneti egyenlet:

A bemeneti egyenlet:

A működési feltételek:
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A cella dinamikáját az RC tag valamint a templatek határozzák meg. Kiinduláskor a bemenetet (
) és a
kezdeti állapotot (
) be kell állítani egy adott értékre, és a tranziens lefutása alatt a bemenet általában nem
változik, csak az állapot, és ennek megfelelően a cella kimenete. A CNN tömbön történő számítás idejét a
tranziens lezajlása jelenti. Itt egy analóg adatparallel processzor tömb valósult meg.
A CNN tömbre letöltött templatek nem csak az 2 egyenletek szerinti lineárisak, hanem a bemenetek
és a kimenetek
nemlineáris függvényei lehetnek illetve késleltetés típusú tagokat is
tartalmazhatnak.
Többrétegű CNN struktúrákra jutunk, ha egymás fölé helyezünk kétdimenziós CNN tömböket, és a rétegek
között is definiálunk interakciókat hasonlóan a rétegen belüliekhez. Az egyes rétegeken nem feltétlenül azonos a
geometriai elrendezés és a rácsméret.
Kritikus kérdés, hogy egy komplex számítási probléma megoldása során hogyan osszuk szét a feladatokat CNN
tömb egyes processzorai között? Képfeldolgozásnál a CNN celláit egy-egy képpontnak feleltetjük meg, azaz
minden cellára egy képpont értéket töltünk mind a bemenetre, mind az állapotra. Tehát egy M*N-es kép
feldolgozásához egy M*N-es négyzetrács struktúrájú CNN-re van szükség.

1.1.1. 1.1.1 A CNNUM analogikai CNN mikroprocesszor
Templatek sorozatából és lokális logikai műveletekkel komplex úgy nevezett analogikai algoritmusokat lehet
felépíteni. Az ilyen típusú algoritmusok futtatására alakították ki a CNN Univerzális Gép architektúrát
(Universal Machine [CNNUM]) , amely tárolt programú analóg mikroprocesszor.

A csip két fő funkcionális része a központi analogikai vezérlő egység (GAPU), és az általánosított processzáló
cellákból alkotott tömb. Egy általánosított processzáló cella a standard CNN cellán túlmenően lokális analóg
memória egységet (LAM), egy lokális logikai memória egységet (LLM), egy lokális kommunikációs és vezérlő
egységet (LCCU), egy lokális logikai egység (LLU), és egy lokális analóg kimeneti egységet (LAOU) tartalmaz.
Az LCCU biztosítja a kapcsolatot a központi analogikai vezérlő egységgel (GAPU). Az LLU és LAOU
bemeneteit a LLM-ből illetve az LAM-ból veszi. Például képfeldolgozás esetén a processzálás közben a
template műveletek között a képeket lokálisan lehet tárolni, és újra beolvasni.
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A központi vezérlő egység (GAPU) tartalmazza az utasításregisztereket, melyekben helyet kap az analóg
program regiszter (APR) is. Ez a regiszter tárolja a CNN template-eket, a 19 analóg értéket (legegyszerűbb eset)
analóg utasításokként.
Az itt lévő logikai program regiszter (LPR) illetve kapcsoló konfiguráló regiszter (SCR) regiszter digitális, az
LLU funkcióit illetve a cellában lévő kapcsolók állását kódolja. Mindezekre építve a központi analogikai
vezérlő egység (GACU) az analogikai algoritmusokat egymás után következő lépéseit kódolja. Az LPR-ben
tároljuk a logikai függvényeket leíró igazságtáblákat.
Az 1 táblázat tartalmazza a CNNUM csip architektúra analóg VLSI implementációit és ezek néhány jellemző
paraméterét.
Ehhez a CNNUM csiphez úgynevezett CNN csip fejlesztői rendszert készítettünk, amelynek segítségével
tesztelhetők az újonnan kifejlesztett csipek és kipróbálhatóak a rajtuk futó analogikai CNN algoritmusok. [5]

1.2. 1.2 Emulált digitális CNN processzor mag és digitális
számítási modell
A processzormag kialakításakor CNN alapegyenletből indultunk ki. Az állapotegyenletet az előre lépő Euler
formulával időben diszkretizálva (ahol
az időlépés):

A processzornak az 9.1 egyenletet kell számolnia minden képpontban ezért ennek a lehető legegyszerűbb
formáját keressük. Az un. "Full Signal Range" (FSR) CNN modellt használjuk , amelynek az a lényege, hogy a
CNN cella állapotváltozójának értéke megegyezik a kimenet értékével, azaz az állapotváltozó értéke
tartományban változhat. Ez a határolás könnyen megvalósítható.
A következő egyszerűsítési fázis, hogy a h lépésközzel való szorzást illetve az
a
templatebe:
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A fenti egyszerűsítésekkel az 9.1 egy 3*3 konvolúció, egy összeadás és egy határolási műveletre redukálódik az
8 szerint:

ahol a nulladik iterációban kiszámítjuk a
processzálás alatt.

értékét, amely állandó, ha a CNN bemenete nem változik a

Minden processzoregység egy fixpontos ALU (Arithmetic Logic Unit) köré épül. Az aritmetikai egység,
amelyik a konvolúciót számolja három parallel működő szorzó és összeadó áramkörökből áll, ahol ezen
egységek számábrázolási pontossága változtatható. A kritikus áramköri egységek késleltetése:
• 4 bites "Look Ahead Carry" összeadó (LACA) 250 ps-t késleltet (25 kaput tartalmaz),
• 12 bit pontossággal számoló, "Two Complement Array" szorzó 2.4 ns-t késleltet (144 kaput tartalmaz),
Az összeadókat 4 bites LACA blokkokból rakjuk össze, mert nagyobb a bitszélességgel az összeadó
területigénye drasztikusan nő. Ennek alapján egy ciklus számítási ideje 8 ns és egy konvolúció kiszámításához
három ciklus kell azaz 24 ns. A felület (A) és a számítási idő (T) szempontjából az összeadó és a szorzó
blokkjaink optimálisak
értelemben.

A CASTLE architektúrában a lokális logikai függvényeket bővebben értelmezzük. A lokális logikai műveletek
egészen 10 inputig alkalmazhatóak, ahol az inputok nem feltétlenül különböző rétegek azonos pixel pozícióiból
származnak, hanem egy adott pixel pozíció szomszédai is lehetnek. Ilyen módon a legtöbb binárisból binárisba
leképző template operáció (csontvázasító, bináris erózió és dilatáció stb.) kiszámítható logikai függvényekkel,
ennek sebesség-előnye nyilvánvaló.
Minden egyes fizikai processzorhoz regiszter terület is tartozik, amelyben az éppen feldolgozás alatt levő
képterületeket tároljuk. A regiszter terület mérete 3*(N/n+2), azaz a feldolgozandó képterület három sorát és a
széleket tároljuk. A regiszter terület közvetlenül össze van kötve a szorzókkal.
Processzoronként a templatek tárolására is regisztereket használunk, összesen 16 darab templatet tudunk tárolni
és ezen regiszterek tartalmát folyamatosan frissíteni, átírni is lehet, párhuzamosan a képregiszterek átírásával.
Ez utóbbi tulajdonság lehetővé teszi, hogy akár minden képponthoz (virtuális CNN processzorhoz) más
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templatet használjunk. Így a CASTLE architektúra helyfüggő templétekkel leírható dinamikus rendszer
emulációjára alkalmas.

1.2.1. 1.2.1 A CASTLE architektúra
Egy olyan emulált digitális CNNUM architektúra, a CASTLE architektúra ahol számítási teljesítménye
összemérhető a CNNUM analóg VLSI implementációival, de a pontossága jobban kézbentartható. Olyan
flexibilis architektúrát alakítottunk ki, ahol a pontosság változtatható a megoldandó feladatnak megfelelően. Ha
kisebb számábrázolási pontosságot alkalmazunk, akkor több fizikai processzort tudunk megvalósítani azonos
csip területen és így gyorsabban tudjuk a számítást elvégezni. A CASTLE architektúrát 0.35
CMOS
technológiával (HP 0.35) négy fémréteg felhasználásával valósult meg az EUROPRACTICE rendszerben. (A
becsült belső kapukésleltetés itt 50ps.)
A struktúra blokkvázlata a 6 ábrán látható, amely egy globális vezérlő egységet és n darab fizikai processzáló
egységet tartalmaz. A CNNUM fizikai processzáló egységek itt is saját memória területekkel rendelkeznek. A
feldolgozandó, a virtuális cellákra letöltendő, inputot és kezdeti állapotot (képeket) függőleges csíkokra osztjuk
és egy-egy fizikai processzor ezeket a csíkokat dolgozza fel.
Mindegyik fizikai processzor a saját memória területén kívül a szomszédai memória területének a széleit is
olvashatja, amelynek segítségével a processzorok közötti kommunikáció is megvalósul. A globális vezérlő
egység segítségével lehet a számábrázolás pontosságát változtatni és ennek következtében változik meg a
processzormag pontossága is. A processzor tömbben minden fizikai processzor szinkron működik. A
processzorok a globális vezérlő buszon kapják meg az aktuálisan végrehajtandó utasítást és paramétereket.

1.2.2. 1.2.2 Memória kiosztás
Minden virtuális CNN cellához három x bit széles memóriaterületet rendelünk, amely a CNNUM
architektúrában a lokális analóg memóriáknak (LAM) felel meg. A memóriaterületek szélessége x=12 bit vagy
x=6 bit. Továbbá minden cella tartalmaz 4 darab egy bites memóriát, amely a lokális logikai memóriának
(LLM) felel meg a CNNUM architektúrában.
A 7 ábrán egy LAM réteg elrendezése látható. Feltételezve, hogy a csip egy N*M képet számol, egy fizikai
processzáló elem (N/n)*M pixel pozíciónak megfelelő memória területet ír és (N/n+2)*M pixel pozíciónak
megfelelő memória területet olvas. Az LLM területek kiosztása hasonló a LAM-hoz csak itt minden pixelt egy
bit reprezentál.
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1.2.3. 1.2.3 A CASTLE architektúra alkalmazhatósága
A viszonylag kevés iterációt tartalmazó esetekben a CASTLE és az analóg CNNUM sebessége egy
nagyságrendbe esik. Nagy iterációszámot igénylő algoritmusok esetén azonban az analóg csipek több
nagyságrenddel gyorsabbak.
Egy alkalmazásban inhomogén folytonos mechanikai rendszer viselkedését csatolt homogén részrendszerekkel
közelítettük. A közelítés eredményeképpen az egyes részrendszerek viselkedését helyfüggetlen templatekkel
tudjuk leírni és így a CNNUM egy analóg VLSI implementációján futtatni. A CASTLE architektúra támogatja a
helyfüggő templatek használatát és a 12 bites számábrázolás a jelenlegi analóg csipeknél nagyobb pontosságot
ad. Az architektúra a parciális differenciálegyenletek közelítő megoldására optimális a szilícium felületszámítási idő szempontjából.
1. A térben és időben folytonos dinamikus rendszerek jeleit térben, időben és értékben is diszkretizálva algebrai
egyenletekre jutunk. Az emulált digitális architektúrát pontosan az ilyen típusú egyenletek megoldására
dolgoztuk ki.
2. A CASTLE architektúra aritmetikai egységét a lehető leggyorsabb számolás érdekében un. "Carry-lookahead" típusú összeadókkal és un. "Two complement" tömbszorzó áramkörökből építettük fel (a processzor
mag 1100 kaput tartalmaz). Ezek az áramköri blokkok optimálisak a
értelemben (ahol, A a felület és T
a számítási idő).
3. A feldolgozandó feladatot a fizikai processzorok között a processzorközi kommunikáció minimalizálása
érdekében sávokra osztottuk és engedélyeztük, hogy az egyes fizikai processzorok a szomszédos processzor
regiszter sorát is olvashassák a szomszédság nagyságának megfelelő mértékig. Ez a megoldás nem követel
extra felületet és időt.
4. Az a célunk, hogy minél több fizikai processzort tudjunk a csipre rakni, ezért a részeredményeket külső
DRAM-ban tároljuk. A kivezetésszám kézben tarthatósága és a fizikai processzorok gyors adatellátása
érdekében egy-egy fizikai processzor által aktuálisan feldolgozott részletet az illető fizikai processzorhoz
tartozó regiszterekben tároljuk.
5. A processzor magot 12 bites számábrázolásra készítettük, de lehetőség van ugyanitt két 6 bites processzor
mag létrehozására, duplájára növelve a számítási sebességet (kisebb pontosság árán).

1.3. 1.3 Pipeline az digitálisan emulált CNN-UM ( CASTLE )
aritmetikában
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Az eredeti CASTLE architektúra működési sebességét lehatárolja az aritmetika működési sebessége,
késleltetése. 12 bites felbontás esetén a szorzó késleltetése 12ns, az összeadóké pedig 6-6ns. Így az
összkésleltetés 24ns 8,10, ha a kapukésleltetés 5 fan-out-ra nézve 0.5ns. Hat bites felbontás esetén a késleltetés
értéke lecsökken a felére. A pipe-line segítségével a működési sebesség jelentősen növelhető. Látni fogjuk majd,
hogy nem elég az aritmetikai modulok (szorzó, összeadó) közé átmeneti regisztereket tenni, hanem módosítani
kell a pixel-, áram- és a template-kiválasztó memóriák vezérlését is.

1.3.1. 1.3.1 Pipeline az aritmetikai modulok között
A késleltetési érték jelentősen csökkenthető, ha az eredeti CASTLE aritmetikában (5 ábra) a szorzó és az
összeadók közé átmeneti tárolókat teszünk. Ilyen átmeneti, dinamikus szintvezérelt master-slave tárolót
láthatunk a 8 ábrán, valamint ennek a VHDL kódját a 9 ábrán.

Az
,
és
regiszterek szintén master-slave típusúak és ilyen latch-ekből épülnek fel. Az eredeti
CASTLE aritmetikai egységben található "ACC" és "ACT" regisztereket egybevontuk az
-as regisztersorral
(10 ábra). Esetünkben a maximális késleltetés (tehát az összkésleltetés, az aritmetika késleltetése) lecsökken,
megfelel egy szorzó késleltetésének (legrosszabb esetben 12ns, 12 bites felbontásnál), hiszen a pipeline
használatánál a maximális működési sebességet a legnagyobb késleltetéssel rendelkező modul (a szorzó)
határozza meg.
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A 3*1-es "ablak"-ot másképpen kell vezérelni, mint az eredeti CASTLE megoldásnál. Az eredeti változatnál
három függőleges shiftelés (lépés) után léptettük jobbra egy pixelnyit a téglalapot (5.6 ábra). Ha így vezérelnénk
a pipeline-t tartalmazó aritmetikát, akkor a pipeline-nal járó sebességnövekedést nem tudnánk kihasználni,
hiszen a középső pixelhez tartozó értéket három lépésben számoljuk ki. Ezért ebben a fejezetben egy három
szintű pipeline használatát mutatom be, azt követően pedig az általános megoldást fogom ismertetni.
A három szintű pipeline-t tartalmazó aritmetikát másképpen kell tehát vezérelni, mint azt az eredeti emulált
digitális megoldásnál láthattuk (5 ábra). Először (1. iteráció) kiszámoljuk a template és a képmemóriában a felső
sor három értékének a szorzatát (
), és ezeket a szorzatokat elmentjük
az
-es regisztersorba. Ezután a téglalapot egy pixellel jobbra toljuk a képmemóriában. Itt is kiszámoljuk a
három pixel értékét, és ezeket a szorzatösszegeket is elmentjük az
regisztersor slave részébe, a master részt
pedig az
-be. A harmadik ütemben (a harmadik "ph1" órajel felfutásakor) ismét jobbra toljuk egy pixellel az
aktív téglalapot. Amikor itt is kiszámoljuk a különböző szorzatokat a kép- és a template memória megfelelő
értékeiből, akkor az
regiszterek állapotát elmentjük az
-ba, az
-ét pedig az
-be. A kiszámolt
szorzatokat az
-ben tároljuk el. Mivel az
tárolóregiszterek master-slave típusúak, ezért ezek a
lépések és a szorzatok előállítása egy-egy iteráció alatt zajlanak le. A negyedik iterációban a téglalapot
visszahelyezzük a kiindulási helyére és eggyel lejjebb tesszük (j. sor, 12 ábra). Ekkor ismét megismételjük a
fentebb leírt folyamatot, kiszámoljuk a középső sorban található pixelek és template-ek értékeit (
), jobbra toljuk az ablakot és a számolást megismételjük. Ezek a lépések
láthatók a 12 ábrán.
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Az első eredményt a 7. iteráció végén kapjuk meg, az utána következő két iterációban (8.,9.) pedig a másodikat
és a harmadikat is. A tizedik lépésben újra kezdődik az előbb leírt folyamat.
Ha ezt a pipeline megoldást használjuk, akkor a legnagyobb késleltetési érték 6ns lesz, ez felel meg a szorzó
késleltetésének. Ez határozza meg a maximális működési frekvenciát is, amely így kb. 170 MHz. Ez a sebesség
növelhető még további tárolóregiszterek beiktatásával. Ezeket a tárolóregisztereket az egyes aritmetikai blokkon
belül helyeztem el. Erről szól a következő fejezet.

1.3.2. 1.3.2 Pipeline a blokkokon belül
A legnagyobb működési frekvencia kb. 170MHz. További jelentős sebességnövekedést érünk el, ha nem csak a
fő aritmetikai egységek közé (szorzó, összeadó) teszünk átmeneti tárolókat, regisztereket, hanem ezekbe a
blokkokba is. Mivel egy szintvezérelt tárolónak a késleltetése körülbelül megegyezik egy full-adder-ével (<500
ps, 5 fan-out-nál és 0.35 m CMOS technológiánál), ezért csak minden második full-adder után célszerű
betenni a regisztereket. Így jelentősen tudtam csökkenteni az aritmetikai egység késleltetését, ezáltal megnőtt a
működési sebesség.
Az eredeti összeadó és szorzó egységek típusát nem változtatjuk meg, hanem a 5. fejezetben ismertetett
egységeket használjuk fel úgy, hogy kiegészítjük szintvezérelt dinamikus master-slave tárolókkal. A
regiszterekkel kiegészített összeadó a 13 ábrán látható. Ennek az egységnek a késleltetése lecsökken egy LACAnak (párhuzamos összeadó) a késleltetési idejére.
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Az első iterációban a "pipeline-osított" összeadó két 12 bites bemenetére kerül a két szorzó kimenetén lévő adat.
Ebben az ütemben az első LACA összeadja az "
" és a "
" bemeneteken lévő 3 bites számokat. Az "
" kimenet állapota bekerül az "
" regiszterbe, valamint a "Carry" az "
" latch-be. Ennek a két vektornak
a többi bitje (3..11) a különböző tárolóregiszterekbe (
) kerül. A következő iterációkban a kiszámolt adatok
bekerülnek az "
", "
" regiszterekbe, illetve ugyanígy kiszámoljuk az "a" és a "b" operandusok felső bitjei
is. Mivel a felső tárolósorok (
) száma megegyezik az alsó tárolósorok (
) számával, ezért a négyszer
három bites kimeneti érték (
) egyszerre jelenik meg az összeadó kimenetén.
Az eredeti Baugh-Wooley szorzó késleltetését azok a Full-Adder-ek összkésleltetése határozza meg, amelyeknél
a legnagyobb a "carry" átvitel (6 bites felbontásnál 12 Full-Adder, 12 bites felbontásnál 24 Full-Adder). Az
aritmetikai egységben ez a szorzóegység befolyásolja legjobban az összkésleltetést, mert ezen egységen belül
leghosszabb a jelterjedési idő (emlékeztetőül: 6 bites felbontás esetén az összeadónak 2 ns a jelterjedési
késleltetése). Ezért ennek a késleltetési értéknek a lecsökkentése kulcskérdés. A szorzóegységben a pipeline
szintek számát, elhelyezkedését a 14 ábrán látható módon határoztam meg [1]. Tekintettel arra, hogy a
tárolóelemek késleltetése egy nagyságrendbe esik a full-adder-ek késleltetésével, ezért csak minden második
full-adder után célszerű betenni az átmeneti regisztereket.
Látható, hogy a legnagyobb carry átvitel 12-ről 3-ra lecsökkent (vastag vonal).
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Az eredeti CASTLE aritmetikában maximum 13 szintű pipeline használható. A szorzóban négy tárolósor
helyezhető el, az összeadókban pedig három (
). Ugyanakkor a 13
tárololószint kialakítása felesleges, mert a modulok közötti
regiszterek olyan egységeket kötnek össze,
aminek a kimenetén vagy van tárolósor vagy csak egy full-addernyi késleltetés van. Az
regiszterek
elhagyása miatt be kell tenni ACC és ACT regisztereket, amelyek az eredeti CASTLE aritmetikában láthatók
(15 ábra). Természetesen ezek a regiszterek megtalálhatók voltak az előbb ismertetett megoldásnál is, de akkor
egybevontam az ábrázolásnál az ACC, ACT regisztereket a tárolóregiszterekkel.
Észrevehetjük tehát, hogy a CASTLE aritmetikában csak maximum 10 szintű pipeline alkalmazható (
- et
elhagyjuk). A 15 ábrán látható memóriavezérlést általános esetben adtam meg, a "k" (k: pipeline szintek száma)
értéke maximum 13 lehet, ha a template mérete 3*3.

Észrevehető tehát az, hogy ha az összeadókban és a szorzókon belül is vannak regiszterek, akkor a működési
sebesség jelentősen megnő. A legnagyobb késleltetés három Full-Adder késleltetési idejének felel meg. Ez 0.35
m-es technológián max. 1.5ns (3*500ps, worst case, 5 fan-out). A három Full-Adder késleltetési idő a szorzó
bemenete miatt van (6.20 ábra).

1.3.3. 1.3.3 Az CASTLE architektúra felhasználása
A pipeline-nal kibővített CASTLE architektúrának a használhatósága nagyon behatárolt, hiszen a működési
frekvencia maximális értéke kb. 1 GHz (6 bites felbontás mellett, ez a legnagyobb késleltetési értékből adódik),
13
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ilyen sebesség mellett a képletöltés nem lehetséges. Két megoldás közül választhatunk. Vagy lecsökkentjük a
működési sebességet (például nem használunk pipeline-t a modulokon belül) vagy a CASTLE architektúrát
kiegészítjük különböző segédáramkörökkel. Egy aritmetikai egységhez nem egy lokális memória tartozik,
hanem öt. Az itt felhasznált aritmetikai egység nem az eredeti elrendezés (5 ábra), hanem a tárolóregiszterekkel
kiegészített megoldás. Az aritmetikai mag mindig csak egy memóriából (LocmemX) kapja az adatot, a másik
négyet ezidő alatt adatokkal töltjük fel. A letöltendő képet feldaraboljuk öt részre. Ezt az öt részt különböző
időpontokban töltjük le a csipre, a szilíciumfelületen található lokális memóriákba. Tehát egyszerre mindig négy
lokális memóriába töltjük le kívülről a képrészleteket, és az ötödik memóriában található adatokat továbbítjuk az
aritmetikai egység felé. Hasonlóan olvassuk ki az eredményeket is a processzorból.

Látható tehát az, hogy az 1GHz-es sebesség könnyen kihasználható, mert az I/O műveletek "csak" 200MHz-el
történnek.
Könnyen észrevehető, hogy a 16 ábrán öt CASTLE processzor van egymás mellett, csak az aritmetikai magjuk
és a vezérlőegységük közös. Tehát ez a módosított CASTLE architektúra megfelel egy 5*1-es
processzortömbnek is. Az eredeti processzortömb (n*m) egyszerűsített rajza a 6 ábrán látható A pipeline-osított
processzorokból felépített tömb a 18 ábrán látható. Az "n" oszlop helyett csak
van. A sorok száma ("m")
nem változik. Látható tehát az, hogy a pipeline használatával nem csak a sebesség nőtt meg jelentősen
(tízszeresére), hanem csökkent a felhasznált szilícium felülete is.
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Az igaz, hogy az ötödére csökkent az oszlopszám, de a processzornak megnőtt a felülete. Ez a felületnövekedés
viszont nem ötszörös, hiszen nem öt független aritmetikai egységet használunk, hanem egyet, amely
tárolóregiszterekkel van kiegészítve. Ez a "aritmetikabővítés" viszont csak
-os felületnövekedést
eredményez.
Láttuk, hogy a maximális működési frekvencia 0.35 m-es technológiánál 1GHz. Ez jelentősen növelhető,
hogy ha a technológiát megváltoztatjuk. Ha a vonalvastagságot lecsökkentjük 0.18 m-re, akkor a legnagyobb
működési frekvenciára kb. 4GHz-et (természetesen ez csak egy elvi érték) kapunk! Az eredményeket a 2
táblázat tartalmazza.
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1.4. Ellenőrző kérdések:
1. Adja meg a Full Singal Range CNN alapegyenlet Forward Euler módszerrel diszkretizált képletét! Hogyan
egyszerűsíthető a számítás?
2. Adja meg a Castle architektúra főbb blokkjait és röviden jellemezze funkciójukat!
3. Hogyan skálázható a Castle architektúra számítási teljesítménye? Hogyan változik skálázáskor az
architektúra memória sávszélesség igénye?
4. Mi határozza meg a pipline működés korlátját a CASTLE architektúrában?

2. 2 Digitális jelfeldolgozó processzorok (DSPk)
A digitális jelfeldolgozó processzorok prototípus alkalmazása látható a 19 ábrán, ahol a bejövő analóg jelet egy
analóg-digitál átalakítóra visszük. Az így átalakított digitális jelet feldolgozzuk és a kimenő jel ( eredmény ) egy
digitál-analóg átalakítón keresztül jut a kimenetre.

Lehetséges DSP alkalmazási területek:
• grafika: 3D, digitális látás, animáció, képfeldolgozás, alakzat felismerés
• hang/ beszéd: beszédfelismerés, hangfeldolgozás, szöveg-beszéd konverzió
• irányítás: robot-, motorirányítás
• katonai: titkos kommunikáció, radar feldolgozás, navigáció
• telekommunikáció: visszhangszűrés, modemek, adattitkosítás, videokonferencia
• autóipari: motorirányítás, rezgés analízis, csúszás- kipörgés-gátló,
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• orvosi: hallókészülékek, diagnosztikai eszközök
A megjelölt lehetséges alkalmazások többsége un. valós idejű (real-time), azaz a végrehajtási sebesség egy
kritikus paraméter.
A vázolt alkalmazási irányok támogatására szolgáló architekturális megfontolásokat foglaljuk össze:
• Harvard architektúra, ahol külön adat és program memóriát, valamint a hozzájuk tartozó belső
buszrendszereket használunk, amint ez a 20 ábrán látható.
• A DSP-k másrészről RISC (Reduced Instruction Set Computer) architektúrák, az utasítások egyenlő
hosszúak- minden utasítás egy ütemben végrehajtható. Ez lehetővé teszi az utasítás pipeline használatát azaz
az utasítás betöltés, dekódolás és végrehajtás (Fetch-Decode-Execute) átlapolt végzését.
• Az aritmetikai egység hardver szorzó egységgel, mely két 16 vagy 32 bites számot egyetlen gépi ciklus alatt
összeszoroz.
• A digitális jelfeldolgozásra optimalizált utasítás készlet.
• Speciális címzési módokat használunk, melyek hatékonyan használhatók jelfeldolgozó algoritmusokban. Ez a
gyakorlatban mindig párosul egy nagy sebességű címképző aritmetikával.

2.1. 2.1 A DSP-k osztályozása - Fix és lebegőpontos architektúrák
A DSP-k alapvetően két csoportra oszthatók: fix és lebegőpontos eszközökre. A fix pontos processzorok 16
vagy 24 bitesek. A legelterjedtebb DSP típusok a TEXAS Instruments TMS320CXX családja.

2.1.1. 2.1.1 TMS320C25 DSP
Jó tulajdonságai a robosztusság, zajérzéketlenség;
• 40MHz frekvencia; fixpontos 16 bites - 68 lábú jelfeldolgozó processzor. CMOS technológiával készül
amelynek következtében jellemzői a következők: kis teljesítménydisszipáció (500mW); 80-100ns-os utasítás
végrehajtási ciklusidő; 1 ciklus alatt szorzás/tárolás; 5V tápellátás;
• módosított Harward architektúra: adat és programmemóriája külön helyezkedik el, közöttük lehetséges az
adatátvitel! Két adatmemóriája, amelyből az egyik variálható (programmemória is) lehet: 4Kbyte-os On-Chip
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PROM és (256+288)x16 bites szóhosszúságú RAM; ill. 128Kbyte (2x64K) szóhosszúságú Off-Chip
adattárhely; (nem Neumann).
• 32-Bites ALU egység: aritmetikai / logikai műveletek végrehajtása egy órajelciklus alatt. Elágazó utasítások
kezelése. ALU egyik bemenete az akkumulátorból (ACC), míg a másik a szorzó vagy skálázható/állítható
léptető Szorzat Regiszterből (PR) jön, miután a RAM-ból érkező adattal feltöltötték. Az eredmény az ACCben tárolódik. Az állítható 16 bites léptető bemenetét az adatbuszról kapja, 32 bites kimenete az ALU-hoz
csatlakozik. Biztosítja a 16 bites bemenő adat megfelelő balra léptetését helyiérték helyesen 0-16 pozícióig.
• 16x16 Bites szorzóegység -> előjeles v. előjel nélküli 32bites szorzat eredmény kiszámítása egy gépi ciklus
alatt. Két részre osztható: 16bites Temporary Regiszter (TR) mely ideiglenesen tárolja az egyik operandust, és
32 bites Szorzat Regiszter (PR).
• Blokkos adatátvitel; On-Chip időzítő-vezérlő műveletek; PGA-PLCC tokozások; soros port, D0-D15: 16 bites
adatbuszok (LSB-MSB) A0-A15: 16 bites címbuszok (LSB-MSB)
• MP/MC: Microprocessor/Microcomputer: lehet egyprocesszoros rendszer, párhuzamosan működő
multiprocesszorok egyike, hierarchikus (slave/host) processzorok egyike, globális memóriaterülettel, vagy
perifériaprocesszor
• Rugalmas, nagysebességű (12.5 MIPS), processzortömbbe szervezhető chip. Párhuzamos architektúra,
hatékony utasításkészlet (133 utasítással), hardwareben implementált funkciók; AR0-AR7: 8 külső/kiegészítő
tároló.
• Magas szintű programnyelven (C) programozható

A lebegőpontos digitális jelprocesszorok 32 bitesek. Belső regisztereik 40 bitesek, a nagyobb számítási
pontosság elérése céljából. A lebegőpontos processzorok esetén gyakorlatilag nincsenek számábrázolási
tartományból eredő problémák. Ezek a processzorok fix pontos módban is használhatók.

2.1.2. 2.1.2 TMS320c40 paralel DSP: 32 bites lebegőpontos jelprocesszor
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Cél: nagysebességű belső/párhuzamos működés, tartós teljesítmény. 325 lábú kerámia tokozású (CGA), dupla
metál CMOS technológia; 50ns utasítási ciklusidő;
CPU:
• 40/32 bites lebegőpontos/egész szorzó;
• 40/32 bites lebegőpontos/egész ALU műveletvégzés
• 12db 40 bites lebegőpontos regiszter, 8 külső regiszter; 14 Control Regiszter; 5Vos tápellátás;
• Két azonos külső Adat és Cím-busz: osztott memória hozzáférés; nagy 20Mbyte/s átviteli sebesség;
• Különálló belső Adat-, DMA társprocesszor buszok
• On-Chip Program Cache: 512Byte
• Program/Adat RAM: 8Kbyte dual access/1ciklus
• ROM alapú bootolás: 8-32Bites memóriával
• 1/x ill.

kiszámítása egy ciklus alatt (Barrel Shifter: 1 ciklus alatt 32 lépés)

DMA társprocesszor: konkurens feldolgozás, CPU tehermentesítése
• 6 db DMA csatorna inicializálása a CPU beavatkozása nélkül
• Párhuzamos DMA átvitel
• memória-memória adatátvitel
Kommunikációs portok:
• külső HW vagy SW kommunikáció
• 6db kommunikációs port a procik közötti közvetlen kommunikációhoz (DMA processzorok)
• 20Mbyte/s kétirányú átvitel
• FIFO tárak a procik közötti kommunikációhoz
• arbitráció és handshaking támogatás

2.1.3. 2.1.3 TMS320C6xxxx egy korszerű DSP család
A DSP processzorok számítási teljesítményének legegyszerűbb módszere az órajel frekvenciájának a növelése.
Ezt a CMOS technológia fejlődése teszi lehetővé esetünkben 90 nm CMOS 7 réz fémréteggel. Így 600 /720 /850
MHz sőt 1 GHz feletti órajel frekvencia érhető el.
Másik, és nagyon hatékony módszer a belső művelet végrehajtó egységek számának növelése és a párhuzamos
utasítás végrehajtás. Ehhez tartozik a belső regiszterek számának növelése és regiszter fájlokba csoportosítása.

19
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Párhuzamos számítógép
architektúrák, processzortömbök

Harmadik eszköz a belső memóriák nagyságának növelése és belső memória hierarchia létrehozása. A regiszter
fájl, cache memória, adat és program memória nagy teljesítményű DMA alrendszerrel és ehhez csatlakozó külső
memória illesztő egységgel hatékony tároló hierarchiát valósít meg. E processzorok egyszerre több, 4 vagy 8
utasítás szót hívnak le. A lehívott utasításokat egy utasítás vezérlő osztja szét a párhuzamos végrehajtó egységek
között. Egy ilyen eszköz, a Texas TMS320C67-es típusú áramkör blokkvázlatát mutatja be a 23 ábra.
Az L1, S1, M1, D1 illetve L2, S2, M2, D2 művelet végrehajtó egységek optimális esetben egyidejűleg tipikusan
3-4 utasítás végrehajtását végzik egyidejűleg. A processzort alapvetően magas szintű program nyelvre
optimalizálták. 1000-4000 MFLOPS teljesítménnyel képes működni.
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2.1.4. 2.1.4 Hatékony fejlesztői környezet
A digitális jelprocesszorok fejlesztő rendszerei azokat az eszközöket tartalmazzák, amelyek lehetővé teszik az
alkalmazások megvalósítását. Szoftver és hardver részekből állnak. A szoftver rész tartalmazza az Assembly és
magas szintű nyelvrendszert, nyomkövetőt, szoftver szimulátorokat, EPROM beégető programokat. Az
alkalmazást megvalósító szoftver tesztelése a hardver fejlesztő eszközökön és/vagy szoftver szimulátoron
történhet.

A TI Code Compser Studio hatékony alkalmazás fejlesztési platformot biztosít.
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2.2. Ellenőrző kérdések:
1. Milyen fajta, a párhuzamos működést segítő megoldások figyelhetők meg egy korszerű DSP
architektúrában?
2. Miért Harvard architektúra egy DSP?
3. Ismertesse a TMS320C6xxx sorozatú DSP processzorok főbb jellemzőit!

3. 3 Memória hierarchiák, gyors elérésű memóriák
A hagyományos programozási nyelvek egy számítógép memóriáját egyforma szélességű (általában 8 bites)
rekeszekből álló lineáris tömbként reprezentálják melynek minden eleme késleltetés nélkül elérhető. A memória
alrendszer felépítésének részleteit a fordítóprogram a programozó elől elfedi, holott a memória elérési módja
még egy processzor használata esetén is jelentősen befolyásolhatja egy algoritmus futási idejét. A memória
hierarchia számítási teljesítményre gyakorolt hatásának ismerete különösen fontos a többmagos illetve
többprocesszoros rendszerek esetén.

3.1. 3.1 Gyorsítótárak, cache-ek
Ideális esetben a memória a processzor műveletvégző egységeihez közel helyezkedik el, elérési ideje minimális
és nagy tárkapacitást biztosít. Ezek a követelmények fizikai, gyártástechnológiai és gazdaságossági
megfontolásom miatt egyszerre nem teljesíthetők. A fizikai korlátot a csip huzalozásának késleltetése jelenti, a
műveletvégző egységtől távol lévő regiszterekbe való írás és olvasás jelentős időt igényelhet, ezért a legtöbb
esetben a regiszterek száma néhány tucat. A regisztereken kívül további gyorsan elérendő adatok tárolására a
csipen kialakított SRAM memóriák alkalmazhatóak, melyek jellemzően a gyorsítótárakban, cache-ekben
használnak fel. A mai mikroprocesszorok esetén a tranzisztorok közel 50%-a a gyorsítótárak SRAM celláiban
található. A méret növelésének gazdasági akadályai vannak, mivel a cache memória méretének növelése
jelentősen növeli a csip méretét és a gyártási költségeket. Nagy mennyiségű adat tárolására a gazdaságosabban
gyártható dinamikus RAM-ok használhatóak. A DRAM cellák felépítése miatt a gyártás során használt
technológia, még azonos csíkszélesség esetén is, jelentősen különbözik a mikroprocesszorok gyártása során
használt technológiától. Néhány kivételtől eltekintve a rendszerbe kerülő DRAM memória külön csipen
található, amely a csipek közötti kommunikációs csatorna fizikai korlátai miatt korlátozott sebességgel érhető el.
A legtöbb programra igaz a kód és adat lokalitás elve, tehát a program futási ideje során a közeljövőben
végrehajtandó utasítások és a szükséges adatok nagy valószínűséggel a jelenleg feldolgozás alatt levő
utasításokhoz és az adatokhoz közeli memóriacímeken helyezkednek el. Gondoljunk például egy ciklusra amely
tömbök elemein végez műveleteket. A programok e tulajdonsága lehetővé teszi, hogy a külső DRAM memória
viszonylag kis memória sávszélességét és nagy elérési idejét elfedjük egy asszociatív (cím alapján kereshető)
memóriával. Ez a tár legegyszerűbb esetben a legutóbb használt memóriacímeken lévő utasításokat és adatokat
tartalmazza, komplexebb esetben a program korábbi adat hozzáférési mintázatainak elemzése alapján lehetséges
bizonyos adatok spekulatív módon előre történő betöltése is.

3.2. 3.2 Cache memóriák felépítése
Egy cache memória három jól elkülöníthető részre oszlik. Szükségünk van egy asszociatív, tartalom alapján
kereshető részre, amelyet tag tömbnek hívunk, itt tárolódnak a cache-ben megtalálható adatok címei. Maguk az
adatok egy hagyományos SRAM memória tömbben tárolódnak amit adat tömbnek hívunk. A cache-ben lévő
adatok állapotát jelzőbitek flag-ek mutatják, pl: érvénytelen, módosított stb. Egy egyszerű 32 kbyte-os cache
memória felépítése a 25 ábrán látható. A működés során az első lépésben a memóriacímet a tag tömbben kell
megkeresni, amennyiben megtaláltuk a címen lévő adat az adat tömb megfelelő rekeszében található és gyorsan
kiolvasható. Ha a keresett címet nem találjuk a tag tömbben az adat csak a külső DRAM memóriában van meg,
ebben az esetben onnan kell betölteni ami további jelentős időt igényelhet. Amennyiben a cache memória
megtelt gondoskodni kell róla, hogy egy csere algoritmus (cache replacement algorithm) egy olyan adat helyére
írja be az adatot amelyre a közeljövőben nagy valószínűséggel nem lesz szükség. A folyamat az esetek
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többségében a processzor szempontjából teljesen transzparens semmilyen plusz műveletet nem igényel csak a
gyorsabb memóriaelérés érzékelhető.

A cache és a külső memória közötti adatmozgatás nagyobb (32 byte-os vagy nagyobb) blokkokban úgynevezett
cache sorokban (cache line) történik, melynek segítségével elfedhető a DRAM memóriák olvasási késleltetése.
A 25 ábrán látható példa esetében a 32 kbyte-os cache 32 byte-os cache sorhossz esetén a sorok száma 1024, a
cím alsó 5 bitje adja meg a soron belüli címet. A processzor oldaláról természetesen byte szintű az elérés, de a
cache sor határon átnyúló memóriaműveletek jelentősen lassítják a működést. Pl: ha egy 4 byte-os szó alsó byteja és felső byte két egymást követő cache sorba esnek, az adathozzáféréshez legjobb esetben is két olvasás
szükséges a cache-ből. Amennyiben a keresett adat nem található meg a cache-ben az elérési idő tovább romlik
mivel két teljes cache sort kell beolvasni a külső memóriából. Ezért különösen fontos az adatok igazítása,
például nagyméretű tömbök esetén a tömb első elemének címét a rendszer cache sorának hosszával osztható
memóriacímre érdemes helyezni.
Ideális esetben egy tetszőleges címen lévő adat a cache bármely rekeszébe bekerülhet, ekkor a cache-t teljesen
asszociatívnak nevezzük. Habár ez a megoldás biztosítja a legmagasabb találati arányt a cache-ben, a tag
tömbben való keresés nagyon hosszú időt venne igénybe (a 25 ábrán látható példában mind az 1024 soron el
kell végezni a keresést néhány ns idő alatt) ezért ezt a megoldást a gyakorlatban nem használják.
A másik véglet, hogy minden memóriacím pontosan egy helyre kerülhet a cache-be. Az ilyen közvetlen
leképzésű cache esetén a cím LSB bitjei pontosan azonosítják, hogy a kért címen lévő adat hol helyezkednek el.
A 26 ábrán látható példa esetén a cím Line ID mezője (15-6 bit) határozzák meg hogy melyik cache sorban kell
keresni az adott címen lévő adatot. Ez a megoldás nagyon egyszerű és gyors felépítést tesz lehetővé azonban
bizonyos reguláris hozzáférési mintázatok esetén a cache találati aránya nagyon lecsökkenhet. Pl. ha két tömbön
kell valamilyen műveletet végezni, melyek kezdőcíme pontosan 32 kbyte-tal tér el egymástól akkor betöltéskor
a tömbök elemei ugyanazokba a sorokba kerülnek lényegében nullára csökkentve a cache hatékonyságát.
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A gyors működés és az egyszerűség közötti kompromisszumot az úgynevezett n utas csoport asszociatív cache
memóriák jelentik, ahol egy címen lévő adat a cache n meghatározott helyére kerülhet. A 27 ábrán egy 32
kbyte-os 4 utas csoport asszociatív cache felépítése látható. Ebben az esetben az 1024 sor egy 256*4-es tömbbe
szervezhető ahol minden címhez tartozó adat egy 4 elemű halmazba kerülhet. A cím alsó 5 bitje továbbra is a
cache soron belüli byte cím (byte ID) és a felsőbb bitek határozzák meg a halmaz azonosítót (set ID) a maradék
úgynevezett tag biteket kell a tag tömbben eltárolni. Az asszociativitás mértékének növelésével javítható a cache
találati aránya azonban a keresés egyre komplexebb áramkört igényel, amely a működési sebességet lassítja.

Az eddigiek során alapvetően a cache memóriák olvasásra gyakorolt gyorsító hatását vizsgáltuk. Írási műveletek
esetén két megközelítés lehetséges a megváltoztatott adatok azonnali visszaírása a külső memóriába (writethrough) vagy csak a cache-ben lévő érték frissítés (write-back).
A write-through megoldás előnye, hogy a külső memória és a cache-ben tárol adatok mindig megegyeznek.
Ezért nem kell nyilvántartani melyik sorok változtak meg a cache-ben. Ez egyszerűsíti a sorok cseréjét a cacheben, mivel az új sor betöltésén kívül semmilyen további művelet sem szükséges. Az egyszerűség ára azonban az
írási műveletek sebességének lassulása mivel minden írás befejeződését meg kell várni amíg az adatok
visszaíródnak a külső memóriába.
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A write-back megoldás esetében az írási műveletek eredménye csak a cache-ben jelenik meg. A cache a
megváltoztatott sor "dirty" jelzőbitjével jelzi, hogy a cache és a külső memória tartalma nem konzisztens. Az
adatok tényleges visszaírása csak sorcsere esetén történik meg, ekkor először a kiválasztott sor adatai íródnak
vissza a külső memóriába majd az új sor töltődik be. A megoldás előnye, hogy gyakori írások esetén is gyors
elérést tesz lehetővé azonban az olvasási sebesség csökkenhet továbbá a megoldás komplexebb áramkört
igényel.

3.3. 3.3 Cache memória hierarchiák
A cache memóriákkal szembeni legfőbb követelmények a magas működési frekvencia és nagy találati
valószínűség. A csoport asszociatív cache-ek erre megfelelő alternatívát nyújtanak azonban az asszociativitás és
a méret növelése gátat szab a működési frekvencia növelésének. A mai modern processzor architektúrákban
ezért több cache memóriából felépülő cache hierarchiát alkalmaznak. A hierarchiában elfoglalt helye alapján L1,
L2, L3 szintű cache-eket használnak, ahol a processzor az L1 cache-hez kapcsolódik és az L2-es cache-ből
kapja az adatokat amely az L3-as cache-hez kapcsolódik és így tovább.
A processzorhoz legközelebb lévő cache memóriát gyors működésre optimalizálják tipikusan kis 16-64 kByte
méretű, 4-8-szoros csoport asszociativitású, elérési ideje néhány órajelciklus. A hatékonyabb működés
érdekében külön adat és utasítás cache-t alkalmaznak, így a feldolgozásra kerülő adatok betöltése során az
aktuálisan futó programrészlet nem kerülhet ki a cache-ből folyamatosan a dedikált utasítás cache-ben maradhat.
További egyszerűsítési lehetőség, hogy az L1 utasítás cache-nek csak a memória olvasási műveleteket kell
gyorsítania.
Az L1-es cache adatait az L2-es cache-ből kapja amely vagy az L3-as cache-hez vagy közvetlenül a
memóriavezérlőhöz kapcsolódik. Az L2 és L3-as cache-eket inkább a nagyobb találati valószínűség elérésére
optimalizálják. Méretük 256 kByte-tól akár 12 MByte-ig is terjedhet, csoport asszociativitásuk akár 64-szeres is
lehet, elérési idejük a néhány 10 órajelciklus tartományba esik.
A cache hierarchiák megjelenésével újabb tervezési megfontolások adódnak a különböző szintű cache-ekben
lévő adatok konzisztenciájára vonatkozóan. Az egyik megoldás, hogy az alacsonyabb sorszámú cache-ekben
lévő adatok a magasabb sorszámú cache-ekben lévő adatok részhalmazát képezik, ezt a megközelítési módot
inclusive cache-nek hívjuk. A másik exclusive cache-nek nevezett megoldás esetén nem garantált, hogy az
alacsonyabb sorszámú cache-ben lévő adatok megtalálhatóak a cache hierarchia magasabb sorszámú szintjein is.
Az inclusive cache-ek előnye, hogy ha egy külső eszköz vagy többprocesszoros rendszerben egy másik
processzor szeretne elérni egy a cache-ben lévő adatot, elég csak a legmagasabb sorszámú cache-ben keresni az
adatot, míg exclusive cache esetén a hierarchia minden szintjén el kell végezni a keresést. További előny, hogy
sorcsere esetén pl. az L1 cache-ben lévő bármelyik sor felülírható mivel az adott sor biztosan megtalálható az
L2 cache-ben. Fordított esetben azonban figyelni kell arra, hogy az L2 cache-ből kikerülő sor kikerüljön az L1es cache-ből is ami ronthatja az L1 cache találati arányát.
Az exclusive cache legfőbb előnye, hogy a cache memóriákban több adat tárolható, mint inclusive esetben.
További előny jelentkezik az írások gyorsításakor, mivel ekkor csak az L1-es cache-ben kell az írást elvégezni a
cache hierarchia magasabb szintjeire csak sorcsere során íródik ki az adat.

3.4. 3.4 Cache-ek sok-magos rendszerekben
A cache memória hierarchia felépítése sok-magos illetve multiprocesszoros rendszerekben még nagyobb
jelentőségű, jelentősen befolyásolhatja a rendszer sebességét. A leggyakrabban használt memória hierarchia
felépítések a 28 ábrán látható 4 csoportba oszthatók [6] (az ábrán az egyszerűség kedvéért csak egy cache
hierarchia szintet tüntettünk fel).
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A közös cache (shared cache) megoldás esetén a processzorok egy közös cache memóriát használnak, amelyet
egy switch-en keresztül érhetnek el. A megoldás előnye, hogy a processzorok mindig konzisztens adatokat
kapnak a cache-ből. A futó folyamatok között megosztottan használt változók értékének változása azonnal,
minden processzor számára láthatóan jelenik meg a cache-ben. A megoldás azonban nehezen skálázható, mivel
a gyors működéshez egy magas működési frekvenciájú nagy sávszélességet biztosító switch-re van szükség,
általában 2-4 processzormag között érdemes megosztott cache-t használni. A mai processzor architektúrákban a
processzor magok általában saját L1 és L2 cache-el rendelkeznek és csak a viszonylag kis működési
frekvenciájú, nagyobb elérési idejű L3-as cache közös elérésű.
A busz alapú közös memória (Bus based shared memory) esetén minden processzornak saját cache memóriája
van, a közösen használt külső memóriát egy buszon keresztül érhetik el. A megoldás előnye, hogy a
processzorok a saját cache-ükben lévő adatokat gyorsan elérhetik. A közösen használt buszon folyó
adatforgalmat minden cache olvashatja. Így megfelelő protokollok használata esetén a cache vezérlők
értesülhetnek a külső memóriába történő írásokról és ennek megfelelően frissíthetik a cache-ben tárolt adatokat.
A megoldás hátránya, hogy a busz sávszélessége nem vagy csak nehezen növelhető a processzorok számának
növelésével, ezért 4-8 processzornál több összekapcsolása nem kifizetődő.
A "Dancehall" megoldás esetén a közös memóriabuszt egy általános hálózat váltja fel. A megoldás előnye, hogy
a processzorok a külső memóriában lévő bármelyik adatot mindig azonos késleltetéssel érhetik el. Továbbá a
hálózat kapacitása és a végpontok száma az adott rendszer követelményeinek megfelelően skálázható. Hátránya,
hogy nagy sávszélességű, kis késleltetésű hálózatra van szükség, mivel minden a cache-ekben nem található
adat elérését a hálózaton keresztül kell kiszolgálni.
A negyedik megoldás az elosztott memória használata, ebben az esetben teljesen független saját cache-el és
memóriával rendelkező számítógépeket (node) kapcsolnak egy hálózatba. A rendszeren belüli egy szoftverréteg
gondoskodik az üzenet alapú kommunikációról (Message Passing Interface, MPI, [7]) vagy egy egységes
címtartomány kialakításáról (Partitioned Global Adress Space, PGAS, [8]). A rendszer előnye, hogy a hálózat
kialakítása során rugalmasan használhatóak akár egy rendszeren belül is különböző fizikai közegek (réz vagy
optikai szál) és különböző hálózati topológiák. Továbbá a megfelelő protokoll alkalmazásával (Gigabit /
10Gigabit Ethernet, Infiniband) a rendszer sávszélessége, késleltetése és skálázhatósága is könnyen igazítható a
követelményekhez. A megoldás hátránya, hogy a rendszerben a különböző node-ok memóriájában található
adatok elérési ideje között jelentős különbségek lehetnek.

3.4.1. 3.4.1 Cache koherencia probléma
A közös memória területet használó, több processzoron futó, több párhuzamos folyamatot futtató programok
esetén fontos hogy a rendszer memóriájában lévő adatokról a processzorok mindig konzisztens képet kapjanak.
Különösen fontos ez a szinkronizációs elemek (szemaforok, mutex-ek) esetében, ahol akár több folyamat is
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megváltoztathat értékeket, amely versenyhelyzetek kialakulásához vezethet. Amennyiben a processzoroknak
saját cache memóriáik vannak, felléphet a cache koherencia probléma, amelyet a 29 ábrán látható egyszerű
példán keresztül mutatunk be, egy busz alapú közös memóriát használó rendszer esetében.

Tegyük fel, hogy egy három folyamatból álló párhuzamos program három processzoron fut egy busz alapú
közös memóriát használó rendszeren, és van egy közösen használt u nevű változójuk a memóriában. Az első
lépésben a legyen
és ezt az értéket a
-es processzor olvassa, ekkor az megjelenik a
-es processzor
cache memóriájában. A következő lépésben a
-as processzor is olvassa ezt az értéket, így a
-as processzor
cache memóriájában is megjelenik az u érték. Ezután a harmadik lépésben a
-as processzor -re módosítja u
értékét, aminek hatására write-through cache esetén a memóriába is visszaíródik u értéke. A negyedik lépésben
újra a
-es processzor olvassa u értékét, mivel korábban már olvasta ezt a címet cache memóriájában
megtalálható az érték, amely azonban továbbra is az
, így nem koherens a külső memóriával amelyben
. Ha ezután az ötödik lépésben a
-es processzor is olvassa u értékét már a frissített
értéket fogja
látni. A helyzet write-back cache esetén még rosszabb, ugyanis a
-as processzor módosítása csak sorcsere
esetén kerül visszaírásra a memóriába, tehát sem a
-es sem a
-es processzor sem értesül az írásról, így az u
helytelen értékével fog tovább dolgozni.

3.5. 3.5 Cache koherencia protokollok
A cache koherencia probléma szoftveres úton is kezelhető, de a hatékony működéshez érdemes hardveres
megvalósítást alkalmazni.

3.5.1. 3.5.1 Snoop Bus
A cache koherencia protokollok működésének egyik követelménye, hogy a cache vezérlők valamilyen formában
értesüljenek a többi cache-ben történt változásokról. Busz alapú közös memóriát használó rendszer esetében a
memóriabuszon megjelenő parancsok minden cache vezérlő számára láthatóak. A más cache-eknek szóló
memória tranzakciók figyelésével frissíteni tudják saját cache memóriájuk adatait is. Ezeket a protokollokat az
angol terminológia "snoop" busz protokollnak nevezi, mivel észrevétlenül "lehallgatják" a nem nekik szóló
tranzakciókat a memóriabuszról.
Write-through cache használata esetén egy egyszerű két állapotú protokoll segítségével megoldható a cache-ek
közötti koherencia, mely a 30 ábrán látható. A cache memória minden sorához egy jelzőbit tartozik, amely jelzi,
hogy az adott sor érvényes (Valid, V) vagy érvénytelen (Invalid, I) a cache-ben. A cache a processzor felől
olvasási (PrRd) és írási (PrWr) kéréseket fogadhat. A memória buszon megjelenő írásokat és olvasásokat
BusRd-vel és BusWr-rel jelöljük. Az állapotátmeneti diagramon a folytonos vonalak a processzor olvasási és
írási műveletei által kiváltott állapot váltásokat, a szaggatott vonal a memória buszon látott műveletekre adott
állapotátmeneteket jelöli.
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Kezdetben a cache minden sora érvénytelen állapotban van. Az első olvasási művelet (PrRd) során kerül
érvényes adat a cache sorba, amely a memória buszon is kivált egy BusRd tranzakciót. Az adott sor ezután a
processzor felől érkező olvasások és írások során is érvényes marad, olvasás esetén nem generálódik újabb
BusRd tranzakció de írás esetén a módosított adat mindig visszakerül a memóriába egy BusWr tranzakcióval.
Ha időközben a rendszerben egy másik cache is beolvasta az adott sort akkor egy írási művelet után csak az írt
cache-ben lévő adat marad érvényes. Az írási tranzakciót az összes többi cache vezérlő is látni fogja a buszon és
érvényteleníteni fogják az adott sort a cache-ekben, így a következő olvasási művelet során a memóriából mér
minden processzor a helyes módosított értéket fogja megkapni.
A 29 ábrán látható példa esetén a harmadik lépésben, amikor a
-as processzor megváltoztatja u értékét a
memóriabuszon megjelenő írási műveletet a
-es processzor cache vezérlője is látni fogja. Mivel az írt címhez
tartozó adat jelen van a cache-ben érvényteleníteni fogja a kérdéses sort. Így a negyedik lépésben lezajló
olvasási folyamat érvénytelen állapotban fogja megtalálni u-hoz tartozó sort a cache-ben ezért újra betölti azt a
memóriából, ekkor már a program futása szempontjából koherens
értékkel.
Habár a bemutatott módszer nagyon egyszerű és kevés erőforrással megvalósítható hatékonysága gyenge és
nehezen skálázható. Tegyük fel, hogy 3GHz-en működő processzorok használnak közösen egy 20GByte/s
sávszélességű memóriabuszt. A teszt kód utasításainak 10%-a 8 byte-os adatok írásából áll és a kódot átlagosan
1 utasítás/órajel (Clocks Per Instruction, CPI) sebességgel futtatja a processzor. Ekkor egy processzor
másodpercenként 300 millió írási utasítást hajt végre, melynek sávszélesség igénye 2.4GByte/s (3,000,000,000 *
1 * 0.1 * 8 byte). Tehát az olvasási műveletek sávszélesség igényének elhanyagolása mellett is csak maximum 8
processzor szolgálható ki.

3.5.2. 3.5.2 MSI (Modified-Shared-Invalid) protokoll
A jobb skálázódás érdekében write-back cache-elési módszert kell alkalmazni a felesleges írások elkerülésére,
azonban ez komplexebb koherencia protokollt igényel. A fő problémát az jelenti, hogy write-back cache-elés
esetén az írási műveletek eredménye csak sorcserék alkalmával eredményez a memóriabuszon is látható írási
műveletet. Így a rendszer többi cache vezérlője csak az írások kis részéről értesülhet a memóriabusz egyszerű
figyelésével.
Egy lehetséges megoldást egy újabb állapot és két speciális memória tranzakció bevezetése jelent. A 31 ábrán
látható MSI koherencia protokoll esetén a cache sor állapotai: módosított (Modified, M), megosztott (Shard, S)
és érvénytelen (Invalid, i) lehetnek. A memória buszon az olvasási (BusRd) tranzakción kívül egy kizárólagos
olvasási (Bus Read Exclusive, BusRdX) és egy cache sor kiürítési (Flush) tranzakció is megjelenik.
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A működés során a kezdeti érvénytelen állapotból olvasás estén megosztott míg írás esetén módosított állapotba
kerül a rendszer. Megosztott állapot esetén a processzor és a memória buszon látott olvasások nem változtatják
meg a sor állapotát. Írás esetén azonban a memória buszon kiadunk egy exkluzív olvasási parancsot és
módosított állapotba kerül a sor. Az exkluzív olvasás jelzi a rendszer számára hogy egy processzor módosítani
fogja a kérdéses sort. Fontos, hogy egy sor a teljes rendszerben csak egy processzor cache memóriájában lehet
módosított állapotban, ahol a processzor felől szabadon írható és olvasható. Tehát exkluzív olvasás esetén,
amennyiben egy cache már tartalmazz az adott sort, az adatot nem a memória, hanem a módosított állapotban
lévő cache fogja egy Flush művelettel továbbítani a memória buszon. Így az visszaíródhat a memóriába és az
összes cache-be, ahol már megosztott állapotban jelen volt.
A 29 ábrán látható példa esetén a harmadik lépésben a
-as processzor egy exkluzív olvasást hajt végre az u
értékének megváltoztatásához. Ennek hatására a sor állapota a
-es processzor cache memóriájában
megosztottról érvénytelenre változik. A negyedik lépésben ezért a
-es processzor cache vezérlője egy
olvasási parancsot fog kiadni, melyre nem a memória hanem a a
-as processzor cache vezérlője fog
válaszolni a frissített adattal. A kérdéses sor mind a
-es mind a
-as processzor cache memóriájában
megosztott állapotba fog kerülni, továbbá a memóriában is frissül. Az ötödik lépésben amikor a
-es
processzor olvassa u értékét az adatot a memória szolgáltatja és a cache-ben megosztott állapotba fog kerülni.
A megoldás előnye, hogy egy adat módosítása estén egészen addig nem történik memória írás, amíg egy másik
processzornak nincs szüksége a módosított adatra, továbbá a módosított adat kis késleltetéssel kiolvasható a
cache-ből. A megoldás egyik hátránya, hogy megosztott állapot esetén a többi cache csak a megosztott állapot
tényét jelzi az adatot továbbra is a nagyobb késleltetésű memóriának kell szolgáltatnia. A másik hátrány, hogy
egy adat olvasása majd módosítása esetén két memória tranzakció jelenik meg a buszon, az első amely
ténylegesen beolvassa az új értéket a cache-be egy BusRd tranzakcióval. A második egy exkluzív olvasás
(BusRdX), amely megosztott állapotból módosított állapotba váltja a sor állapotát. A második memória
tranzakció teljesen feleslegesen pazarolja a memória sávszélességet, amennyiben az adott adatot csak egy
processzor használja a program futása során.

3.5.3. 3.5.3 MESI (Modified-Exclusive-Shared-Invalid) protokoll
Az MSI protokoll hatékonysága egy további állapot bevezetésével javítható, ekkor a négy állapotunk módosított
(modified, M), exkluzív (exclusive-clean, E), megosztott (shared, S), érvénytelen (invalid, I). Az új exkluzív
állapot azt jelzi, hogy csak az aktuális cache-ben található meg a sor. amely még nem módosult. A megosztott
állapot esetén legalább két cache-ben megtalálható a sor. A protokoll működését a 32 ábrán látható állapot
diagram írja le. A protokoll működéséhez szükség van egy jelzőbitre a memória buszon, amellyel a cache
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memóriák jelezhetik, hogy egy olvasási címhez tartozó sor megtalálható-e valamelyik cache-ben (BusRd(S))
vagy sem (BusRd( )).

A működés során érvénytelen állapotból a sor állapota egy olvasási művelettel exkluzív állapotba kerül, ha az
adott sor nem található meg egyik cache-ben sem (BusRd( )). Amennyiben a sor megtalálható legalább egy
másik cache-ben a sor állapota megosztott lesz. Exkluzív állapotból írási művelet esetén azonnal, a memória
buszon végrehajtott tranzakció nélkül, módosított állapotba kerül a sor. Ha időközben egy másik processzor is
olvassa az exkluzív állapotban lévő sort az adatot ez cache szolgáltathatja a másik cache számára, így
elkerülhető a memóriából történő olvasás késleltetése. Mivel ebben az esetben már két processzor cache
memóriájában is megtalálható a sor ezért annak állapota az eddigi kizárólagosan használható exkluzív állapotból
a megosztott állapotba kerül. Módosított állapotú sor esetén a protokoll hasonlóan működik, a sorra történő
olvasást érzékeli a cache vezérlő, a módosított sort egy Flush memóriaművelettel megosztott állapotban a másik
cache-be írja és a memória tartalmát is frissíti, saját cache-ében a sort szintén megosztott állapotúra állítja.

3.6. Ellenőrző kérdések:
1. Hasonlítsa össze a cache memóriáknál alkalmazott Write-Through és Write-Back írási stratégiák előnyeit és
hátrányait!
2. Mi a cache koherencia probléma lényege?
3. Jellemezze a snoop-busz protokollt!
4. Mekkora sávszélességű snoop protokollt használó busz szükséges egy 8 processzoros rendszer
kiszolgálásához, ha a processzorok 3.5 GHz-es órajellel, 1.5 utasítás/órajel feldolgozási sebességgel
működnek és az utasításaik 20%-a 8 byte-os adatok írásából áll?

4. 4 A GPU architektúrák
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4.1. 4.1 A GPU és many-core rendszerek fő sajátosságai
Definiálni a sokprocesszoros rendszert a mai diverz architektúrális kínálattal igen nehéz. Egy laza definíció
valahogy így hangozna: a sokprocesszoros rendszer (multiprocessor system) olyan kooperatív processzor
együttes, amely legalább kettő "független" munkavégzésre képes processzort használ problémák megoldására.
Azaz a kettő vagy több processzor együttműködik egy probléma megoldásában. A pontos definíció (probléma)
kontextusonként változik. Napjainkban többféle felépítésben léteznek multiprocesszoros rendszerek: több
processzor mag egy csipen, több csip (egy vagy több maggal vagy processzorral) egy tokozásban, több tok
(socket) egy alaplapon, több alaplap egy rendszerben stb. Aszerint, hogy egy rendszeren belül van-e különbség a
processzorok feladatvégzésében, többféle változatról beszélhetünk:
• Symmetric Multiprocessing (SMP) – osztott memóriát (közös RAM memória) használó processzorok (pl.
Intel Core multi-core processzorok) egy rendszerben, melyek között nincs alá- vagy felérendeltség. Szokás
még UMA-nak (Uniform Memory Access) is nevezni.
• Asymmetric Multiprocessing (AMP) – minden processzor saját feladattal rendelkezik és a futó folyamatok
szigorúan egy processzorhoz vannak rendelve. Jellemzően historikus jelentőségű gépek tulajdonsága.
• Non-Uniform Memory Access (NUMA) – minden processzornak (fizikailag) saját memóriája van. A
processzorok hálózatban vannak kötve és közös memória címtéren keresztül elérhetik el más processzorok
fizikai memóriáját. A memóriaelérésnek eltérő késleltetése lehet aszerint, hogy honnan kívánjuk betölteni az
adatot: a processzor saját memóriáját gyorsabban éri el, mint a társaiét - innen a nem egyenletes (nonuniform) elnevezés.
• Clustered multiprocessing – osztott memóriás rendszer, ahol minden processzornak saját memóriája van saját
címtérrel. A csomópontok a clusterben üzenet továbbítással (message passing) kommunikálnak egymás
között LAN (Local Area Network) hálózaton.
A sokprocesszoros vagy párhuzamos rendszereknek a műveletvégezési képességük szempontjából
osztályozhatók a Flynn taxonómia szerint:

A mai asztali gépek alapvetően skalár processzorok, vagyis SISD utasítás készletük van, azonban már évek óta
ezek a processzorok vektorizált (SIMD) utasításkészlettel is rendelkeznek (Intel: MMX – MultiMedia
eXtension, SSE – Streaming SIMD Extensions, AVX – Advanced Vector Extensions, AVX2, AMD: AMD64)
rendelkeznek. A vektorizált műveletek bevezetése előtt az ehhez hasonló (jellemzően szélesebb vektor)
utasításkészletű processzorokat vektor processzornak hívták. A vektor processzor nagyméretű egy dimenziós
tömbökön végzett műveleteket. A kiemelkedő számítási kapacitása köszönhető a jól definiált memória elérési
mintázatnak (adat-cachere sincs szükség), a kis késleletetési időnek, a hosszú műveleti pipelinenak, az
egyszerűbb utasításoknak. A vektorprocesszor fogalma ma már kezd összemosódni a gyakorlatban a SIMD
utasításkészletű procesz-szorokéval, mivel az eszközök képességi átlapolódnak.
Egy SIMD művelet (egy processzoron) egy órajel alatt több műveletet elvégző utasítást elindítását jelenti. A
műveletek ugyanaz a számítást (összeadás, szorzás stb.) végzik szomszédos memóriacímen elhelyezkedő
adatokon. Nem szerencsés ezért ezt a kifejezést használni olyan párhuzamos rendszer esetén, ahol több
feldolgozó egység végzi ugyanazokat a műveleteket, de függetlenül (lásd lentebb SIMT). Jelenleg a
legelterjedtebb ilyen művelet készlet (ISA - Instruction Set Architecture) az Intel SSE, az Intel és AMD közös
AVX, valamint az Intel új, MIC (Many Integrated Core) utasításkészlete. Ezek rendre 128, 256 és 512 bites
regisztereket használnak a számítások folyamán, melyeken például rendre 4, 8 vagy 16 (32-bites) műveletet
tudnak egy órajel alatt elindítani. A GPU-k hasonló elven működnek és az SIMT (Single Instruction Multiple
Thread) filozófiát követik. Ez gyakorlatilag az SIMD-nek felel meg két jelentős többlet képességgel:
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• szimultán több szálon fut a számítás és a szálak ütemezése hardveresen támogatott, ennél fogva késleltetési
idő órajel nagyságrendű,
• az adatoknak nem feltétlenül kell egymást követően elhelyezkednie a memóriában, hogy azokon vektor
műveletet lehessen végezni. A hardver képes összegyűjteni (gather) az adatokat bámely memóriacímről és a
megfelelő regiszterben eltárolni (megjegyzés: ez a késpesség a MIC utasításkészletben is adott). Ez jelentős
segítség bármilyen számításnál, ahol a memóriaelérési mintázat nem merül ki az egymást követő adatelemek
feldolgozásában. Ezek a számítások a strukturálatlan memóriaelérésű számítások (unstructured computation).
A mai, nagy számítási kapacitású rendszerek főként a korábban említett két párhuzamosítási lehetőséget
használják ki: több processzoron (clustereken) vektorműveletek végrehajtásával végeznek számítást. A
bevezetett fogalmak ismeretében úgy osztályozhatjuk a GPU-kat, mint olyan multi-core architektúra, ami
nagyfokú integráltságú ("széles") vektorműveletek végzésére képes. Ezen, nagyfokú párhuzamosság miatt a
GPU-kat many-core architektúrának is nevezik. Ez azonban nem fedi teljes pontossággal az eszköz képességeit.
A GPU-k egyes magjai ugyanis nem rendelkeznek egy CPU maghoz hasonló komplexitású vezérlő logikával
(control logic). Egy GPU ma maximum 7-15 Streaming Multiprocessorból (nVidia terminológia) áll. Egy ilyen
SM pedig több (32-192), egyszerű vezérlő logikával rendelkező ALU (aritmetikai logikai egység) egységet
tartalmaz. Ez a 192 ALU mag nagyon hasonló egy 192 adaton dolgozó SIMD egységhez. Az ütemezést végző
egység (scheduler) képességeivel együtt valósul meg a teljes SIMT architektúra.

4.2. 4.2 A félvezető elektronika fizikai korlátai
A Gordon Moore a hatvanas években az áramkörök integrálásának fejlődésével, gyártásának hatékonyságával
foglalkozott. 1965-ben megjelent cikkében [9], az 1960 és 1965 között gyártott 5 darab integrált áramkör
tranzisztorainak számából vonta le a következtetést: azt állította, hogy egy csip számítási teljesítménye (egy
csipre integrált tranzisztorok száma) 12 havonta fog duplázódni a jövőben [10] (33 ábra). Akkoriban a számítási
teljesítmény egyenlő volt az egy csipre integrált tranzisztorok számával. Ez az extrapoláció annyira talán nem is
merész, ha csak a csíkszélesség (CMOS tranzisztor gate csatornájának hossza) méretek csökkenését vesszük
figyelembe. Egy legyártott integrált áramkör "gyárthatóságát" emellett még sok más tényező is befolyásolja.
A törvény meglepő módon a mai napig érvényes – kisebb módosítással. Még akkor is, ha a frekvencia növelését
a kisméretű (emiatt nagy ellenállású) vezetékek és az ehhez viszonyított nagy parazita kapacitások (ami szintén
a kis méret következménye) nem teszi lehetővé. Minél nagyobb a kapacitás, annál nagyobb árammal kell tölteni
azt, hogy ugyanannyi idő alatt szaturáljon rajta a feszültség. A nagy áram a nagy ellenálláson nagy mennyiségű
hőt disszipál. Emellett a szivárgási áramok (tranzisztor Gate szigetelő oxidján átfolyó áram – szintén parazita
jelenség) az alagút effektus és a nagy áram miatt tovább növeli a hődisszipációt. Az áramkörök számítási
kapacitása emiatt ma párhuzamosítással, a térben való kiterjesztéssel érhető el – ma ez biztosítja a Moore
törvény életben maradását. Az eredeti definíció a "számítási kapacitás duplázódása 12 havonta" helyett először a
"számítási kapacitás duplázódása 18 havonta"-ra változott, majd az szubmikronos méretek megjelenésével a
"tranzisztorok duplázódása 24 havonta"-ra változott. Az egy mikronos méretek alatt ugyanis már nem érvényes
az egyértelmű, klasszikus skálázódás a számítási kapacitás és a tranzisztorok száma között.
A GPU-kat nagy felületük mellet nagyszámú integrált tranzisztor jellemzi (nVidia Kepler GK104: 294 mm ,
3.5 milliárd tranzisztor) szemben a CPU-kal (Intel Sandy Bridge 435mm , 2.27 milliárd tranzisztor). Ennek két
oka van:
1. a CPU-kat nagyméretű cacheel gyártják (Intel Sandy Bridge: 20 MB), ami csökkenti a logikai áramkör
felületét a csipen. Ugyanekkor a GPU-k viszonylag kisméretű cachee (Kepler 1.5MB) több logikai áramkört
engedélyez;
2. a GPU-k sok egyszerű áramkörből állnak emiatt könnyebben "tömöríthetők".
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4.3. 4.3 Memória fal (Memory wall)
A memóriafal problémája röviden: a mai nagy számítási kapacitások mellett nem a műveletek elvégzése a szűk
keresztmetszet egy számítás során, hanem az adatok mozgatása. A munkamemóriából az ALU-ba szállítani egy
byte-ot idő- és energiaigényes: egyrészt meg kell találni az adatot, másrészt (és ez a jelentős késleltetés)
továbbítani kell azt két csip között. A NYÁK huzalozásának kapacitás korlátozza az átviteli frekvenciát.
Emellett 1 bit mozgatása a memóriában nagyságrendileg több energiát igényel, mint a rajta végzett művelet. Az
előbbi problémát kétféleképpen lehet kezelni: vagy beolvassuk az adatot a számítást végző csipre, mielőtt
felhasználnánk azt, vagy folyamatosan "üzemeltetjük" az adatforgalmat a RAM és az CPU/GPU között. Mivel a
CPU-kat alapvetően általános célú felhasználásra szánják, a memória elérési mintázat (különösen szimultán futó
programok esetén) igen rendezetlen és emiatt egymástól távoli adatokat kell egyszerre a cache-ben tartani –
ezért van nagy cache a CPU-ban. A GPU-ra fejlesztett programok ezzel szemben általában jól (vagy inkább
jobban) rendezett memóriaelérési mintázattal rendelkeznek, ami kevésbé igényli a nagy cache méretet. Ez a
strukturált írás/olvasás lehetővé teszi a memória folyamatos használatát ún. coalesced (egyesített)
írás/olvasással, ezzel javítva a memóriabusz hatékonyságát. Megjegyzés: az ilyen, strukturált memóriaelérésű
problémák a CPU-n is hatékonyabban futnak, mint a nem strukturált problémák.

4.4. 4.4 A párhuzamos (programozási) paradigma
A különböző típusú programok különböző architektúrákon futnak hatékonyan. Egy felhasználói felületet kezelő
program nagy valószínűséggel nem lesz hatékony egy GPU-n, ugyanakkor egy mátrix-vektor szorzat nagy
valószínűséggel GPU-n fog hatékonyabban futni. A grafikus processzorokon nagy hatékonysággal
implementálható feladatokat akkor tudjuk meghatározni, ha megértjük a feladatok jellegzetességeit (memória
elérési mintázat, számábrázolási pontosság, adatfüggőségek stb.) és azt összevetjük az architektúra
képességeivel (memória menedzsment, ALU egység felépítése, szálkezelés, ütemezés stb.).

4.5. 4.5 Az általános célú GPU programozás
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Az általános célú GPU programozás vagyis GPGPU (General-purpose GPU computing) a grafikus kártyák
általános célú felhasználását célozza meg olyan feladatok elvégzésével, melyeket korábban CPU segítségével
oldottak meg. Ez a GPU képességeinek kiterjesztését igényeli: általános shader funkciók helyett általános
utasításkészletek használatát. Az ilyen számításokat támogató hardver eszközök teljes értékű utasításkészlettel
(ISA – Instruction Set Architecture) rendelkeznek. A grafikus vezérlők már évek óta használják ezt a nagyfokú
párhuzamosságot, ami az egyetlen lehetséges módja a grafikai számítások gyorsításának. A GPU-k
utasításkészletének kiterjesztése tette lehetővé, hogy ebből a számítási teljesítményből más diszciplínák is előnyt
kovácsoljanak. Hasonlóan a CPU vektorizált, SIMD műveletekhez (8 db 32 bites művelet egyszerre) ezek az
eszközök is párhuzamosan végeznek számítást, egyszerre több magon (hardver szálon). Analógia: 192 ALU
egység végez el egy egy SIMD műveletet. Jellemzően a magok száma (ezres nagyságrend) sokkal nagyobb a
CPU magok (2-8 mag egy csipen) és SIMD vektorok méreténél (egy órajelre 4 vagy 8 32 bites művelet indítása
magonként, SSE4 vagy AVX utasításkészlet esetén). Látható tehát, hogy még egy GPU optimális esetben ezer
számítást tud indítani egy órajelre, addig ez egy high-end CPU esetén 8 mag * 8 FLOP/mag = 64 műveletet
jelent egy órajel alatt. Egy ilyen processzor pedig egy korszerűbb GPU árának többszöröse is lehet. GPU-k
esetén a nagyszámú magok megvalósítása a magok egyszerű szerkezetének és a vezérlő logika blokkosításának
eredménye. Az egyes magok gyakorlatilag ALU egységek. Ezek a magok blokkokba vannak szervezve és egy
közös vezérlő logika irányítja őket. Jellemzően 8-16 blokk, azaz Streaming Multiprocessor van egy GPU-n. Ez a
blokkosított kontrol logika csökkenti a csip felületét és lehetővé teszi a szálak hardver szintű, hatékony
ütemezését: az ütemező órajeles nagyságrend alatt képes kontextust váltani, vagyis egy szál regisztereit,
műveleteit és bitflagjeit betölteni.
A GPGPU számítások alkalmazása a HPC (High Performance Computing) érában és valós idejű
alkalmazásokban egyre jelentősebb. A kezdetekben csak a játékipari és CAD (Computer Aided Engineering)
grafikai alkalmazások használták, így ezen igények kielégítése hajtotta a fejlesztéseket. Ahogy azonban
szükségessé vált a GPU-k minél általánosabb felhasználása, megjelent a GPGPU. Így ma már a tudomány is
kamatoztathatja eredményeit ezen eszközök használatával. A nyers számítási kapacitásuk az egyszerű,
"tömbösített" szerkezet miatt messze túlszárnyalja a konvencionális CPU-kat. Ugyanakkor ez a "tömbösítés"
lehetővé tette nagyszámú számító áramkör és ezzel együtt tranzisztor elhelyezését egy csipen. A lebegőpontos
számítási kapacitásbeli jelentős különbség a 34 ábrán látható [11].

A GPU nagy számítási kapacitása a nagyszámú, egy ütemre működő magokban implementált ALU (Arthmetic
and Logic Unit) egységeknek köszönhető. Az egységek utasításkészlete jelentősen kisebb egy CPU
utasításkészleténél, azonban funkcionalitásban kielégítően diverzek. Nagyobb utasításkészlet emellett a
komplexebb áramkörök miatt fenyegetné az implementálható magok számát. A 35 ábrán látható, azonos méretű
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lapkára gyártott CPU és GPU közötti különbsége: egyszerűbb vezérlő logikából és ALU egységből több fér el
ugyanakkora szilícium felületen.

A GPU-k olyan feladatok megoldására kínálnak eszközt, melyek adat-párhuzamos (data-parallel) számítást
igényelnek. Mind számítás korlátozott (compute bound), mind sávszélesség korlátozott (bandwidth limited)
feladatok esetén kiváló hatékonyságú megoldást biztosítanak. A nagy számítási kapacitást a sok mag, a nagy
adatsávszélességet pedig a "sok" memóriavezérlő biztosítja.
Olyan számításokat nevezünk adat-párhuzamosnak, amelyeknél ugyanaz a program fut le több adatelemre,
vagyis ugyanazokat az aritmetikai műveleteket kell elvégezni egyszerre több, különböző adaton. Mivel ugyanaz
a program (ugyanaz az utasítássorozat) fut minden adatelemre, ezért a nagyszámú ALU egység kisszámú és
egyszerű vezérlő logikát igényel. Mivel sok adatra kell lefuttatni nagy számításigényű algoritmusokat, a
memóriaelérési idő elfedhető a szálak megfelelő ütemezésével. Így megspórolható a nagy felületet igénylő
cache memória is: CPU-k esetén ma ez 4-30 MB-os (L3 cache – a csipen lévő magok osztoznak ezen a
memórián) skálán mozog, még GPU-k esetén csupán 1.5 MB a legnagyobb L2 szintű (GPU-k esetén ez a
legmagasabb szintű cache) cache. Az adat-párhuzamos számításokat párhuzamos szálak futtatásával valósítják
meg. Sok, nagy adathalmazon dolgozó alkalmazás futtathat adat-párhuzamos számítás formájában. Tipikus
példa a háromdimenziós képek, képfolyamok renderelése, amire a GPU-t eredendően használták. Ugyanakkor
számos hasonló feladat igényel hasonló feldolgozást, mint például a digitális jelfeldolgozás, pénzügyi
számítások, fizikai- és biológiai szimulációk stb.
Számítás korlátozott számításnak azt nevezzük, mikor az aritmetikai számítások és memória elérések aránya
nagy, más szóval: viszonylag kevés adattal sok számítást kell végezni. Ilyen program esetén a maximális
számítási kapacitást az ALU egység számítási kapacitása korlátozza.
Sávszélesség korlátozott számításnak azt nevezzük, mikor az aritmetikai számítások és memória elérések aránya
kicsi, más szóval: viszonylag sok adattal kevés számítást kell végezni. Ilyen program esetén a maximális
számítási kapacitást nem az ALU egység számítási kapacitása korlátozza, hanem a memória-kezelő egység adatsávszélessége. Az ALU ilyenkor éhezik (starvation), mert nem jut hozzá memóriakezelőhöz (mivel az más
ALU-kat szolgál ki). Erre a problémára a GPU-k úgy adnak részleges megoldást, hogy párhuzamosan több,
nagy órajelű memória-kezelő egységet használnak a globális memória eléréséhez. Még a high-end Intel Xeon és
Core processzorok 51.2 és 34 GB/s sávszélességgel érik el a DDR3 memória modulokat, addig egy Nvidia Tesla
K20X esetén a nagyszámú memória-kezelő lehetővé teszi a 250 GB/s sávszélességet.
Ahhoz, hogy a GPU-k hatalmas számítási lehetőségeit ki tudjuk használni, a hardver részletes ismeretére van
szükség. A szoftver részről a párhuzamos programozhatóság biztosítására az Apple nevével védjelzett és a
Khronos Group által fejlesztett, nyílt specifikációjú OpenCL (Open Computing Language) keretrendszer vagy
az nVidia által fejlesztett CUDA (Compute Unified Device Architecture) rendszer gondoskodik. Az OpenCL
egy olyan keretrendszer, ami hardverfüggetlenül, párhuzamos programozást hivatott támogatni. Az általános
célú GPU programozást is támogatja, jelenleg azonban a (tudományos számítások területén) legelterjedtebb
GPGPU programozási paradigma az nVidia GPU-n futó CUDA.

4.6. 4.6 GPU architektúrák
Az első, grafikus alkalmazásokat gyorsító segédprocesszort először 1983-ban az Intel dobta piacra. Egyszerű
alakzatok, egyenesek, görbék, négyszögek, karakterképek rajzolásának gyorsítására volt alkalmas. 2005-ben
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kutatók elkezdték kihasználni az akkorira jelentős, párhuzamos számítási kapacitással rendelkező processzorok
képességeit. Genetikus algoritmust futtattak (a shader egységek trükkös használatával), ami párhuzamosan
végezte ugyanazon műveleteket különböző adatokkal. 2006-ban adta ki az nVidia GeForce 8800 GTX (G80
mikroarchitektúra) grafikus kártyáját, ami már képes volt GPGPU számítások elvégzésére a CUDA SDK
(Software Development Kit) segítségével. Ezzel kezdődött el az általános célú GPU programozás.
Ma három jelentős grafikus processzor forgalmazó van a piacon:
• nVidia
• AMD (korábban ATI, 2006-ban vásárolta fel az AMD)
• Intel (CPU-ba integrált GPU-k)
• ARM: jelenleg nVidia, hamarosan viszont saját GPU-val
A következő jelentős keretrendszerek, könyvtárak és API-k támogatják ezeknek a hardvereknek a használatát:
• CUDA fordító és API - nVidia fejleszti; kizárólag nVidia CUDA-képes (CUDA-enabled) eszközökön fut
• OpenCL nyelv és API - Khronos Group fejleszti; segítségével nVidia, AMD és Intel GPU valamint Intel CPU
egyaránt programozható. Lehetőséget biztosít hibrid architektúrák használatára is (Intel MIC (Many
Integrated Core) architektúra: Xeon Phi segédproceeszor; AMD APU-k)
• Direct Compute API - Microsoft fejleszti; DirectX 10 és 11-et futtató GPU-kon fut, tartalmaz OpenCL és
CUDA interfészeket
• OpenACC – nyílt sztenderd specifikáció későbbi OpenMP egyesítés céljából
• Egyéb eszközök: MATLAB, FireArray, Thrust stb.
Itt érdemes megjegyezni, hogy az OpenCL általános alkalmazhatóságának szigorú megkötései miatt NVIDIA
eszközökön hatékonyabb kód generálható CUDA segítségével. Ez egyszerűen annak a következménye, hogy az
OpenCL egy általános szabvány, aminek az eszközkészletébe nem fér bele az NVIDIA GPU specifikus
képességeinek támogatása, mint például a GPU Direct peer-to-peer adat transzfer GPU kártyák között vagy a
Dynamic Parallelism kernelhívás kernelből és Hyper-Q grafikus kártya „virtualizálás”. A következőkben az
nVidia CUDA hardver és szoftver architektúrája kerül bemutatásra, hogy elkerüljük az OpenCL nevezési
konvenciók okozta bonyodalmakat, mint például: amit CUDA-ban shared memory az, OpenCL-ben local
memory stb.

4.7. 4.7 NVIDIA CUDA architektúra
A CUDA (Compute Unified Device Architecture) architektúra az nVidia által kifejlesztett, párhuzamos szoftver
és hardver számítási architektúra (36 ábra). A CUDA a Nvidia GPU-k számítási motorja, mely sok más között
az NVIDIA által fejlesztett C for CUDA nyelv használatával programozható. Ez a nyelv a sztenderd C nyelvhez
képest tartalmaz kiegészítéseket, melyek a kernel programok implementálásához szükségesek. A CUDA API
más, magasabb szintű nyelvekből is hívható. Ilyenek a C/C++, Fortran, Java, Python és a C . A komplex
CUDA architektúra a következő, részegységekből áll:
• A GPU-n belüli, párhuzamosságot biztosító egységek (CUDA-enabled cores)
• Operációs rendszer kernelszintű támogatás az inicializáláshoz, konfigurációhoz stb.
• Driver és API (Application Programming Interface)
• PTX (Parallel Thread Execution) ISA (Instruction Set Architecture) utasításkészlet kernelprogramozáshoz és
a hozzá tartozó fordító
A 36 ábrán látható ezen egységek egymáshoz való viszonya.
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A CUDA architektúra hardver és szoftver technológia elemek egysége, ami a programozó számára nyújt eszközt
jól optimalizált kód előállításához. Az architektúra hardver részét az Nvidia CUDA-képes GPU-i biztosítják,
még a szoftveres támogatást a meghajtók, fordítók és API függvény könyvtárak. A programozási modell leírása
a szálak szervezésével együtt a programozási kézikönyvben [11] találhatók meg. Egy szál a CUDA
architektúrában a legkisebb számítási egysége (37 ábra).

A szálak blokkokba vannak szervezve. Jelenleg a Kepler architektúra (a CUDA hardver architektúra konkrét
realizációja) maximálisan 2048 szál allokálását engedi meg egy blokkon belül. Több ezer blokk szervezhető egy
blokk rácsra (a továbbiakban grid). Az egy gridbe szervezett szálak ugyanazt a programot (kernel) futtatják. Ez
a hierarchia jelentősen leegyszerűsíti a szálak kezelését és ütemezését. Az egy blokk griden belüli blokkok
egymás után, szekvenciálisan futnak le. Egy adott időpillanatban a GPU-n lévő n darab SM (Streaming
Multiprocessor) n darab blokkot tud egyszerre futtatni. A futtatási és ütemezési egység egy SM-en belül a warp
(textil szövetek szövésénél a cérnaszálak összefűzését jelenti angolul). Egy warp 32 szál egységét jelenti. Az
egy blokkon belüli maximum 1024 szál tehát 32-essével, warpokban fut le. Az ütemező (scheduler) egy utasítást
egy warpon hajt végre. Ez hasonló a CPU-k SIMD műveleteihez, ahol egy 256 bites regiszteren (AVX utasítás
készlet) egy utasítás 8 darab 32 bites műveletet végez el. Ez az SIMT (Single Instruction Multiple Thread). A
jelentős különbség a kettő között (SIMD és SIMT), hogy még SIMD esetén a vektorműveletek csak akkor
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végezhetők el, ha az operandus adatok egymást követő memóriacímeken vannak a memóriában, addig SIMT
esetén az adatok tetszőleges memóriacímeken lehetnek. SIMT esetén a hardver gondoskodik az adatok
begyűjtéséről (gather) és az eredmény visszahelyezéséről (scatter). Ez a különbség számos alkalmazásban
jelentős előny lehet. Ha pontosítani akarunk, akkor: a gather/scatter műveletek "nem használata" sok
alkalmazásban lehetetlenné teszi a fordító számára a kód vektorizálását (SIMD műveletek használatát).
A CUDA architektúra memória címterének felosztása a 38 ábra látható. A blokkon belül minden szálnak saját
regiszterei vannak és a shared memóriát egy blokkon belül minden szál el tudja érni csakúgy, mint a globális
(offchip DRAM) memóriát. A minden szál számára lokális memória valójában a globális memóriában van
allokálva és egy dedikált cache architektúrán keresztül lehet elérni. A regiszter túlcsordulás (register spill)
kezelésére is szolgál. Ez akkor fordul elő, ha a fordító nem tudja a kódot a rendelkezésre álló regiszterek
használatával lefordítani és több regiszterre lenne szüksége. Ilyenkor „emulálja az extra regisztereket” a lokális
memória felhasználásával. Register spill esetén a regiszterekhez viszonyított nagy késleltetés miatt jelentősen
megnő a futási idő - érdemes kerülni az ilyen eseteket.

4.8. 4.8 Kepler architektúra
A Kepler, Fermi stb. architektúrák az NVIDIA fő, HPC (High Performance Computing) csip-tervezési
irányvonalait definiálják. Egy-egy architektúrán belül több mikroarchitektúrát fejlesztenek. Jellemző ezekre a
mikorarchitektúrákra, hogy egyesek dupla pontosságú lebegő pontos számítási képessége (DP GFLOPS)
jelentősen nagyobb társainál. Teszik mindezt azért, mert jelentős szilícium felületet és ezzel együtt gyártási
költséget tudnak megspórolni. A 2012-ben bemutatott K10 és K20x (valamint K20) kártyák DP GFLOPS
teljesítménye rendre 1/24-e és 1/3-a az SP GFLOPS (Single Precision GFLOPS) teljesítménynek. Ezek a
kártyák rendre GK104 és GK110 mikroarchitektúrával rendelkeznek. A következőkben a tudományos
számítások gyorsítására szánt, high-end GK110 mikroarchiktúra kerül bemutatásra.

4.9. 4.9 Kepler GK110
Ez az architektúra Tesla kártyák (K20 és K20x) számára készült [12], tudományos számítások gyorsítását
célozva meg. Számos hasznos információ megtalálható a Kepler GK110 Architecture Whitepaper-ben [13].
A Kepler GK110 (39 ábra) 1.3 DP TFLOPS és 4.6 SP TFLOPS számítási kapacitásra képes, ami 80%-os
hatékonysággal DGEMM (Double precision General Matrix Multiply) számítással ki is használható. 3-szor
hatékonyabb GFLOPS/Watt aránnyal rendelkezik, mint az előző generációs Fermi. Az architektúra fő elemei az
alábbi ábrán láthatók. Egy teljes GK110 implementáció 15 SMX egységet (korábban egy SM 32 magot
tartalmazott, a Kepler viszont 192 magot tartlamaz SM-enként – ezért az új elnevezés) és hat 64 bites (összesen
384bit széles) memóriavezérlőt tartalmaz. A különböző termékek ezen architektúra különböző változatait
tartalmazzák. A teljes GK110 implementáció csak a K20x Tesla kártyákon érhető el. A Kepler PCI Express v3.0
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buszon keresztül, 16 GB/s adatátvitelre képes a GPU és a host között. 1.5 MB L2 szintű cache-el rendelkezik. A
Gigathread Engine végzi a kernelek thread block szintű ütemezését.

4.10. 4.10 SMX (Streaming Multiprocessor) architektúra
Egy SMX (41 ábra) a következő egységeket tartalmazza:
• 192 SP (Single Precision) CUDA mag: SP lebegőpontos, INT és bit műveleteket végez.
• 64 DP lebegőpontos egység: innen a 1/3 DP/SP számítási arány. Minden mag az IEEE 754-2008-as
szabványnak megfelelő kezeli a lebegőpontos számokat és megvalósítja az FMA (Fused Multiply-Add)
műveletet (40 ábra). Ez utóbbi egy órajelre indít egy műveletet, ami két operanduson szorzást végez, majd
egy harmadikkal összegzi az ideiglenes eredményt. A két művelet között az adat reprezentációja subnormális
számokkal történik. A subnormális számoknak köszönhetően nagyobb pontossággal tárolódik a szorzat
eredménye és így az FMA művelet nagyobb pontosságot garantál. A korábbi MAD-al (Multiply-Add)
szemben ez jelentős különbség.
• 32 SFU (Special Function Unit) egység: trigonometrikus, exponenciális, logaritmus és négyzetgyök
függvények gyorsításáért felelősek.
• 32 LD/ST (load/store) egység: az adatok mozgatását végzik a shared, lokális, globális stb. memóriákban.
• 64KB shared/L1 memória, 48 KB Read-only Data Cache: mindezek részletes ismertetése a Memória alegység
fejezetben.
• Instruction Cache: műveletek cachelése.
• Warp Scheduler: egy blokkon belüli warpok (32 thread egysége) ütemezését végzi.
• Dispathc Unit: a warp scheduler által az instruction cacheből kiválasztott művelet végrehajtását indítja el a
megfelelő regiszterekkel.
• Register File: a Kepler architektúrán 65536 darab 32bites regiszter van. A korábbi, Fermi SM-ek 32768 darab
32 bites regiszter volt. A regiszter file méretének növelés ellenére a regiszterek és magok aránya az új
architektúrával leromlott: Fermi 1024 register/mag, Kepler 341 register/mag. Ez jelentősen befolyásolhatja a
regiszter-igényes kernelek futási teljesítményét.
• Textúra egységek: egyfajta csak olvasható memória, ami az adatok térbeli lokalitását használja fel a gyors
eléréshez. Egy kép feldolgozásánál ha egy pixel adatira szükségünk van, akkor nagy valószínűséggel a
szomszédos pixeleket is fel fogjuk használni. Egy szekvenciális memóriában a szomszédos pixelek nagy
valószínűséggel nincsenek egymás mellett, mivel azok más sorban és más oszlopban helyezkednek el.
Ilyenkor nyújt segítséget a térbeli lokalitást biztosító textúra cache, ami egy pixel olvasásakor a
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környezetében lévő pixelek értékeit is betölti a memóriába. A pixelek indexeinek értékét és a betöltést
hardveresen végzi, ezért nagyon gyors.

A Fermi és Kepler két-két high-end mikorarchitektúráját hasonlítja össze az alábbi táblázat. A Compute
Capability az architektúra "számítási képesség" verziószámát mutatja. Ez az érték megmondja, hogy milyen
képességei vannak a csipnek, vagyis hogy az architektúra warponként hány szálat tud kezelni, SM(X)-enként
hány warpot tud a scheduler kezelni etb. Ezek a képességek:
• Threads / Warp: Egy warpon belül pontosan ennyi darab szál van. Fermi és Kepler egyaránt 32. Ez fontos
tényező a kódok hordozhatóságának garantálásában. Az optimalizált kódok az ütemezési egység előnyeit sok
esetben használják fel: abban mindig biztosak lehetünk, hogy ezek a szálak egyszerre futnak le és nem
okoznak szinkronitási problémákat. Emellett érdemes programozáskor a blokkon belüli szálak számát a 32
többszörösére választani, így elkerülhető, hogy egyes magok munka nélkül maradjanak a warp
végrehajtásakor.
• Max Warps / Multiprocessor: Egy SM legfeljebb ennyi warpot tud ütemezni. Ennek megfelelően alakul a
Max Threads / Multiprocessor arány: Thread/Warp * MaxWarp/SM.
• Max Threads / Multiprcessor: Megegyezik a Max Warps/SM * 32 Threads/Warp-pal. A szál ütemezőnek
egyszerre nagyszámú szál kontextusait kell nyilvántartani. Hogy egyszerű és gyorsan kezelhetők legyenek a
kontextus váltások. Az ütemező egyszerre "csak" ennyi szálat képes kiszolgálni.
• Max Thread Blocks / Multiprocessor: Egy CUDA program több blokkból állhat. Egyszerre több blokk is
futhat egy SM-en, vagyis nem feltétlenül egyértelmű hozzárendelés van az SM-ek és a thread blokkok között.
Ez a szám az egy SM-en egyszerre futó blokkok maximális számát határozza meg.
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• 32-bit registers / Multiprocessor: A register fájlban ennyi 32bites regiszter számára van hely.
• Max Registers / Thread: Kis méretű thread blokkok futtatása nem feltétlenül fogja lehetővé tenni nagyszámú
regiszter használatát. Ez a szám az egy szálra jutó regiszterek maximális számát határozza meg. Sajnos a
Kepler architektúra esetén az egy SM-re jutó nagyszámú mag miatt a relatív regiszterszám alacsonyabb lett a
Fermihez képest.
• Max Threads / Thread Block: A blokkonkénti szálak száma is korlátozva van.
• Shared Memory Size Configuration: A Fermi architektúra két memóriakonfigurációt tesz lehetővé, amit a 64
Kbyte on-chip RAM megosztásával ér el: 16 Kbyte L1 cache és 48 Kbyte shared memória vagy 48 Kbyte L1
cache és 16 Kbyte shared memória. A shared memóriáról később részletesen lesz szó. Elöljáróban annyit róla,
hogy ez egyfajta „programozható cache”. A Kepler acrhitektúra a flexibilitás jegyében lehetővé tesz még egy
konfigurációt: 32 Kbyte L1 és 32 Kbyte shared memória. Itt szintén érdemes megjegyezni (csakúgy, mint a
regiszterek esetében) hogy SMX esetén a 32 helyett 192 mag arányosan kevesebb osztott memóriát tesz
elérhetővé, mint a Fermi. A magok megnövekedett száma miatt az L1/shared memória sávszélességet is
növelni kellett, így a Kepler 64 byte/órajel helyett 256 byte/órajel adatátvitelre képes.
• Max X Grid Dimension: A blokkok maximális száma a blokk griden belüli X dimenzió mentén.
• HyperQ: gyakorlatilag „virtualizálást” tesz lehetővé a GPU-n. Egyszerre több, egymástól független kernel is
futtathat egy GPU-n. Ezek megosztják a magokat egymás között. A CUDA programozási modell eddig is
lehetővé tette párhuzamos stream-ek (kernelek és memória transzferek sorozatai) futtatását, de ez a
valóságban egy darab work queue-ban valósult meg. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kernelek
futtatása sorosítódott és a hatékony végrehajtás érdekében manuálisan kellett ütemezni a streameket az
egymástól függő kernelek futtatási sorrendjének változtatásával. A Keplerben a futtatási „hardver” stream
(work queue) mostmár képes futtatni a párhuzamos „szoftver” streameket.
• Dynamic Parallelism: A Fermiben még nem volt lehetőség kernel indítása (hívása) kernelből – a Dynamic
Parallelism ezt már lehetővé teszi. Ha tehát egy kódrész nagy számításigényű egy szál számára, akkor azt
több magra ki lehet terjeszteni, új kernel meghívásával. A futás végén a részeredmények pedig
felhasználhatók a hívó szálban.

4.11. 4.11 Warp Scheduler
A warp ütemező (42 ábra) az egy SMX-en belüli szálak műveleteinek végrehajtását vezérli 32-es (warp)
egységekben. Minden SMX-nek 4 ütemezője és 8 műveletindító egysége (dispatch unit) van. Ez azt jelenti,
hogy egyszerre 4 warp műveleti indíthatók el. Ez 4*32=128 mag használatba vételét jelentené. Mivel azonban
2-szer annyi dispatch unit van, mint scheduler, ezért egy szálon belüli, egymástól független utasítások egyszerre
is elindíthatók az extra dispatch egységek használatával. A Fermi architektúrán még nem volt lehetséges dupla
pontosságú lebegőpontos műveletek indítása más típusú műveltekkel, mint például egész számú művelet – ez a
Kepleren mára megoldódott.
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Az új ütemező jelentősen hozzájárult a teljesítmény hatékonyságának javulásához. A Fermi architektúrán az
ütemező (dependency checker block analyzer révén) figyelte a regiszterek állapotát (register scoreboard
nyílvántartással) és ha készen álltak az adatok a következő művelet végrehajtásához, akkor az kiadta a feladatot
a dispatch unitnak. Ez az áramköri logika azonban nagyon költséges volt a fogyasztás szempontjából. Mivel a
műveleti pipelineok hossza fix egy adott architektúrán, ezért nincs szükség egy ilyen „várakozó/ellenőrző”
áramkörre, mivel az kiváltható egy sokkal egyszerűbb, determinisztikus egységgel, ami „tudja” hogy mikor van
kész egy számítás. Minden SM egy LUT-ből (Lookup table) kikeresi, hogy egy művelet végrehajtása hány
órajelet vesz igénybe és a megfelelő időpillanatban kiveszi az értéket a regiszterből és elindítja az új műveletet.
Az alábbi ábra jól mutatja az ütemező működését. Egy thread blokkon belül több warp fut (pl. Warp 2, Warp 8
stb.). Minden warpnak saját instruction pointere (IP) van. Látható az ábrán a példa, amikor a 8-as warp 11-ik és
12-ik művelete indul el, majd a 2-es warp 42-ik és 43-ik művelete stb.

4.12. 4.12 Shuffle instruction (keverő művelet)
Az új architketúrában lehetőség nyílt az egy warpon belüli kommunikációra a shared memória használata
(időigényes írás/olvasás) nélkül, a shuffle műveletek felhasználásával. Ez a művelet a regiszterek adatait keveri
meg bármilyen permutációban – ezzel időt és memóriát takarítva meg.

4.13. 4.13 Atomic operations (Atomikus műveletek)
A Kepler 9-szer gyorsabb atomikus műveletekkel rendelkezik, mint elődje. Órajelenként tud indítani olyan
műveleteket, melyek ugyanazon memóriacímen végeznek read-modify-write típusú operációt. Ezen műveletek
hatékonysága azért fontos, mert sok esetben fordul elő, hogy több szál szeretné módosítani ugyanazt a változót a
globális memóriában (pl. egy tömb értékeinek összegzésekor). Ilyenkor minden szál kiolvassa az adatot,
műveltet végez vele (pl. megnöveli az értékét) és visszaírja a memóriába. Ha egyszerre két szál olvassa
ugyanazt az adatot és módosítás után egyik előbb visszaírja, mint a másik, a gyorsabb szál értékét felülírja a
lassabb szál. Így a gyorsabb szál által végzett módosítások figyelmen kívül maradnak. Ezt nevezik data
hazardnak és ennek elkerülését segítik az atomikus műveletek.

4.14. 4.14 Memória alrendszer
A Kepler (43 ábra) és Fermi memória alrendszere nagyon hasonló. A jelentős különbség, hogy a Kepler kapott
egy 48 KB-os csak olvasható memória cachet (Read-Only Data Cache).
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Egy szál el tudja érni:
• a shared memóriát (írható/olvasható „cache”), amit a thread blokkon belül minden más szál el tud érni és
késletetése megközelítőleg 6-7 órajel (ez csak egy becslés – hivatalosan az NVIDIA erről nem szolgáltat
adatot). Ez a gyakorlatban egy tömbnek felel meg (pl. int array[32]) amit minden szál írhat és olvashat,
programozott módon.
• az L1 cachet (írható/olvasható cache), amit a thread blokkon belül minden más szál el tud érni és késletetése
megközelítőleg 30-50 órajel (ez szintén becslés). Gyakorlatban ez úgy működik mint a CPU-k L2 szintű
cache-e: egy Core-on belül minden szál (a thread és hyper-thread) osztozik rajt.
• az L2 cachet (írható/olvasható cache), amit globálisan minden szál az L1 cachen keresztül ér el. Késletetése
megközelítőleg 300-500 órajel (ez szintén becslés). Gyakorlatban ez úgy működik mint a CPU-k L3 szintű
cache-e: az egy csipen belüli magok osztoznak rajta.
• a Read-Only Data Cachet (csak olvasható cache): korábban a textúra cache-t használták a fejlesztők sok, csak
olvasó memória eléréshez. Erre reagálva az NVIDIA létrehozta ezt a nagyméretű, csak olvasható cachet.
Ezek mellett a memória alrendszer része az ECC (Error-Correcting Code), ami a memória elérése közben
keletkező bitszintű hibákat detektálja és javítja SECDEC (Single-Error Correct Double-Error Detect)
metódussal. Az ECC használata az adatátvitel sávszélességét csökkenti: Fermi architektúrán megközelítőleg
10%-al, Kepleren valamivel hatékonyabban (állítja a gyártó).

4.15. 4.15 GPUDirect
Lehetőséget biztosít GPU és más eszközök közötti direkt kommunikációra a CPU bufferét megkerülve (44
ábra). A GPU direkt kommunikálhat a hálózati eszközzel (ethernet vagy Infiniband kontroller), ami jelentős
késleltetést spórol meg az ezt igénylő alkalmazásokban, mint a HPC. Nagy számítási problémák esetén a
feladatot részfeladatokra bontva több GPU párhuzamosan végzi a számítást. Ilyenkor a hatékony kommunikáció
ezen eszközök között nagy fontosságú.

43
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Párhuzamos számítógép
architektúrák, processzortömbök

4.16. 4.16 Hello World!
Hogy világosabban lássuk, hogyan is programozható egy ilyen eszköz, itt egy Hello World! típusú példa. A
CUDA programozás megértéséhez [3,4] kiváló kiindulópont. A továbbiakban szögletes zárójelben a forráskód
sorszáma látható nem irodalmi hivatkozás!
A program két egymillió elemű [4] vektort összegez [13] és az eredményt egy harmadik vektorban tárolja. A
vektorok számára a memóriát a hoston [23-25] és a GPU-n [26-28] egyaránt allokálni kell. Egy ciklusban
feltöltjük a host vektorait [30] valamilyen adattal (pl. sorszám és 1-esek) és átmásoljuk a GPU memóriájába [3536]. Elvégeztetjük a számítást a GPU-val [38,10-15]. Az eredményt visszamásoljuk a hostra [40] és kiíratjuk
[42-44]. Utolsó lépésként felszabadítjuk a memóriát a hoston [46-48] és a GPU-n [49-51] egyaránt. A kernelnek
tehát minden szálban "keletkezik" egy példánya, amit egyértelműen azonosít az ő i indexe. A threadIdx.x a szál
azonosítója egy threadblockon belül. A blockIdx.x a blokk azonosítója egy griden belül. A blockDim.x pedig a
grid méretét mondja meg. Ezekből az indexekből egyértelműen azonosíthatunk minden szálat és biztosak
lehetünk abban, hogy minden szál felvesz egy értéket a 0-tól (BLOCK_DIM * GRID_DIM - 1)-ig, mivel a
kernelt GRID_DIM grid mérettel és BLOCK_DIM blokk mérettel indítottuk el [38]. A GRID_DIM értékét [6]
sor állítja be úgy, hogy az legalább annyi blokkot tartalmazzon, ami szükséges a feladat megoldásához. Minden
szál egy összeadást fog elvégezni, méghozzá pontosan azokon az elemeken, amelyek indexe megegyezik a szál
saját indexével [13]. Mivel a vektor mérete nem a blokk méretének egész számú többszöröse, ezért
biztosítanunk kell, hogy az algoritmus pontosan azokat az elemeket összegzi, amiket kell. Ezt biztosítja a [12]
feltétel, ami megakadályozza az összeadást olyan szálak esetén, ahol a szál indexe nagyobb, mint a vektor
megcímezhető eleme.
#include<iostream>
#include<cuda.h>
#define VECT_SIZE 1000000
#define BLOCK_DIM 1024
#define GRID_DIM ((VECT_SIZE)/(BLOCK_DIM)+1) // GRID_DIM = 977
using namespace std;
__global__ void kernel(int *a, int *b, int *c) {
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if(i<VECT_SIZE) {
c[i] = a[i] + b[i];
}
}
int main() {
int *a, *b, *c;
int *d_a, *d_b, *d_c;
size_t memsize = VECT_SIZE * sizeof(int);
a = (int*) malloc(memsize);
b = (int*) malloc(memsize);
c = (int*) malloc(memsize);
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cudaMalloc((void**) &d_a,memsize);
cudaMalloc((void**) &d_b,memsize);
cudaMalloc((void**) &d_c,memsize);
for(int i=0; i<VECT_SIZE; i++) {
a[i] = i;
b[i] = 1;
}
cudaMemcpy(d_a,a,memsize,cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_b,b,memsize,cudaMemcpyHostToDevice);
kernel<<<GRID_DIM,BLOCK_DIM>>>(d_a,d_b,d_c);
cudaMemcpy(c,d_c,memsize,cudaMemcpyDeviceToHost);
for(int i=VECT_SIZE-100; i<VECT_SIZE; i++) {
cout << i << ": " << a[i] << " + " << b[i] << " = " <<
c[i] << endl;
}
free(a);
free(b);
free(c);
cudaFree(d_a);
cudaFree(d_b);
cudaFree(d_c);
return 0;
}

Példa forráskód: main.cu
A forráskódot main.cu fájlba mentve nvcc-vel (NVIDIA Cuda Compiler) fordítva futtathatjuk egy CUDAenabled grafikus kártyán, amivel a CUDA drivert is feltelepítettük.

4.17. 4.17 OpenCL keretrendszer
Az OpenCL keretrendszer egy általános célú párhuzamos programozást lehetővé tévő keretrendszer. Célja hogy
egy kód bármely, párhuzamos hardver architektúrán nagy hatékonysággal futtatható legyen. Ez az architektúra
lehet GPU, több magos CPU vagy akár egy FPGA (Field Programmable Gate Array). A csipgyártók megfelelő
meghajtókon keresztül teszik lehetővé a kód fordítását és a bináris elhelyezését, indítását az eszközeiken. Ez a
keretrendszer a CUDA szoftver architektúrától nem különbözik jelentősen: hasonlóan definiálja a memória
struktúrát és a szálkezelést. Az fejlesztési eszköz különbözik jelentősebben a CUDA környezettől.

4.18. Ellenőrző kérdések:
1. Ismertesse a multi-core és many-core rendszerek fő jellegzetességeit és különbségeit!
2. Magyarázza meg, miben különböznek a multi-core rendszerek SIMD utasításai a many-core rendszerek
(specifikusan NVIDIA) SIMT szálkezelésétől?
3. Mi teszi lehetővé a GPU-k térnyerését a High Performance Computing-ban?
4. Milyen típusú számítási feladat(ok) esetén lehet hatékonyabbak a GPU a CPU-hoz képest?
5. Mi az a "memóriafal" és milyen problémákat okoz?
6. Adja meg vázlatosan a Kepler GK110 architektúra felépítését! Nevezze meg a fő egységeket!
7. Adja meg vázlatosan a Kepler GK110 architektúra SMX multiprocesszorának felépítését a legalapvetőbb
paraméterekkel (pl. memóriák mérete, regiszterek száma, magok száma)!
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8. "Írjon" egy kernelt, ami egy vektor minden elemét annyival növeli, amennyi a futó szál indexe. A "kód" lehet
pszeudokód, de az index számítását magyarázza meg!

5. 5 Az IBM Cell Broadband Engine Architektúra
Azzal a céllal tervezte az IBM a Cell Broadband Engine Architektúrát (CBEA)[14], hogy nagyobb számítási
teljesítményt érjen el a hagyományos mikroprocesszoroknál, jobb felület/teljesítmény és fogyasztás/teljesítmény
arányok mellett. A CBEA egy heterogén több-processzoros architektúra, ahol a Power Processor Element (PPE)
nevű általános célú processzorok és a Synergistic Processor Elements (SPE) nevű SIMD processzorok egy nagy
sebességű csipen lévő koherens busszal van összekötve, amit Element Interconnect Bus-nak (EIB) hívnak. A
CBEA architektúra flexibilis és a különböző egységek száma a különböző alkalmazásokhoz igazítható. A CBEA
első implementációja a Sony Playstation 3 játékkonzol Cell Broadband Engine (Cell BE, vagy röviden Cell)
volt, ami 1 PPE-t és 8 SPE-t tartalmazott. A Cell blokkdiagrammja a 45. ábrán látható.

A PPE egy hagyományos két-szálas 64 bites PowerPC processzor, amely már meglévő operációs rendszerek
futtatására képes mindenféle módosítás nélkül, és vezérli az SPE-k működését. Annak érdekében, hogy a
processzor felépítése egyszerűbb legyen és nagyobb órajelen üzemelhessen az utasítás újraszervezése nem
támogatott a PPE-ben. 32kB Level 1 (L1) gyorsítótárral, ami csoport-asszociatív, paritás védett, 128 bites cacheline memória és 512kB Level 2 (L2) egyesített (adat és utasítás) gyorsító tárral rendelkezik.
A Power Processing Element jónéhány funkcionális egységgel rendelkezik, amiket a Power Processing Unit
foglal magába (46 ábra).
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A PPU a PowerPC Architektúra utasításkészletét és a Vektor/SIMD Multimédia Bővítmény utasításait futtatja.
Az Instruction Unit az utasítás fetch-elést, dekódolást, indítást, kiosztást, elágazást és a végrehajtás
részeredményeinek egyesítését végzi. Az L1 utasítás cache-t tartalmazza. A Load Store Unit felelős az adatok
hozzáféréséért, beleártve a betöltés és tárolás utasítások végrehajtását. Az L1 adat cache-t tartalmazza. A
Vektor/Skalár Unit a Floating-Point Unit-ot (FPU) és a 128-bites Vector/SIMD Multimedia Extension Unit-ot
(VXU) tartalmazza, amik együttesen a lebegőpontos és Vector/SIMD Multimedia Extension utasításokat
futtatják. A Fixed-point Unit a fixpontos műveleteket futtatja, beleértve az összeadást, szorzást, osztást,
összehasonlítást, eltolást, forgatást és logikai műveleteket. A Memory Management Unit az összes memória
hozzáféréshez végzi a címfordítást.
Az EIB nem egy busz, ahogy a neve is sugallja, hanem egy gyűrű-hálózat, ami 4 egyirányú gyűrűt tartalmaz,
ahol kettő ellentétes irányú a másik kettővel. Az EIB a teljes memória koherenciát és a szimmetrikus
multiprocesszor operációkat (SMP) is támogatja. Így, a CBE processzorok tervezésének köszönhetően,
koherensen össze lehet azokat fűzni klaszterekbe. Az EIB négy darab 16-byte széles adat gyűrűből áll. Minden
gyűrű 128 byte-ot tud továbbítani egyidőben. A processzáló elemek egyszerre tudnak adatot fogadni és küldeni.
Az EIB legnagyobb belső sávszélessége 96 byte/processzor-órajel ciklus. Processzen belül többszörös átvitel
kezelése lehetséges egymástól függetlenül minden egyes gyűrűn, beleértve több mint 100 egyedülálló DMA
memória hívást a főmemória és az SPE-k között.
A csipen lévő Memory Interface Controller (Memória Interfész Vezérlő - MIC) biztosítja a kapcsolatot az EIB
és a fizikai memória között. Egy vagy két Rambus Extreme Data Rate (XDR) memória interfészt támogat,
melyek együttesen 64 MB és 64 GB közötti XDR DRAM memóriát jelentenek. Minden egyes interfészen a
memória hozzáférés lehet 1-től 8, 16, 32, 64, vagy egészen 128 byte-ig, koherens memória rendezéssel. Egészen
akár 64 olvasási és 64 írási kérést lehet sorbaállítani. A sorbarendezés szintjéről az erőforrás-allokáló token
manager biztosít visszajelzést.
A dupla-csatornás Rambus XDR memória interfész nagyon nagy, 25,6GB/s-os memória sávszélességet biztosít.
Az XDR DRAM memórai ECC-vel védett, több bites hiba-detekcióval és opcionális egy-bites hibajavítással. Az
I/O eszközök a két Rambus FlexIO interfészen keresztül érhetők el, ahol az egyik (a Broadband Interface (BIF))
koherens, és segítségével közvetlenül össze lehet kötni két Cell processzort.
Az SPE-k csak SIMD processzorok, amiket arra terveztek, hogy adatfolyamokat kezeljenek. Ezért nem
teljesítenek jól általános célú feladatokban és nem képesek operációs rendszer futtatására sem. Egy SPE
blokkdiagramja az 47 ábrán látható.
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Az SPE két végrehajtó pipeline-nal rendelkezik: a páros pipeline a lebegőpontos- és egész utasításokra
használható a páratlan pipeline pedig a kötegelt feldolgozásért, memória és permutálás utasításokért felelős. A
páros és páratlan pipeline-on futó utasítások párhuzamosan kioszthatók. Hasonlóan a PPE-hez, az SPEk is inorder processzorok (az utasítás végrehajtása érkezési sorrendben történik). Adatokat, amelyeken az utasítások
végrehajtódnak egy nagyon nagy 128 elemű regiszter file tárolja, ahol minden egyes regiszter elem 16 byte
széles. Ezért az SPE SIMD utasításai 16 byte-os vektorokon futnak, például négy egyszeres pontosságú
lebegőpontos számon, vagy nyolc 16 bites egészen. A regiszter file-nak 6 olvasó és 2 író portja van, hogy
elláthassa a két pipeline-t adatokkal. Az SPE-k csak a helyi 256KB SRAM memóriát tudják közvetlenül
címezni, de hozzáférhetnek a rendszer főmemóriájához is DMA utasításokkal. A DMA és az utasítás fetch
egység miatt a Local Store 128 byte széles, míg a Memory egység egy buffer regiszter segítségével 16 byte-os
határokkal tud adatokat címezni. Az EIB-től érkező 16 byte-os adat szavakat a DMA engine gyűjti össze és írja
ki a memóriába egy ciklus alatt. A DMA engine 16 konkurens DMA műveletet képes kezelni egyszerre, ahol
minden egyes DMA művelet maximum 16 KB-os lehet. Habár a DMA engine része egy globális koherens
memória cím területnek, meg kell jegyezni, hogy az SPE helyi tárolója nem koherens.
Következésképpen a legjelentősebb különbség az SPE és a PPE között az, hogy hogy érik el a memóriát. A PPE
a főmemóriát (effektív cím tartomány) betöltés/tárolás utasításokkal éri el, amelyek adatokat mozgatnak a
főmemória és a PPE saját regiszter file-jai között, melyeknek a tartalmai cache-elhetők. Ezzel szemben az SPE a
főmemóriát Direct Memory Access (DMA) utasításokkal éri el, mely utasítások adatokat és utasításokat
mozgatnak a főmemória és az SPE saját helyi memóriája között, amit local store vagy local storage-nak (LS)
hívunk. Egy SPE utasítás fetch-elés és betöltés/tárolás utasítás esetén a saját LS-ét használja a főmemória
helyett, és az LS-hez nincs hozzárendelt gyorsítótára. Ez a tárolók három szintű rendezése (regiszter file, LS,
főmemória) az LS és a főmemória közötti aszinkron DMA átvitellel a hagyományos architektúrához és
programozási modellhez képest radikális újítás, mert az adatok és utasítások mozgatásával, amik ellátják a
számításokat és tárolják a számítások eredményeit a főmemóriában, explicit párhuzamosítja a számításokat.

5.1. 5.1 Cell Blade Rendszerek
A Cell penge rendszerek két Cell processzor csip szélessávú interfésszel való összekapcsolásából épülnek fel.
Hatalmas teljesítményt nyújtanak számítás intenzív feladatokhoz. Az IBM Blade Center QS20 (lásd 48 ábra) két
Cell processzor csippel, Gigabit Ethernettel és 4x InfiniBand I/O kapacitással rendelkezik. A csúcs számítási
teljesítménye 400GFLOPS. További technikai részletek:
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• Dual 3.2GHz Cell BE processzor konfiguráció
• 1GB XDRAM (512MB processzoronként)
• Blade-hez csatlakoztatott 40GB IDE HDD
• Dual Gigabit Ethernet vezérlő
• Dupla-szélességű blade (2 BladeCenter helyet foglal)
Néhány QS20-as összekötésével egy Blade Center házban 2.8TFLOPS csúcs számítási teljesítményt lehet
elérni. Ezt úgy lehet ha a maximum számú, azaz 7 Blade-t helyezünk a keretekbe.
A második generációja a Blade rendszereknek az IBM Blade Center QS21, ami két Cell processzor csippel, 1
GB XDRAM (512 processzoronként) memóriával, Gigabit Ethernettel és 4x InfiniBand I/O kapacitással
rendelkezik. Egy Blade Center házban néhány QS21 összekötésével maximum 6.4TFLOPS csúcs számítási
teljesítmény érhető el.
A harmadik generációja a Blade rendszereknek az IBM Blade Center QS22, amiben újabb generációs 65nm
technológiával gyártott PowerXCell 8i processzor található. Az SPE-k dupla pontosságú teljesítménye
jelentősen megnövekedett, ezáltal érhet el kivételesen nagy számítási teljesítményt: egy darab Blade Center
házban 6.4 TFLOPS teljesítmény egyszeres és 3.0 TFLOPS teljesítmény dupla pontosság esetén. Ezek a blade-k
a 2009-es leggyorsabb szuperszámítógép alapépítőelemei, amely a Los Alamos-i National Laboratory-ban
található és elsőként törte át a "petaflop határt" 1000 milliárd műveletvégzéssel másodpercenként. A fő
építőelemek az AMD Opteron X64-es magok mellett a Cell processzorok. A Cell processzorok adják az egész
rendszer számítási teljesítményének 95 -át (számítási feladatok végrehajtása során), míg az LS22 alapra
csatlakoztatott AMD processzorok inkább a node-okon belüli kommunikációért felelősek.

5.2. 5.2 PDE-k numerikus szimulációinak leképezése
Ebben a fejezetben az IBM Cell heterogén processzor topografikus felépítésére fókuszálunk. Ennek vizsgálatára
komplex, időigényes feladatok megoldásán keresztül kerül sor. Ilyen nehéz probléma például a Parciális
Differenciális Egyenletek numerikus szimulációjának implementációja, melyet széles körben alkalmaznak
mérnöki alkalmazásokban. Egyike a legnehezebb PDE-knek a Navier-Stokes egyenletek, amelyek a fluidumok
időbeli változását írják le.
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A PDE megoldásának bizonyítottan egy jó alternatívája az emulált-digitális CNN [15 és ]. Ebben a fejezetben
egy CNN szimulációs kernel heterogén Cell architektúrán történő implementációjáról lesz szó, ami a Falcon
processzor FPGA-s implementációjából származik. A következő részben a vizsgálás módszerei kerülnek
bemutatásra.

5.2.1. 5.2.1 Hogyan képezzünk le cellatömböket Cell processzorra?
A fő cél egy hatékony CNN implementáció elkészítése Cell architektúrán. Habár analóg CNN architektúrák
hatékonyan oldják meg a parciális differenciál egyenleteket az analóg csippeknek vannak hátrányaik
(korlátozott pontosság, csak lineáris template futtatás, érzékeny a környezeti zajokra), ezért nem használhatók
valós környezetben. SIMD (Single Instruction Multiple Data - egy utasítás futtatása több adaton) architektúra
hatékonyan implementálható CNN-re. Emulált digitális CNN-UM-mel ezek a hátrányok kiküszöbölhetők.
5.2.1.1. 5.2.1.1 Lineáris Dinamika
Az eredeti CNN állapotegyenlet diszkretizált változatának (8) kiszámolása konvencionális CISC architektúrán
nem nehéz feladat. Az állapot ablak megfelelő elemeit és a template-t össze kell szorozni és az eredményét
összeadni. Ezen architektúrákon található kis számú regiszternek köszönhetően 18 betöltő utasítás szükséges a
template-k betöltéséhez, ami lelassítja a számítás folyamatát. A legtöbb CISC architektúra rendelkezik SIMD
kiegészítővel, hogy a számításokat gyorsítani lehessen, de az effajta optimalizálásnak a használhatóságát is
erősen korlátozza a regiszterek kis száma.
Az SPE-k nagy regiszter filejai (128 bejegyzés) lehetővé teszik, hogy az éppen feldolgozás alatt lévő cella
szomszédait és a template elemeket eltárolhassuk bennük. Ezáltal jelentősen csökkentjük a betöltő utasítások
számát.
Mivel az SPE-k közvetlenül nem tudják megcímezni a globális memóriát, az SPE-n futó felhasználó által
készített alkalmazás a felelős az adatok mozgatásáért az SPE lokális memóriája és a globális memória között
DMA utasításokkal. A felhasználó kódjának méretétől függően az SPE 256Kbyte-os lokális memóriája
körülbelül 128*128-as cellatömböt tud tárolni. Nagyobb cellatömb kezeléséhez csak az aktuálisan feldolgozott
sort és a szomszédságát tartalmazó sort kell eltárolni a lokális memóriában a következő iterációs lépéshez, de
folyamatosan szinkronizált adatmozgatás szükséges az SPE lokális memóriája és a globális memória között. 8
128 sized cell array. To handle larger array only the lines that
A Cell architektúra SPE-ei SIMD egységek, ezért a cellák állapotértékeit vektorokba kell csoportosítani. A
regiszterek 128 bitesek és a számítások során 32bit lebegőpontos számok kerültek felhasználásra. Ezért a
vektorok 4 elemet tartalmaznak. Jelöljük az i-edik cellát S -vel.
Nyilvánvalónak tűnik 4 szomszédos cella egy vektorba (
) csomagolása. Mindamellett nem
egyszerű megalkotni a cella baloldali (
) és jobboldali szomszédját (
), mert 2
forgatás és egy kiválasztás utasítás szükséges a kívánt vektor létrehozásához (lásd.: 49. ábra). Ez a lebegőpontos
pipeline kihasználását korlátozza, mert 3 integer utasítást (forgatás, kiválasztás) kell végrehajtani, mielőtt egy
lebegőpontos szorzás-összeadásra (multiply-and-accumulate - MAC) kerülhetne sor.
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Ezt a korlátot a CNN cellatömb 4db függőleges sávvá történő feldarabolásával és a cella értékek
újrarendezésével lehet feloldani. A fenti esetben a 4-elemű vektor a 4 különböző szeletből tartalmaz elemeket,
amint az a 50. ábrán látható. Ezáltal lehetővé válik az eltolás-összefésülés művelet kihagyása a cellák
szomszédságainak kialakításakor a vektorban. Az újrarendezést csak egyszer kell végrehajtani a számítás
megkezdése előtt, és ezt a feladatot a PPE-re lehet bízni. Habár ez a megoldás növeli a szimulációs adat
teljesítményét, az egymást követő MAC utasítások közötti függőségek még mindig lebegőpontos pipelineok
állását okozhatják. Ennek a függőségnek a megszüntetése érdekében a belső hurkok kigöngyölése szükséges.
Ahelyett, hogy az első MAC utasítás eredményére várnánk a következő cellacsoport számítása már elindulhat.
A kigöngyölés mértékének határt szab a regiszter mérete.

Hogy mérni tudjuk a szimuláció teljesítményét egy 256*256-os méretű cellatömbön 10 előremutató Euler
iterációval diffúzió lett futtatva. Az IBM Systemsim szimulátorával a program futása közben részletes
információkat lehet kapni az SPE-k működéséről. Ezenfelül statikus időzítési adatokat is megkaphatunk a
programról, melynek segítségével azonosítani lehet a pipeline várakozásokat a programban.
A lenti 51. ábrán az utasításhisztogram látható. Kigöngyölés nélkül több mint 13 millió órajelciklus szükséges a
számítás elvégzéséhez, ezáltal az SPE kihasználtsága csupán 35%. Az egymást követő MAC utasítások miatt
kialakult függőség miatt az SPE az idő nagy részében várakozik. A számítások belső hurkainak kigöngyölésével
és 2, 4 vagy 8 cella együttes számításával, megnövekedő felületigény mellett a legtöbb pipeline várakozás
kiküszöbölhető és az időszükséglet 3.5 millióra csökkenthető. Ha a számítások belső hurkait 8-szorosan
göngyöljük ki az SPE hatékonysága 90%-ra növelhető.
Egy SPE teljesítménye a CNN dinamika számítása során 624 millió cella iteráció/s. A lenti 52. ábrán látható,
hogy az SPE egy nagyságrenddel gyorsabb, mint egy hagyományos asztali mikroprocesszor. Ha a Falcon
processzort nagy méretű FPGA-ra implementáljuk, akkor túl tudja szárnyalni a Cell teljesítményét. A Xilinx
Virtex-5 SX95T-ra több mint 70 Falcon processzáló egység képezhető le.
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Ennél is gyorsabb számítási teljesítmény érhető el több SPE használata esetén. Az adatokat szét lehet osztani az
SPE-k között a CNN cellatömb horizontális szétdarabolása esetén. A szétdarabolt tömb első vagy utolsó sorának
számítása során a szomszédos SPE-k között az állapotváltozók kommunikációjára van szükség. Az
állapotváltozók soronkénti elrendezése miatt ezt a szomszédos SPE-k közötti kommunikációt egy egyszerű
DMA művelettel el lehet végezni. Továbbá az EIB gyűrű struktúrája könnyebbé teszi a szomszédos SPE-k
közötti kommunikációt.
Az optimalizált program teljesítmény mérésére 16 iteráció futott 256*256 cellatömbön. A szükséges
órajelciklusok számát a lenti 53. ábra tartalmazza. Csak egy SPE-t alkalmazva a számítás 3,3 millió órajelciklus,
vagy 1,04 ms alatt hajtódik végre 3,2GHz-es órajelfrekvenciát feltételezve. Két SPE-t használva a számításokra
a szükséges órajelciklusok megfeleződtek és közel lineárisan növekedést lehetett elérni. Viszont 4 vagy 8 SPE
esetén nem lehetett nagyobb teljesítménynövekedést elérni. 4 SPE használata esetén a második SPE-nek több
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mint 5 millió órajelciklus szükségeltetett egy képszelet kiszámításához. Ez a szám nagyobb, mint az egy SPE
esetében, azaz a teljesítmény csökkent.

Az SPE-k kihasználtságának vizsgálata azt mutatja, hogy SPE 1 és SPE 2 az idő nagy részében áll és várakozik
a memóriaműveletek lefutására (csatorna várakozási ciklus). Ezeknek az SPE-knek a kihasználtsága kevesebb
mint 15%, míg a többi SPE majdnem olyan hatékony, mint egy SPE-s esetben. A szükséges memória
sávszélességet megvizsgálva látható, hogy egy SPE-nek 2 32 bites lebegőpontos értéket kell betöltenie és az
eredményt a főmemóriában tárolnia. Ha 600 millió cellaiteráció frissül másodpercenként, akkor minden SPEnek 7,2Gb/s memória I/O sávszélességre van szüksége és a rendelkezésre álló 25,6Gb/s-os sávszélesség nem
elegendő mind a 8 SPE kiszolgálására.
A sávszélesség szükséglet csökkentése érdekében pipeline technikát lehet alkalmazni, ahogy az a lenti 54. ábrán
is látható. Ebben az esetben az SPE-k egymás után vannak felfűzve és minden SPE egy külön iterációs lépést
hajt végre az előző SPE eredményeit felhasználva. A Cell processzor ebben az esetben hasonlóan működik mint
egy szisztolikus processzor tömb. Így csak a pipeline első és az utolsó SPE-jének kell a főmemóriát elérnie, a
többi SPE az előző iteráció eredményét a szomszédos SPE lokális memóriájából közvetlenül éri el.
Köszönhetően az Element Interconnect Bus gyűrű struktúrájának, a szomszédos SPE-k közötti kommunikáció
nagyon hatékony. Az optimalizált CNN szimulációs kernel utasításhisztogramja a lenti 55. ábrán van
összefoglalva.
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Habár a memória sávszélesség szűk keresztmetszete megszűnt az SPE-k pipeline-nal való használatával, a
szimulációs kernel átfogó teljesítménye nem növekedett. A lenti 55. ábrán látható utasítás hisztogram nagy
csatorna várakozási ciklust mutat 4 és 8 SPE esetén. A szimulációs kernel részletes elemzése szükséges a
várakozások okának megtalálásához. Először is elemző utasításokat kell a forráskódba helyezni, hogy
meghatározzuk a program számítási részének a hosszát és időigényét. Az eredményeke a lenti 56. ábrán
láthatók.
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Az elemzési eredmények azt mutatják, hogy 4 és 8 SPE esetén néhány SPE sok ciklust tölt a program beállítási
részével. Ez a viselkedés az SPE szál létrehozási és inicializálási lépésének tudható be. Elsőnek létrejön a
szükséges számú SPE szál, azután az SPE-k közötti kommunikációhoz állítódnak be a címek és kialakul a
pipeline alakja. Ezalatt az elindított szálak blokkolódnak. 4 SPE esetén elsőnek az SPE 0 és SPE 1 szálai jönnek
létre, ezért ezeknek a szálaknak nemcsak a címek létrehozását kell megvárniuk, hanem várniuk kell a másik két
szál létrejöttéig is. Sajnos a szállétrehozás költsége nem kerülhető meg. Egy hosszú analogikai algoritmus
esetében, amely jónéhány template-t használ, az SPE-knek és a PPE-nek a kliens/szerver modellt célszerű
használniuk. Ebben az esetben az SPE szálak nem szünnek meg minden egyes template operáció végeztével,
csupán blokkolódnak amíg a PPU meghatározza a következő template művelet paramétereit. A számítás
folytatásához az SPE szálak blokkolását egyszerűen megszüntetjük, ezáltal a szál létrehozási és inicializálási
költségek csak egyszer, a program futtatása elején merülnek fel. Az implementált több SPE-n futó CNN
szimulációs kernel sebességnövekedése az alábbi 57. ábrán látható. 2 SPE használata esetén közel kétszer
gyorsabb számítás érhető el, míg több SPE-t használva több szinkronizációs idő kell az SPE-k között. Ezért
rendre 3,3 és 5,4-szeres sebességnövekedés érhető el 4 és 8 SPE esetén.

5.2.1.2. 5.2.1.2 Nemlineáris Dinamika
Ahhoz, hogy zéró- vagy elsőrendű nemlineáris template-ket futtathassunk hagyományos skalár processzoron
vagy Cell processzoron, a template-khez tartozó nemlineáris függvényeket Look Up Table-ekben (LUT) kell
tárolni.
Hagyományos skalár processzor esetén mindegyik nemlinearitást szegmensekre kell darabolni annak
megfelelően, ahány intervallumot tartalmaz. A nemlineáris függvény paramétereit és határpontjait LUT-ben kell
tárolni minden nemlineáris template elem esetén. Nulladrendű nemlineáris template esetén csak egy paramétert
kell tárolni a LUT-ban, míg elsőrendű nemlinearitás esetén a gradiens értéket és a konstan eltolás adott
55
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Párhuzamos számítógép
architektúrák, processzortömbök
szakaszra érvényes értékét kell tárolni. Ezt az elrendezést használva, nulladrendű nemlineáris template esetén,
az aktuálisan feldolgozott cella és a szomszédos cellaértékek közötti különbséget a határpontokon kell
összehasonlítani. Ennek az összehasonlításnak az eredménye használható a megfelelő nemlineáris érték
megszerzésére. Elsőrendű nemlineáris template esetén további számítások szükségesek. Miután a nemlinearitás
megfelelő intervallumai meg lettek határozva, a különbséget fel kell szorozni a gradiens értékkel és hozzáadni a
konstanst.
Mivel a Cell processzor SPE-i vektor processzorok, a nemlineáris függvény értékei és a határpontok is 4 elemű
vektorként vannak tárolva. Minden egyes lépésben négy különbség számolódik ki párhuzamosan és az összes
határpontot meg kell vizsgálni a nemlineáris template értékek meghatározásához. Hatékony implementáció
érdekében dupla bufferelést, vektorrá alakítást, pipeline-t és kigöngyölési technikákat lehet alkalmazni
hasonlóan, mint lineáris template-k esetében.
Nemlineáris esetben a kigöngyölés teljesítményének vizsgálására ugyanaz a 256*256-os cellatömbö és 16
előremutató Euler iteráció lett használva, mint a lineáris esetben. Globális maximum kereső template [16] lett
futtatva, ahol a template értékek elsőrendű nemlinearitásként lettek definiálva és 2 vagy 4 szegmensre lehet
bontani. A vizsgálat eredménye a lenti 58. ábrán látható. A szükséges utasítások száma lett megatározva abban
az esetben, ha a számításokban a belső hurkok nincsenek kigöngyölve, illetve ha 2, 4 vagy 8-szorosan vannak
kigöngyölve. Továbbá a nemlinearitás kettő (A) és négy (B) szegmensre lett bontva. Látható, hogy az SPE ideje
nagy részét egyszeres és dupla ciklusos utasításokkal és függőségek miatti várakozásokkal tölti, amik
csökkenthetők a kigöngyöléses technikával. Ha a nemlinearitást két részre bontjuk (A), akkor kigöngyölés
nélkül az SPE függőség miatti várakozása 8 millió órajelciklusig tart. Kigöngyölési technikát alkalmazva a
várakozás 259000 órajelciklusra csökkenthető, így 8-szoros kigöngyölés esetén majdnem 50%-kal kevesebb
órajelciklus szükséges a számításokhoz.

Továbbá a nemlinearitás szegmentálásának továbbnövelésének a hatása is meg lett vizsgálva. Vizsgálatok azt
mutatják, hogy a szükséges utasítások száma több, mint 25%-al több 4 nemlineáris szegmens (B) használatakor,
mintha a nemlinearitás csupán két részre lenne bontva. A fenti esetek utasításeloszlásának összehasonlításából
kiderül, hogy a fő különbség közöttük a szükséges egyszeres ciklusok száma, ami annak köszönhető, hogy az
implementáció során a több hagyományos feltételes szerkezetet használ (58. ábra). Kigöngyölés nélkül a négy
szegmenses esetben (B) a várakozási ciklusok száma kisebb, mint a két szegmenses (A) esetben. Kigöngyöléssel
30% teljesítménynövekedés érhető el.
A teljesítmény növelhető nemlineáris esetben is több SPE használatával. Végül a több SPE használatának
tanulmányozására került sor. Ebben a tesztesetben a belső hurkok 8-szorosan lettek kigöngyölve és 1, 2, 4 és 8
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SPE futott párhuzamosan és a nemlinearitás kétfelé (A) és négyfelé (B) lett elosztva. Ezen esetek
teljesítményének összehasonlítása a lenti 59. ábrán látható.

Ha a nemlinearitást két részre bontjuk (A) a szimuláció maximális teljesítménye 1 SPE esetén 223 millió
cellaiteráció/s, ami majdnem 24%-kal több, mintha a nemlinearitást négy részre (B) bontottunk volna (lásd. 59.
ábra). A teljesítmény nemcsak a szegmensek számától függ, hanem az SPE-k számától is, amint azt lineáris
esetben is láthattuk. Tehát, ha az SPE-k száma nő, a szimuláció teljesítménye is hasonlóképp növekszik, mint a
lineáris esetben.
5.2.1.3. 5.2.1.3 Teljesítmény összehasonlítás
A Cell architektúrás implementáció teljesítményének mérése egy globális maximum kereső template-tel
256*256-os cellatömbbön 16 iterációt futtatva történt. A Cell processzorral elérhető teljesítmény egy Intel Core
2 Duo T7200 2Ghz-es skalár processzor és lineáris és nemlineáris Falcon Emulált Digitális CNN-UM
architektúra teljesítményével lett összehasonlítva különböző számú SPE használata esetén. Az eredmény a lenti
52. ábrán látható. Egy SPE-s megoldás teljesítményét összehasonlítva egy nagyteljesítményű
mikroprocesszorral azt mutatja, hogy lineáris esetben 6-szoros sebességnövekedés érhető el. Mind a 8 SPE-t
használva 35-szörös sebességnövekedést tapasztalhatunk. Összehasonlítva egy egy SPE-s megoldást egy Xilinx
XC5VSX240T FPGA-n implementált egy darab Falcon Emulált Digitális CNN-UM-mel, a Cell megoldás a
nagyobb teljesítményű. Nemlineáris templateket használva a Cell architektúra teljesítményfölénye még
nagyobb. Egy darab SPE-t használva 64-szeres sebességnövekedés érhető el, míg 8 SPE-t használva a
teljesítmény 429-szer nagyobb. Egy template művelet tipikus számítási ideje, felület- és teljesítmény igénye lett
összehasonlítva különböző architektúrákon megvalósított implementációk esetében a lenti 5. táblázatban.
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5.3. Ellenőrző kérdések:
1. Mit gondol, mi az előnye és mi a hátránya a heterogén architektúrának a homogénnel szemben?
2. Milyen a Cell architektúrában alkalmazott újításokat használnak manapság az általános célú processzorokban
(pl.: Intel Sandy Bridge, stb.)?
3. Milyen optimalizációs eljárásokat használtunk a cellatömbök leképezésénél a lehető legnagyobb sebesség
elérése érdekében?
4. A CNN dinamika Cell processzoron történő emulációjánál, hogyan kerülhető el a memória interfész szűk
keresztmetszete?

6. 6 FPGA alapú tömbprocesszor
Programozható logikai áramkörnek hívunk minden olyan integrált áramkört, amely a végfelhasználó által
programozható egy speciális cél feladat megvalósítására [17]. Ha az eszköz a felhasználás helyén
programozható az angol terminológia a "Field Programmable Logic Device" elnevezést használja. A
programozható logikai eszközök legegyszerűbb és legtöbbet használt képviselője az egyszer programozható
csak-olvasható memória (Programmable Read-Only Memory, PROM). Ezek az eszközök két fajtája létezik:
maszk programozott eszközök, amelyeket a gyártás során programoznak fel és a felhasználás helyén
programozható eszközök amelyeket a végfelhasználó konfigurálhat. Az egyszerű ROM-ok igazságtáblázatként
használva tetszőleges logikai függvényt megvalósíthatnak de a szükséges memória mérete a bemenetek
számával exponenciálisan növekszik. A programozható logikai eszközök következő generációja az 1970-es
évek közepén jelent meg, amely a PROM-ok architektúráját kombinálta a programozható logikai tömbökkel. A
Field Programmable Logic Array-nek (FPLA) nevezett architektúra fix számú bemenettel, kimenettel és logikai
függvénnyel rendelkezett. Az eszköz két részre osztható egy ÉS és VAGY tömbre melyek mindegyike
programozható. A jelentős mennyiségű programozható összeköttetés az eszköz működési sebességét negatívan
befolyásolta. A tervező szoftverek hiánya az eszköz alkalmazását nehézkessé tette, így nem terjedtek el széles
körben.
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Változást az 1970-es évek végén megjelent Programmable Array Logic (PAL) eszközök megjelenése hozott,
amely széles körben elfogadottá tette a programozható logikai eszközöket. A PAL architektúra esetében az ÉS
tömb programozható, azonban a VAGY tömb rögzített és a kimenetek csak az ÉS tömb előre meghatározott
logikai tagjaiból állhatnak össze. Ezzel egy időben új tervező szoftverek is megjelentek, melyek segítségével a
tervezési folyamat lényegesen leegyszerűsödött. Ezeket az eszközöket széles körben alkalmazták alacsony és
közepes integráltságú áramkörök kiváltására. Segítségükkel a nagy integráltságú áramkörök mellé helyezett
kiegészítő áramkörök (angol terminológiával: "glue-logic") jóval kevesebb tokozott chip felhasználásával
valamint kisebb nyomtatott áramköri lapon voltak megvalósíthatóak. További előnyt jelentett a rövidebb
tesztelési ciklus és a beprogramozott logikai függvények megváltoztathatósága a termék piacra kerülése után
akár a felhasználás helyszínén is.
Az egyszerű programozható logikai eszközök fő hátránya a logikai elemek kötött elosztása és struktúrája, amely
a szilíciumfelület alacsony kihasználtságát eredményezi. A hatékonyság logikai blokkok és a programozható
összeköttetés hálózat rugalmasabb kialakításával növelhető. Ezek a PLD-k két nagy csoportba oszthatók:
komplex programozható logikai eszközökre (Complex Programmable Logic Devices, CPLD) és Programozható
Kapu Mátrixokra (Field Programmable Gate Arrays, FPGA). A CPLD-k általában néhány tucat logikai blokkból
álló makrocellából, melyek az egyszerű PLD-kre hasonlítanak, és be-/kimeneti blokkból épülnek fel ahogyan az
a 61. ábrán is látható. A logikai blokkok közötti kapcsolatot egy központi kapcsoló mátrix biztosítja. A CPLD
sok bemenetű struktúrája valamint a logikai blokkok diszjunktív normálalaknak megfelelő architektúrája miatt
ideális választás gyors és bonyolult állapotgépek megvalósítására, továbbá nagy sebességű vezérlést és gyors
dekódolást igénylő alkalmazásokban.
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Az FPGA architektúrák általában nagyszámú programozható logikai blokkból épülnek fel, azonban ezek jóval
egyszerűbb felépítésűek a CPLD-kben alkalmazott megoldásoknál. A logikai blokkok általában egy szabályos
rács rácspontjain helyezkednek el. Összekötésükről egy programozható összeköttetés hálózat gondoskodik,
amelynek segítségével tetszőleges kapcsolat alakítható ki a logikai blokkok között.

6.1. 6.1 Programozható Kapu Mátrixok (Field Programmable Gate
Array, FPGA)
A Xilinx cég 1985-ben egy új Logikai Cella Tömbnek (Logic Cell Array, LCA) nevezett programozható logikai
architektúrát mutatott be. Az új architektúra négyzetrácson elhelyezett logikai cellák tömbjéből és az ezt
körülvevő be-/kimeneti cellákból (I/O blokk) állt, közöttük egy programozható összeköttetés hálózattal, amely a
logikai cellák tetszőleges összekapcsolását tette lehetővé. A logikai cellák egy logikai függvénygenerátorból és
egy egybites tárolóelemből (flip-flop) épültek fel. Bármelyik I/O blokk bemenetként, kimenetként vagy
kétirányú lábként is konfigurálható volt. Ez az architektúra képezte az alapját a felhasználó által programozható
kapu mátrixok következő generációinak.
Az FPGA architektúrák két különböző szempont szerint osztályozhatók, egyrészt a logikai cellák
szemcsézettsége, másrészt a huzalozási architektúra jellemzőinek alapján. Az FPGA architektúrák logikai
blokkjai méretüket és a megvalósítható logikai függvényeket tekintve lényegesen különbözhetnek egymástól.
A durva szemcsézettségű FPGA-k logikai blokkjaiban általában igazságtáblázatokat (Look-Up Table, LUT),
multiplexereket vagy sok bemenetes diszjunktív normálalakú logikai függvények megvalósítására alkalmas
struktúrákat alkalmaznak. Ezek a komplex logikai blokkok széleskörű funkcionalitást biztosítanak viszonylag
kis számú tranzisztor felhasználásával. A nagyobb funkcionalitás eléréséért azonban a szükséges bemenetek
számának és így a huzalozási erőforrások számának növelésével kell fizetnünk. Másrészről az adott
architektúrához optimalizált szintézis eszközök szükségesek a logikai blokkok hatékony kihasználásához.
A finom szemcsézettségű logikai blokkok néhány tranzisztorból vagy egyszerű kétbemenetű kapuból épülnek
fel. A finom szemcsézettségű FPGA-k a rendelkezésre álló konfigurálható logikai elemek jelentős részét ki
tudják használni, mivel a komplex logikai függvények hatékonyabban képezhetők le tranzisztor vagy kapu
szintű építőelemekre, mint komplex blokkokra. Másrészről a finom szemcsézettségű FPGA-k lényegesen több
huzalozási erőforrást, vezetékszegmenst és programozható kapcsolót, igényelnek melyek megvalósításához
nagy szilícium felület szükséges és jelentősen növelik a vezetékezés késleltetését. Ezért a finom
szemcsézettségű FPGA-k általában véve lassabbak és kisebb méretűek, mint a durva szemcsézettségű FPGA
architektúrák.
Az FPGA-k huzalozási architektúrája különböző hosszúságú vezeték szegmensekből és programozható
kapcsolókból épül fel, melyek segítségével a vezeték szegmensek az adott alkalmazáshoz szükséges formában
kapcsolhatók egymáshoz. A huzalozási architektúra igen jelentős mértékben befolyásolja egy FPGA áramkör
teljesítményét és huzalozhatóságát. Egy FPGA huzalozhatósága az eszköz azon képességét jelenti, hogy az adott
alkalmazáshoz tartozó hálózat megvalósítható-e a rendelkezésre álló huzalozási erőforrások felhasználásával.
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Ha a vezeték szegmensek száma nem elegendő akkor az eszköz logikai blokkjainak csak kis része lesz
használható, amíg túlságosan sok vezeték szegmens megvalósítása jelentősen növeli a szükséges szilícium lapka
méretét, így alacsony szilícium felület kihasználtságot eredményez. Egy FPGA áramkör teljesítményét főleg a
huzalozás jelterjedési késleltetései határozzák meg mivel ezek adják a teljes késleltetés legnagyobb részét.
Minden alkalommal amikor egy vezeték áthalad egy programozható kapcsolón egy további RC késleltetéssel
növekszik a jel teljes késleltetése.
A huzalozási architektúra alapján az FPGA-k három nagy csoportba sorolhatók: sor alapú FPGA-k,
szimmetrikus FPGA-k és celluláris architektúrák.
Egy sor alapú FPGA architektúra a 62. ábrán látható, amely durva szemcsézettségű logikai blokkok soraiból és a
mellettük levő, csatornáknak is nevezett, huzalozási erőforrásokból épül fel. Ezek a csatornák különféle
hosszúságú vezeték szegmensekből és az összekapcsolásukra szolgáló kapcsolóelemekből állnak. A huzalozási
konfigurációk teljes szabadságához minden kereszteződésben szükség van egy-egy programozható kapcsolóra.
A tetszőleges hosszúságú huzalozás kialakításához további kapcsolók szükségesek a szomszédos csomópontok
között. Azonban a nagyszámú kapcsoló jelentősen megnöveli a vezetékek teljes késleltetésének az RC
késleltetésekből adódó részét. Megoldást jelenthet a problémára megfelelően nagy mennyiségű hosszú vezeték
szegmens alkalmazása, melyek a lapka teljes szélességében végigfutnak. Ennek a megoldásnak a legfőbb előnye
a mindig azonos és így jól előre jelezhető huzalozási késleltetés, hátránya azonban hogy nagy szilíciumfelületet
igényel.

A szimmetrikus FPGA-k általában durva szemcsézettségű Konfigurálható Logikai Blokknak (Configurable
Logic Block, CLB) hívott elemekből épülnek fel. Ezek a logikai blokkok egy kétdimenziós rácson helyezkednek
el melyet az I/O cellák vesznek körül az 63 ábrán látható módon. A huzalozási architektúra az oszlopok között
húzódó függőleges huzalozási csatornákból és a sorok között húzódó vízszintes huzalozási csatornákból épül
fel. A huzalozási csatornák programozható vezetékszegmenseket tartalmaznak a szomszédos logikai blokkok
közötti direkt kapcsolatokhoz továbbá különféle hosszúságú általános célú vezeték szegmenseket és hosszú
vezetékeket, amelyek a lapka teljes hosszában és szélességében végigfutnak.
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A celluláris FPGA architektúrák általában hatalmas számú finoman szemcsézett logikai blokkból épülnek fel. A
logikai blokkok és az összeköttetés hálózat szervezése hierarchikus. A legalsó szinten elhelyezkedő logikai
blokkok zónákba szervezettek, amelyekre különálló lokális és globális összeköttetés hálózattal rendelkező
tömbként tekinthetünk. A zónák hatékonyan használhatók kisebb funkciók megvalósítására mint például
komplex kombinációs hálózatok számlálók vagy összehasonlítók. Az egyszerű funkcionális egységek a zónák
közötti középső szintű összeköttetés hálózat segítségével kapcsolhatók össze. Az ilyen típusú FPGA-k a lokális
vezetékek rövidsége és kis terhelése miatt igen nagy működési frekvenciát is elérhetnek.
Az FPGA-k a magas működési frekvenciaeléréséhez olyan programozható kapcsolókat igényelnek, melyek
parazita ellenállása és kapacitása alacsony, valamint megvalósítása kis szilíciumfelületet igényel. A
programozható kapcsolókat további fontos jellemzői az újraprogramozhatóság, a tápfeszültség megszűnése utáni
tárolóképesség és a gyártási folyamat komplexitása. A leggyakrabban alkalmazott programozási módszerek az
(E)EPROM/Flash, az antifuse és az SRAM alapú technológiák.
Az EPROM alapú technológiák egy úgynevezett "lebegő gate"-es tranzisztort alkalmaznak kapcsoló elemként.
Ez a fajta kapcsoló tranzisztor a lebegő gate-re juttatott töltés segítségével zárható le, amely a gate-et körülvevő
jó szigetelés miatt igen hosszú ideig (>10 év) megmaradhat, így állapotát a tápfeszültség kikapcsolása után is
megtartja. A lebegő gate-re felvitt töltés elektronikusan vagy ultraibolya fénnyel történő megvilágítással
távolítható el. Ezt a technológiát főleg CPLD-k megvalósításánál használják.
Az antifuse technológiák két fém réteg közé helyezett különféle szigetelő anyagokat alkalmaznak. Az antifuse
kapcsoló egy olyan kétpólusú eszköz, melynek a felprogramozás előtt igen nagy az ellenállása. Nagy
feszültséget (kb. 12-30V) kapcsolva az eszközre a szigetelő anyag átégethető, így alacsony ellenállású állandó
kapcsolat alakul ki a két fémréteg között. A két leggyakrabban használt szigetelő anyag megoldás az oxid-nitridoxid (Oxide-Nitride-Oxide, ONO) és az amorf szilícium. Az antifuse technológia legnagyobb előnye a
kapcsolók kis parazita ellenállása és kapacitása, amely nagy működési sebességet tesz lehetővé, mivel a
késleltetéseket főleg a kapcsolóelemek RC időállandói határozzák meg. Az antifuse technológia hátránya, hogy
a gyártási folyamat során speciális technológiai lépések szükségesek, melyek megnehezítik az újabb gyártási
technológiákra történő átállást. További hátrány hogy, az antifuse kapcsolók felprogramozásához magas
feszültség és áram szükséges. Így az eszköz felprogramozásához további áramköri elemek szükségesek,
amelyeket azonban csak egyszer használunk az eszköz teljes élettartama során.
Az SRAM alapú programozható eszközök statikus RAM cellákat használnak az áteresztő tranzisztorok vagy
multiplexerek vezérlésére. Mivel a memória cellák tartalma a normál működés közben nem változik felépítésük
a stabil működésre és kis szilíciumfelületre optimalizálható. Az SRAM alapú FPGA-k legfőbb hátránya hogy az
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SRAM cellák a tápfeszültség megszűnése után elvesztik tartalmukat, így az eszközt minden bekapcsolás után
újra fel kell programozni. Ez az inicializációs szekvencia egy külső nem felejtő memóriát igényel az eszköz
kezdeti konfigurációjának eltárolására. További hátránya ennek a megoldásnak, hogy az SRAM cellák
megvalósítása nagy szilícium felületet igényel. Az SRAM alapú FPGA-k legnagyobb előnye, hogy végtelen
sokszor újraprogramozhatóak. Ez a tulajdonságuk lehetővé teszi, hogy a rendszerbe épített eszközt is
újrakonfiguráljuk. Így különösen alkalmas prototípusok fejlesztésére, mivel rövid idő alatt igen sok különböző
konfiguráció próbálható ki ugyanazt a fejlesztőkártyát használva. A jelenlegi FPGA-k jelentős része támogatja a
részleges újrakonfigurálását, amely lehetővé teszi az eszköz tetszőleges részeinek újrakonfigurálását, melynek
során a nem konfigurált részek zavartalanul működhetnek.

6.2. 6.2 Virtex család
A Xilinx az SRAM-alapú Virtex család az első tagját 1998-ban mutatta be [18]. Az első Virtex FPGA-k
integritási sűrűsége 50000-től 1 millió kapuig terjedt. Ezeket az eszközöket 5 fém rétegű 0.22 m-es CMOS
technológiával gyártották. A Virtex FPGA család tagjait a 6. tábla foglalja össze.

A Virtex FPGA-k fő konfigurálható elemei a konfigurálható logikai blokkok (configurable logic blocks - CLB)
és az I/O blokkok (IOB). Az eszköz felépítése a lenti 64. ábrán látható. A CLB-k rácsosan helyezkednek el és
IOB-k veszik körül. A CLB-k az általános csatoló mátrixon (general routing matrix - GRM) keresztül
kapcsolódnak össze, amely útvonalválasztó kapcsolók tömbjét tartalmazza a horizontális és vertikális összekötő
csatornák kereszteződésénél. A CLB-k az IOB-kkel speciális csatoló erőforrással kapcsolódnak az eszköz
szélein, hogy növeljék az I/O-k csatlakoztathatóságát. Ezen blokkok mellet a Virtex architektúra az alábbi
specializált elemeket tartalmazza: dedikált konfigurálható blokk memória (BRAM) 4kbit-es kapacitással,
késleltető hurkok (delay locked loops - DLL) az órajel kezeléshez és 3 állapotú pufferek csipen belüli
buszokhoz.
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A Virtex architektúra IOB-je 16 nagy teljesítményű I/O szabványt támogat, olyanokat mint az LVTTL, PCI,
AGP, HSTL és SSTL. Minden IOB 3 tároló elemet, egy bemeneti puffert és egy 3 állapotú kimeneti puffert
tartalmaz. Az IOB szerkezete a lenti 65. ábrán látható. A bemenet, a kimenet és a 3 állapot vezérlőjelek
közvetlenül csatlakoztathatók a belső logikából vagy a tároló elemeken keresztül. Néhány I/O szabványhoz
referenciafeszültség szükséges. Ezek a jelek külső eszközlábakhoz csatlakoznak, amelyek IOB-k csoportjába,
úgynevezett bankokba szerveződnek. Az eszközön található felhasználó által használható I/O csatlakozók 8
bankba csoportosíthatók és két bank található az FPGA minden oldalán.

A Virtex CLB alap építőeleme a logikai cella (logic cell - LC) a lenti 66. ábrán látható. Minden LC egy 4bemenetű függvénygenerátort, egy tároló elemet és egy átvitelgenerátort tartalmaz. A Virtex CLB 4 LC-ből épül
fel, amik 2 slice-ba szerveződnek. A logikai cella függvénygenerátora egy 4-bemenetelű look-up tábla (look-up
table - LUT). A LUT függvénygenerátorkénti működése mellett konfigurálható 16*1 bites szinkron RAM-nak,
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valamint egy slice-on belül a LUT-ok szervezhetők 16*2, 32*1 bites szinkron- vagy 16*1 bites duál-portos
RAM-nak. A LUT-okat lehet 16 bites shift regiszternek is használni, ami rendkívül hasznos a pipeline-olt
architektúrák esetén. Az aritmetikai teljesítmény növelése érdekében dedikált átvitelképző logikát és XOR kaput
is tartalmaz minden LC. Ezáltal lehetővé válik egy LC-n belül egy 1 bites teljes összeadó létrehozása. Minden
CLB 2 külön átviteli láncot támogat és a további teljesítménynövekedés érdekében egy dedikált átviteli útvonal
is rendelkezésre áll a CLB oszlopokban. A szorzás hatékonyságának növelése érdekében egy dedikált ÉS kaput
is tartalmaz. Minden slice tartalmaz egy F5-ös multiplexert annak érdekében, hogy a slice LUT-jainak a
kimeneteit egyesítse. Ezáltal lehetővé válik egy slice-on belül bármilyen 5 bemenetű logikai függvény, vagy 4:1
multiplexer megvalósítása. Hasonló megfontolásból minden CLB tartalmaz egy plusz F6-os multiplexert, hogy
lehetséges legyen bármilyen 6 bemenetű logikai függvény, vagy egy 8:1 multiplexer létrehozása egy CLB-n
belül.

A Virtex FPGA-knak hierarhikus memória rendszerük van. A CLB RAM erőforrásai mellett dedikált csipen
lévő memóriaelemek (BRAM) is megtalálhatók. Minden egyes memória elem szinkron duál-portos 4 kbit RAM
független vezérlőjelekkel és függetlenül konfigurálható adatszélességgel. A BRAM-ok két oszlopban találhatók
meg az eszköz függőleges széleinél.
A Virtex FPGA lokális csatoló erőforrásai kapcsolatot biztosítanak CLB LUT-ja és flip-flop-ja és a GRM
között, valamint a belső kapcsolatok a CLB elemei között és a közvetlen utak a horizontális CLB-k között a
GRM késleltetését küszöbölik ki (lásd 67. ábra). A fő része a csatoló hierarhiának az általános célú
összekapcsoló vezetékek, amelyek horizontális és vertikális összekötő csatornákból állnak. Ezen csatornák
kereszteződéseinél egy GRM helyezkedik el, amely egy kapcsoló mátrix ami a horizontális és vertikális csatoló
erőforrásokat kapcsolja össze, és lehetővé teszi egy CLB számára ezen erőforrásokhoz való hozzáférését.
Minden egyes GRM 24 egyszeres hosszúságú vonallal kapcsolódik mind a négy irányba a szomszédaihoz. Az
egyszeres hosszúságú vonalak mellett a GRM más 6 blokknyi távolsára lévő GRM-ekhez 72 hat-hosszúságú
vonallal kapcsolódik mind a négy irányban. Ezek a hatos vonalak váltakozó mintát követnek és csak a
végpontjaiknál hajthatók meg, viszont elérhetőek nemcsak a végpontoknál, hanem a köztes pontokon keresztül
is. 12 horizontális és vertikális hosszú vonal, mely keresztülfut az egész eszközön széltében és hosszában,
használható gyorsan és hatékonyan jelek továbbítására az egész eszközön. Az I/O csatlakozási erőforrások a
CLB tömb perifériái körül helyezkednek el és lehetővé teszik a hatékony I/O jel csatlakozást a CLB tömb és az
IOB-k között. Dedikált csatlakozási erőforrások találhatók az eszközön, hogy maximalizálni lehessen a
teljesítményt, úgymint a chipen lévő 3 állapotú buszoknak horizontális rout-olási erőforrások, vagy a dedikált
átvitel propagáló hálózat a CLB-k oszlopában. A globális routolási erpőforrások órajeleket és más nagy fanouttal rendelkező jeleket továbbítanak az egész eszközön keresztül. Négy globális órajel hálózat biztosítja az
órajelek elosztását minimális csúszásokkal, és mindegyik hálózat meg tudja hajtani mindegyik CLB, IOB és
BRAM órajel bemenetét. Más nagy fan-outtal rendelkező jeleket a másodlagos órajelhálózaton keresztül is meg
lehet hajtani, mely 12 gerincvonalat tartalmaz a csip teteje és alja között. Ezeket a gerinvonalakat minden
oszlopban csatlakoztatni lehet a 12 vertikális hosszú vonalakhoz. A másodlagos órajelhálózat sokkal
rugalmasabb, mert nincs órajelek routolásához kötve.
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Az órajel kezelése érdekében 4 teljesen digitális késleltetés-zárt hurok (delay-locked loops - DLL) került
minden Virtex FPGA-ra. Ezekkel a DLL-ekkel ki lehet küszöbölni a bejövő órajelek és a belső órajel bemenetek
közötti csúszásokat az egész eszközön. A csúszás kiküszöbölésén felül a DLL-ekkel
-onkénti fáziseltolást,
valamint 1,5 és 16 közötti órajelszorzást, illetve osztást is lehet végezni.

6.2.1. 6.2.1 Virtex-E és Virtex-EM család
A Virtex-E sorozat első FPGA-ját 1999-ben mutatták be. Ezeket az eszközöket 6 fém réteggel és 0.18 m
CMOS technológiával készítették. A fejlettebb gyártástechnológia lehetővé tette az eszközök sebességének
növekedését és a felület és fogyasztás csökkenését. A Virtex-E sorozatú FPGA-k 58000 kaputól egészen 4
millió kapuig kaphatók. A jobb gyártási technológián felül a Virtex-E FPGA néhány funkcióját is feljavították.
A támogatott I/O szabványok száma is megnőtt a differenciális és a dupla adat (double data rate - DDR) jelek
támogatásával. Az eszköz órajelszervezési képességei is megnőttek 4 további DLL hozzáadásával. A dedikált
blokk memóriák duplázásával a memóriarendszert is kibővítették.
A VirtexEM család két tagját 2000-ben mutatták be. Ezek az eszközök nagy sávszélességű és nagy memória
igényű architektúrák tervezésére specializálódtak. Az egyedüli különbség a Virtex-E és a Virtex-EM eszközök
között a megnövekedett számú blokk RAM memória.
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A Virtex-E és Virtex-EM FPGA család tagjait a lenti 7. táblázat foglalja össze.

6.2.2. 6.2.2 Virtex-II család
Az új Virtex-II sorozatú FPGA-t 2000-ben mutatták be. A gyártástechnológia fejlődése mellett (8 fém réteg,
0,15 m CMOS) ezek az eszközök néhány jelentős architektúrális fejlesztésen mentek keresztül. Ilyen fejlesztés
például a több I/O szabvány támogatása és csipen lévő jelvégződések, nagyobb memóriakapacitás 18kbit-es
beágyazott blokkmemóriák alkalmazásával, több routolási erőforrás és beágyazott 18bit * 18bit-es előjeles
szorzó blokkok. Az eszköz integritási sűrűsége 40000-től 8 millió kapuig terjed. A Virtex-II FPGA család tagjait
a lenti 8. táblázat foglalja össze.

A natív dupla adatmennyiség támogatására 3 extra regiszterrel és egy DDR multiplexerrel egészült ki minden
egyes IOB (lásd 69. ábra). A digitálisan vezérelt impedancia (Digitally Controlled Impedance - DCI) egy olyan
újdonság, amely lehetővé teszi vezérelt impedancia használatát és a csipen lévő végződések használatát. Ezáltal
feleslegessé válnak a külső ellenállások és növekszik a nagy sebességű kártya összeköttetéseinek jelsűrűsége.
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A Virtex-II CLB-je 8 logikai cellát tartalmaz 4 slice-ra osztva. A slice-ok alapfelépítése nem változott, minden
slice két darab 4-bemenetű LUT-ot, két regisztert és átvitelt képző logikát tartalmaz. A megnövekedett CLB-k
plusz MUXFX multiplexerekkel rendelkeznek, melynek köszönhetően szélesebb multiplexerek megvalósítása is
támogatott. Ezáltal 16:1-es multiplexer is megvalósítható egy CLB-n belül és 32:1-es multiplexer is 2 CLB-vel.
Hozzáadott csatoló erőforrás segítségével a CLB-n belül a LUT-ok shift regiszterként is összeköthetők. Ez a
tulajdonság lehetővé teszi az egy CLB-n belüli 128-bites shift regiszter megcímzését.
A Virtex-II FPGA csip-en lévő memóriakapacitása jelentősen megnövekedett az előző generációkhoz képest,
köszönhetően a 18kbit-es blokk RAM-ok használatának. A blokk RAM-ok oszlopokba vannak szervezve és a
CLB-k oszlopai között helyezkednek el.
A szorzás gyorsítására és logikai erőforrás megtakarítása érdekében a Virtex-II FPGA-k 18 bit * 18 bit-es
beágyazott kettes komplemens szorzókat tartalmaznak. Egy slice-ban implementált 18 bit * 18 bit-es szorzóhoz
képest a dedikált szorzók nagyobb sebességre és kisebb fogyasztásra lettek optimalizálva. Szorzás intenzív DSP
alkalmazásoknál a nagy számú beágyazott szorzók nagyon kifizetődőek.
A Virtex-II FPGA órajelkezelési tulajdonságai jelentős fejlődésen mentek keresztül. Az előző generációk
újdonságai mellett a Virtex-II digitális órajelmanagere (DCM) frekvenciaszintézissel és fáziseltolással is
rendelkezik. Frekvenciaszintézis üzemmódban a bemeneti órajelet tetszőleges, két szám arányából képzett
számmal lehet megszorozni. Fáziseltolás üzemmódban a DCM bemeneti és kimeneti felfutó él közötti fázisát
lehet eltolni a bejövő órajelperiódus törtedékével, vagy akár dinamikusan is lehet állítani.
A Virtex-II architektúra lokális és globális routolási erőforrásai a sebességre és az időzítés előreláthatóságára
lett optimalizálva. Minden konfigurálható blokk azonos kapcsoló mátrixhoz csatlakozik a globális csatoló
erőforrások elérése érdekében (lásd.: 70. ábra). A különböző logikai blokkokhoz csatolt kapcsoló mátrixok tömb
formában helyezkednek el. A Virtex-II különböző összeköttetései 5 szintű vezetékezési hierarchiába
szervezhető. Ezek a hosszú vonalak, a hat hosszúságú vonalak, a dupla vonalak, a közvetlen vonalak és a gyors
összeköttetések. Ezek az összeköttetések hasonlítanak az előző generációkéhoz, csak sokkal több van belőlük és
egy újfajta összeköttetést is itt alkalmaznak először, a dupla vonalat. A dupla vonalak minden második kapcsoló
mátrixot kötnek össze lépcsőzetes mintában. Ezeket a vonalakat csak a végpontjaikon lehet meghajtani, de a
végpontokon és a köztes pontokon is hozzá lehet férni.
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6.2.3. 6.2.3 A Virtex-II Pro és Virtex-II ProX család
A Virtex-II Pro eszközöket 2002-ben mutatták be. Ezek a készülékek 9 fém réteggel és 0.13 m-es
technológiával készülnek. Az összeköttetések és a konfigurálható logikai blokkok szerkezete nem változott,
viszont IP blokkok (hard IP blocks) kerültek az architektúrába. Ezek például a beágyazott PowerPC
processzorok és nagy sebességű soros transceiver-ek. A beágyazott PowerPC processzornak köszönhetően
ezeket az eszközöket a Field Programmable System on Chip (Field Programmable System on Chip - FPSoC)
alkalmazásoknál még hatékonyabban lehet használni. A RocketIO soros transceiver-eknek köszönhetően
lehetővé vált ezeknek az FPGA-knak számos soros csatlakozási szabványhoz való csatlakoztatása, mint például
a Soros ATA (Serial ATA), vagy a PCI-Express. Másrészről a beágyazott memória és a szorzó magok száma
jelentősen megnőtt. A család legnagyobb tagján 556 memória és szorzó blokk használható.
A Virtex-II Pro X család két tagját 2003-ban mutatták be. Ezek az eszközök nagy sávszélesség igény
kielégítésére specializálódtak. A RocketIO soros transceiver-ek teljesítményét megemelték 10Gb/s-ra.
A Virtex-II Pro és a Virtex-II Pro X FPGA család tagjait a lenti 9. táblázat foglalja össze.
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6.3. 6.3 Új FPGA architektúrák
Az utóbbi néhány évben a Xilinx több új nagy teljesítményű FPGA architektúrát mutatott be. Ezek mellett a
drága, nagy teljesítményű csipek mellett néhány olcsóbb, alsó kategóriás eszköz is nagyon hatékonynak tűnik az
emulált digitális CNN megvalósításánál.

6.3.1. 6.3.1 Virtex-4
A Virtex-4-es eszközöket 2004-ben mutatták be és 90nm-es technológiával gyártják. Az új család fő
konfigurálható egysége az ASMBL (Advanced Silicon Modular Block). A szerkezete oszlopszerűen elrendezett,
ahol minden egyes ASMBL oszlop specifikus tulajdonsággal rendelkezik, például logikai, I/O, DSP, beágyazott
IP, vagy vegyes jelek. A különböző ASMBL oszlopok összekeverésével feladatspecifikus eszközt lehet
gyártani. A Virtex-4-nek 3 különböző családja van, mindegyik különböző területeket céloz meg: a Virtex-4LX a
logikai feladatokra, a Virtex-4SX a nagy teljesítményű jelfeldolgozásra és a Virtex-4FX a beágyazott
rendszerekben történő felhasználásra és nagy sebességű soros kapcsolatra lett tervezve. A Virtex-4 FPGA család
tagjait a lenti 10. táblázat foglalja össze.

Az előző generációs Virtex FPGA-kon alapuló tapasztalat alapján az ASMBL blokkok konfigurálható elemei új
tulajdonsággal bővültek. Az egyik legfontosabb változás, hogy az egyszerű szorzó blokkokat kicserélték
komplex DSP blokkokra (XtremeDSP slice - DSP48). A DSP48 slice szerkezete a lenti 71. ábrán látható. A fő
része a DSP48-nak még mindig a 18bit * 18bites kettes komplemens előjeles szorzó, de emellett tartalmaz még
egy 48bites összeadót/kivonót, és opcionálisan regiszteres tároló visszacsatolást is. Ezenfelül a 17 bites
vezetékezett csúsztatási tulajdonság leegyszerűsíti a nagy szorzók építését, valamint a pipeline regisztereknek
köszönhetően akár 500MHz-en is üzemelhet. A DSP48 lehetővé teszi a szorzó-akkumuláló, FIR szűrő, vagy
35bit * 35bites szorzó létrehozását külső logikai slice-ok bevonása nélkül. A blokk RAM memóriákat
kiegészítették dedikált logikával, melynek segítségével a felhasználó egyszerűen implementálhat szinkron és
aszinkron FIFO-kat. A Virtex-4FX-en lévő beágyazott PowerPC processzor kapott egy kiegészítő processzor
egység interfészt (Auxiliary Processor Unit - APU), mely lehetővé teszi a logikai slice-ok közvetlen
processzorhoz kötését.
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A Virtex-4 fejlett tulajdonságai segítenek a Falcon architektúra optimalizálásában, hogy még hatékonyabb
implementációt és nagyobb teljesítményt érhessünk el. A Virtex-4SX nagyobb számú szorzóinak és kevesebb
számú blokk RAM-jainak támogatásával 9 szorzós aritmetikai egységet használhatunk a Falcon architektúrában,
hogy kiszámítsuk a legközelebbi szomszédos template-ket. Ezen felül az aritmetikai egység szerkezete és
működése átalakítható úgy is, hogy kihasználjuk a DSP48 slice-ok összeadóit, ezáltal kisebb területen nagyobb
teljesítmény érhető el. A Virtex-4-es sorozatú FPGA-n a Falcon becsült órajelfrekvenciája 500MHz, valamint a
legnagyobb XC4VSX55 DSP-re optimalizált eszközön az állapotváltozó 18bites pontossága mellett 56
processzort lehet implementálni. Minden egyes processzor egy órajelciklus alatt egy új cellaértéket tud
kiszámolni, ami azt jelenti, hogy 28 billió cellaiteráció/s a számítási teljesítménye.
A Virtex-4FX PowerPC processzorának gyors APU-jával közvetlenül lehetne vezérelni a Falcon architektúrát,
amivel egy hatékony GAPU-s implementációhoz juthatunk. Az analóg utasításokat emulálja a Falcon
processzor, míg a program vezérlő utasítások végrehajtásáért a beágyazott processzor a felelős. A cellatömbön
végzett aritmetikai és logikai utasításokat futtathatja a PowerPC, vagy egy dedikált vektor processzort is
használhatunk a számítás gyorsítása érdekében.

6.3.2. 6.3.2 Virtex-5
A következő nagy teljesítményű Xilinx FPGA-t 2006-ban mutatták be. A Virtex-5-öket 65nm-es
gyártástechnológiával gyártották. Jelenleg 3 család érhető el, mindegyik más területre van optimalizálva: logikai
(LX), logikai soros transceiver-rel (LXT) és nagy teljesítményű DSP soros transceiver-rel (SXT). A Virtex-5 is
az ASMBL architektúrán alapszik, amit a Xilinx a Virtex-4 FPGA-nál vezetett be. A kisebb tranzisztoroknak
köszönhetően a teljes hálózati késleltetést főleg a vezeték késleltetése határozza meg, ezért a Virtex-5
architektúra CLB-jeit teljesen újratervezték. Az új architektúrában a 4-bemenetű LUT-okat lecserélték 6bemenetűre. Minden CLB két slice-ra osztható és mindegyik slice-ban 4 LUT, 4 regiszter és átviteli logika
található. A Virtex-5 slice szerkezete a lenti 72. ábrán látható. Az előző generációkhoz hasonlóan az új LUT-ok
közül néhány 64bites memóriának vagy shift regiszternek programozható.
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A csipen lévő blokk RAM-ok megduplázódtak 36kbit-esre és lehet akár két különböző 18kbit-es blokként, vagy
egy 36kbit-es blokként is konfigurálni. A DSP blokkok (DSP48E) képessége jelentősen javult, köszönhetően a
szorzó szélességének 25bit * 18bit szélesre növelésével és az összeadó/kivonó egységet is lecserélték egy
48bites ALU-ra, melyek logikai műveleteket is futtathatnak, ha a szorzót nem használják. A Virtex-4-es
családnál csak a FPSOC-ra optimalizált FX család rendelkezett soros transceiver-rel annak ellenére, hogy
másfajta alkalmazások is hasznát tudták volna venni a nagy sebességű összeköttetéseknek. Ezért a Virtex-5
család LXT és SXT családja is rendelkezik RocketIO soros transciever-rel, viszont a legnagyobb innováció a
minden eszközben megtalálható beépített PCI Express végpont blokk. A PCI Express végpont blokk
felhasználja a RocketIO transceiver-eket és 8 PCI Express vonalat is támogat. Ezeknek a beépített IP
blokkoknak a segítségével a Virtex-5 LXT és SXT eszközöket nagyon könnyen és hatékonyan lehet
számítógépekbe integrálni alkalmazások gyorsítása érdekében. A Virtex-5 FPGA család tagjait a lenti 11.
táblázat foglalja magába.
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A Virtex-5 eszközök nagy szorzója lehetővé teszi a CNN emulációk pontosságának növekedését a felület
növekedése és a teljesítmény csökkentése nélkül. Az SXT-n lévő nagy mennyiségű DSP48E-nek köszönhetően
71 Falcon processzort lehet megvalósítani, melyek a legközelebbi szomszéd template-ken dolgozhatnak 25 bites
állapotpontosság mellett. Habár a DSP48E slice akár 550MHz órajelfrekvencián is üzemelhet, ami alig
gyorsabb, mint a Virtex-4 DSP48 slice-ja, az összteljesítmény egy DSP-re optimalizált XC5VSX95T eszközön
elérheti a 39 billió cella iterációt másodpercenként.
A PCI Express végpont blokkokat nagyon hatékonyan lehet használni PDE-k megoldásánál, amikoris nagy
mennyiségű adatokat kell mozgatni a gazda gép fő memóriája és az FPGA kártya között. Egy magas szintű
szintézis eszköz kimeneti hálózati listája széles körű bemeneti logikai függvényt tartalmaz köszönhetően az
automatikusan létrehozott vezérlő szerkezetek költségének. Ahhoz, hogy csökkentsük a regiszterek közötti
logikai szintet és növeljük a szintetizált modellnek a teljesítményét, 6 bemenetű LUT-okat használhatunk.

6.3.3. 6.3.3 Spartan-3, Spartan-3DSP
Az ár/teljesítmény arány szempontjából az FPGA eszközöket általában két részre lehet bontani. A
csúcskategóriás eszközökben nagy mennyiségű logika és I/O, beágyazott IP blokkok találhatók, magas órajel
frekvencián tudnak üzemelni, ám mindez drágán kapható. Az alacsony kategóriás eszközökön egyszerűbb
logikai elemek, kevesebb I/O és talán beágyazott IP blokk sem található, alacsonyabb a működési frekvenciájuk,
de megfizethető az áruk. Gyakran ezek az eszközök a csúcskategóriás eszközök egyszerűsített változatai. Xilinx
tradicionálisan a csúcskategóriás eszközeit Virtex családként, az alacsonyabb kategóriás eszközeit Spartan
családként reklámozza. A Spartan, SpartanXL és Spartan-II család tagjai az aktuális Virtex sorozatú FPGA
származékai. Az ilyen öreg, olcsó eszközök mérete, teljesítménye és beépített IP blokk hiánya miatt nem
használható hatékonyan emulált digitális CNN alkalmazáshoz.
A Spartan-3 sorozatú FPGA, melyet 2003-ban mutattak be, ellenben nagy mennyiségű blokk RAM-ot és szorzót
kínál elérhető áron. Ezek az eszközök a Virtex-II-esek egyszerűsített verziói 90nm-es gyártástechnológiával
készítve. Az alsó-kategóriás család megörökölte a csúcskategóriás családtól a 18kbit-es blokk RAM-okat és a
18bit * 18bit-es szorzókat, csak kisebb számban. A csökkentés ellenére a Spartan-3 még mindig szép számmal
tartalmaz dedikált szorzót, ahogy az a lenti 12. táblázatban látható. Az órajel management és a routolási
architektúra egyszerűsödött, aminek az eredménye a nagyobb hálózati késleltetés és a lassabb órajel lett, cserébe
kisebb szilikon felület szükséges és alacsonyabb gyártási költség jellemzi.

2007-ben a Xilinx bejelentette a Spartan-3 új verzióját fejlettebb DSP tulajdonságokkal. Az új Spartan-3DSP
család két tagja a Virtex-4 DSP48 slice továbbfejlesztett változatát használja. A szokásos 18bit-es szorzó,
összeadó/kivonó, akkumulátor és késleltető regiszter mellett a DSP48A blokk még egy 18bites elő-összeadót is
tartalmaz, ami a szorzó bemenetére van kötve. Ezt az összeadót hatékonyan lehet használni szimmetrikus FIR
szűrők implementálásánál. Ezeknek az eszközöknek a főbb paramétereit a lenti 13. táblázat mutatja.
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A Spartan-3 ára fele az azonos méretű Virtex-4-nek, ezért olcsó, de erős alternatívát ad a Falcon emulált
digitális CNN architektúra implementálásához. Az adatlap szerint a 18bites szorzó 200MHz-en tud működni,
viszont a Falcon architektúra becsült órajel frekvenciája körülbelül 150MHz, köszönhetően az egyszerűsített
routolási architektúrának. Ha legközelebbi szomszédsági template-t és 18bites állapot pontosságot használunk,
akkor a legnagyobb XC3S5000 eszközön 34 Falcon processzor implementálható és a processzorok
teljesítménye elérheti az 1,700 millió cella iterációt másodpercenként.
A Spartan-3DSP FPGA DSP48A slice-a segítségével hasonló optimalizációkat végezhetünk, mint a Virtex-4 és
Virtex-5 esetében. A legnagyobb XC3SD3400A eszközön 14 optimalizált processzor implementálható. A
dedikált elemeknek köszönhetően az aritmetikai egység órajel frekvenciája elérheti a 250MHz-et. Így a Falcon
processzortömb becsült teljesítménye 3,500 millió cellaiteráció másodpercenként.

6.4. Ellenőrző kérdések:
1. Milyen fő blokkokból épül fel egy CPLD?
2. Programozási módjuk szerint milyen csoportosítása lehetséges az FPGA-k áramköröknek?
3. Mik az SRAM alapú FPGA architektúrák előnyei és hátrányai?
4. Sorolja fel milyen főbb konfigurálható elemek találhatók egy Xilinx Virtex-5 FPGA-n és röviden jellemezze
funkciójukat!
5. Mik a Xilinx Zynq architektúra főbb jellegzetességei?

7. 7 Esettanulmány - egy FPGA alapú architektúra
Ebben a fejezetben egy összetett probléma FPGA alapú megoldásán keresztül mutatjuk be a jelenlegi
technológia korlátait, és a lehetséges megoldási módszereket. Egyrészt, a számítási feladatot matematikailag
modelleznünk kell úgy (numerikus módszerek), hogy a modell alapján meghatározott műveleteket a lehető
leghatékonyabban tudjuk végrehajtani. Az elérhető maximális számítási teljesítményt még meghatározzák az
off-chip memória sávszélesség, az on-chip memória mérete, illetve a chip-en elérhető műveletvégző egységek
száma. Az utóbbi időben kritikussá vált a chip-en belüli jelutak optimalizálása (működési frekvencia), valamint
a memóriaelérési mintázatok véletlenszerűségének csökkentése (memória sávszélesség kihasználtsága).

7.1. 7.1 Bevezetés
Példánkban egy olyan rendszer kerül bemutatásra, amely fizikai szimulációk, például folyadékáramlás
számítására lett kifejlesztve. A nagy pontosságú szimulációs feladatok fontos szerepet játszanak számos ipari és
tudományos alkalmazásban. Ezek a feladatok rendkívül számításigényesek, így a párhuzamos számítógép
architektúrák alkalmazása egy kézenfekvő megoldás. A programozható logikai eszközök teljesítménye 18
havonta megduplázódik egyfajta Moore törvényt követve. Az újabb eszközökön több száz dupla-pontosságú
lebegőpontos szorzó és összeadó implementálható. Ezt a jelentős számítási teljesítményt szeretnénk felhasználni
a komplex téridőbeli dinamikák szimulációja során.
Egy komplex dinamikus rendszer időbeli viselkedésének szimulációja gyakran rendkívül finom térbeli és
időbeli felbontást igényel, ami tradicionálisan szuperszámítógépekre szabja a problémát. Számos tanulmány
foglalkozik a programozható logikai eszközök használatával fizikai rendszerek szimulációja során:
elektromágneses [19], tranziens hullám [20] [21] és folyadékáramlási dinamikák [22] [23] esetén.
Egy téridőbeli probléma numerikus approximációja során egy szabályos térbeli rács használata kézenfekvő
megoldás. A valós problémák azonban gyakran olyan határfelületeket tartalmaznak, amelyek hatékonyabban
kezelhetőek nem strukturált térbeli felosztással. A felosztás felbontása nem strukturált esetben finomítható
azokon a helyeken, ahol hirtelen változásra számítunk a dinamikában, vagy ahol maga a határfelület indokolja.
Sajnálatos módon a konvencionális mikroprocesszorok csupán 10% körüli kihasználtsággal működnek ilyen
számítások végzésekor, mivel a processzor az idő nagy részében bemenő adatra várakozik, ami nagyrészt a
szabálytalan memóriaelérési mintázatoknak köszönhető.
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A gyorsítás érdekében az off-chip memória elérési mintázatait eltakarjuk a műveletvégző egységek előtt, a
szükséges adatokat már előre az FPGA vagy CPU on-chip memóriájába töltjük. A betöltés soros olvasási mintát
követ, ami teljesen hasznosítja az off-chip memória sávszélességet. Az on-chip cache egy FIFO-ként tárolja az
adatfolyam egy darabját. Az adatokat úgy kell sorba-rendeznünk az off-chip memóriában, hogy minden
összetartozó bemenő adat minél közelebb legyen egymáshoz, lehetőleg elég közel ahhoz, hogy a köztük lévő
távolság ne legyen nagyobb az on-chip memória méreténél. Ez az optimalizációs feladat ekvivalens a Mátrix
Sávszélesség Minimalizáció (Matrix Bandwidth Minimization) feladatával, ahol a rácshoz tartozó szomszédsági
(adjacency) mátrixot egy minimális sávszélességű sávmátrix alakra hozzuk. A legnehezebb gyakorlati feladatok
megoldásához rendkívül finom térbeli felosztásra van szükség, így a rácspontok száma több millió is lehet.
Ezekben az esetekben nagy valószínűséggel nem tudunk olyan sorrendet meghatározni, hogy a rendelkezésre
álló on-chip memória korlátait át ne lépnénk. Ebben az esetben lehetőségünk van kisebb darabokra vágni a
rácsot. A későbbiekben bemutatunk egy módszert, ami bemenetként megkapja a rácsot és egy felső korlátot a
sávszélességre, a kimenete pedig rendezett részrácsok sorozata, ahol minden részrács sávszélessége kisebb, mint
a megadott korlát.
Az aritmetikai egység működési frekvenciája kritikus befolyással bír az elérhető számítási teljesítményre.
Minden rácsponton ugyanazt az összetett matematikai kifejezést kell kiszámolni. Ezen kifejezés valamennyi
elemi műveletéhez rendelhetünk egy lebegőpontos egységet (FPU) a Xilinx IP core könyvtárából, megoldandó
kérdés az egységek összekötése és vezérlése. Az aritmetikai egység kisebb részeinek (cluster) globális helyett
lokális vezérlésével a működési frekvencia növelhető, feláldozva némi chip felületet. Rendszerünkben egy
speciális vezérlő logikát alkalmazunk [24], ahol a cluster-ek közötti szinkronizáció és adatátvitel FIFO-k
közbeiktatásával történik. A vezérlés sajátossága, hogy az aritmetikai műveletvégzők folyamatosan
engedélyezve vannak, a vezérlő jelek csak a FIFO-kra vannak bekötve. A vezérlő logika bonyolultsága csak a
cluster-t körülvevő FIFO-k számától függ.
A cluster-ek meghatározásához az adatfolyam gráfot (data-flow graph) kell speciális módon particionálnunk,
amire több algoritmust is kifejlesztettek [24] [25], azonban a cluster-ek elhelyezése (placement) és vezetékezése
(routing) továbbra is limitálja a maximális működési frekvenciát. A probléma kiküszöbölésére egy kombinált
módszert mutatunk be, ahol a claster-ek meghatározása és elhelyezése együttesen van kezelve.
Egy FPGA alapú architektúra megalkotása önmagában nem elég a nem strukturált rácsokon értelmezett
számítások gyorsítására. Az architektúrát támogató optimalizációs módszerekre is szükségünk van, ha valóban
ki akarjuk aknázni a rendelkezésre álló erőforrásokat.
A továbbiakban rövid összefoglalást adunk a nem strukturált rácsokon végzett számítások gyorsításával
foglalkozó kutatásokról, ezt követően bemutatjuk az általunk vizsgált FPGA alapú architektúrát a működéséhez
szükséges optimalizációs eljárásokkal. Elsőként a rácsadatok újrarendezéséért felelős módszert, azt követően
pedig az aritmetikai egység particionálását végző módszert. A bemutatott módszerek és architektúra működését
egy összetett példán mutatjuk be. Végül az elért számítási teljesítményt összehasonlítjuk egy nagy teljesítményű
CPU-val.

7.2. 7.2 Kapcsolódó kutatások
Több tudományos munka is foglalkozott a 2000-es években parciális differenciálegyenletek (PDE) nem
strukturált rácson történő számításával. Legtöbben a Véges Elem Módszer (FEM) gyorsítását tűzték ki célul,
ahol adott a globális stiffness mátrix, és az adódó nagy méretű lineáris rendszert az iteratív Konjugens Gradiens
(CG) módszerrel oldják meg. A módszer legidőigényesebb lépése egy ritka mátrix vektorral való szorzása, így
ezek a publikációk ennek a műveletnek a gyorsítását tűzték ki célul. Példánkban explicit nem strukturált véges
térfogat módszert alkalmazunk, mégis érdekesek számunkra ezek az eredmények, mivel hasonló problémák
merülnek fel bennük mint a mi esetünkben.
2000-ben Jones és Ramachandran [26] több aspektusból is vizsgálta az FPGA-k alkalmazhatóságát nem
strukturált rácsszámításokban. Egy hibrid architektúrát javasoltak, ahol úgy gyorsították a CG algoritmust, hogy
a lokális stiffness mátrixot és a CG algoritmus nagy részét egy CPU számolja, és csak a mátrix vektor szorzást
végzi az FPGA.
Más megközelítést alkalmazott deLorimier és DeHon [27], akik azt javasolták, hogy a mátrix minden elemét
tároljuk az FPGA-n, megkerülve a memóriasávszélesség korlátait, viszont ez rendkívül bekorlátozta a mátrix
méretét. Az architektúra teljesítménye függött a mátrix struktúrájától és átlagosan csupán az elméleti maximális
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teljesítmény 66%-át tudta hasznosítani, ami így is 2-10-szeres sebességnövekedésnek számított az általános
processzorokhoz képest.
Elkurdi et al. [28] olyan módszert mutatott be, ami első lépésként átalakította a ritka mátrixot egy sávmátrix
alakra. A mátrix vektor szorzást speciális pipeline-ba szervezhető diagonális csíkokon végezte. Az architektúra
teljesítményét a rendelkezésre álló memória sávszélesség és a mátrix ritkasága határozta meg. Az elért hatásfok
egy nagyon széles skálán
között mozgott.
duBois et al. [29] a nemnulla elemeket a ritka mátrix minden sorából 7 hosszú vektorok segítségével számolta.
Szintén használtak újrarendezést az adatlokalitás növelése érdekében, de még mindig a memória sávszélesség
maradt a limitáló tényező.
Az egyik újabb megoldásban Nagar et al. [30] egy olyan architektúrát mutatott be, ami egy optimalizált szorzóösszeadó egységet (Streaming Multiply- Accumulator) alkalmazott szeparált mátrix és vektor cache-eléssel. Az
implementációjukban egy speciális memória architektúra segítségével akkoriban magasnak számító 20 GB/s
memória sávszélességet értek el. Egy 4 FPGA-ból álló rendszerrel
GFLOPs számítási
teljesítményt értek el, ami felülmúlta az akkoriban létező GPU-kat. A műveletvégzők kihasználtsága itt is 50%
körül mozgott. Hiába lett volna még lehetőség további műveletvégzők megvalósítására az FPGA-n, ez újra
memória sávszélességi korlátba ütközött.
A megvizsgált architektúrák általános megoldást adnak a FEM gyorsításához FPGA-k segítségével, de
mindegyik esetben a ritka mátrix vektor szorzásból adódó magas memória sávszélesség igény és a rossz
számítás per kommunikáció arány lekorlátozza az elérhető számítási teljesítményt. Mindezen felül a
teljesítmény függ a ritka mátrix struktúrájától.

7.3. 7.3 Architektúra
Dinamikus rendszerek időbeli viselkedését numerikusan számolhatjuk az explicit véges térfogat módszer
segítségével, ahol a megoldást a tér diszkrét pontjain számoljuk. Csúcspont alapú (vertex centered)
diszkretizáció esetén az időfüggő állapotváltozók és az időfüggetlen konstans értékek a térbeli rács csúcsaiban
vannak értelmezve. Egy másik megközelítés a cella alapú (cell centered) diszkretizáció, ahol a térbeli
értelmezési tartományt (domain) cellákra osztjuk fel, és a cellák középpontjában értelmezzük az
állapotváltozókat és a konstansokat. Esetünkben a cellák háromszögek 2D-ben és tetraéderek 3D-ben.
Az architektúrát tervező mérnök szemszögéből a két eset rendkívül hasonló. A megoldás időben lépked előre, az
időbeli derivált approximációjának felhasználásával, melynek előállításához a saját, illetve a környezetben lévő
állapot és konstans értékek szükségesek. A környezetet a diszkretizációs sablon (stencil) határozza meg. Az
egyes rácspontokon végzett számítások függetlenek egymástól, azonban a szomszédos pontok frissítéséhez
szükséges adatok átfedésben vannak.
Egy valós alkalmazás esetén a rácspontok számából adódó adatmennyiség jócskán meghaladja a rendelkezésre
álló on-chip memória méretét, ezért az FPGA-nak egy nagyméretű off-chip memóriából kell az adatokat
beolvasni és az eredményeket oda visszaírni. Az adathalmazok közötti átfedést kihasználhatjuk, ha ideiglenesen
eltároljuk a bejövő adatokat az on-chip memóriában. Egy egyszerű példa látható a 73 ábrán, ahol egy csúcspont
alapú diszkretizáció esetén adtuk meg, hogy mikor mely adatokat tároljuk el.
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A csúcspontokat egy 1 dimenziós vektorként kezeljük, ahol minden elem két részből áll. Az első rész
tartalmazza az időfüggő állapotváltozókat, a második pedig az időfüggetlen konstansokat, mint például fizikai
konstansok vagy a rácspont térbeli koordinátái. A csúcspontok új értékeit a vektor szerinti indexük alapján
növekvő sorrendben számítjuk ki. A 73 ábra példájában a 8-as bekarikázott elem új értékét számítjuk ki, tehát 17 elemeket már frissítettük, ezeket vastagítva jelöltük. A bekeretezett elemek eredeti értékeit tároljuk aktuálisan
az FPGA on-chip memóriájában. Ebben az esetben a 8-as elem frissítéséhez minden szükséges adat az on-chip
memóriában van. A következő lépésben a 9-es elemet frissítjük, ehhez beolvassuk 15-ös elemet és kidobjuk a 2est az on-chip memóriából. Látható, hogy így 9-es számára is minden adat az on-chip memóriában lesz.
Elképzelhető, hogy több új adatot is be kéne olvasnunk egy lépésben, ez azt jelezné, hogy az on-chip
memóriánk nem elég nagy. Az on-chip memória szükséges méretét a rács struktúrája és a csúcsok sorszámozása
határozza meg.
Strukturált rácsok esetén a csúcspontok szomszédait egyszerűen megkaphatjuk indexeltolások segítségével.
Strukturálatlan rácsok alkalmazásakor a szomszédsági relációkat megadhatjuk egy mátrix segítségével, amely
ritka mátrixot általában Tömörített Sor Tárolással (Compressed Row Storage - CRS) kezelünk [31]. Mivel a
csúcsok közötti élek nem irányítottak és nincsenek súlyok sem értelmezve rajtuk a szomszédsági (adjacency)
mátrix csak 0-kat és 1-eket tartalmaz, tehát elég a nem-nulla elemek oszlopindexeit eltárolni. Ráadásul a
csúcspontokat sorosan dolgozzuk fel, így a sor indikátorok lecserélhetőek egyetlen bitre, ami az új sor kezdetét
jelzi. Lehetséges, hogy a diszkretizációs sablon háromszögeken vagy tetraédereken van értelmezve két csúcs
közötti vonal helyett. Ebben az esetben szükség van egy elemleíróra is, ahol az indexükkel megadjuk az
elemhez tartozó csúcspontokat. A rendszer által használt adatstruktúrák a 74 ábrán láthatók, ahol az adatok a 73
ábra 8-as csúcspontja számára vannak megadva. Az indexek bitszélessége az alkalmazás igényei szerint
változtatható. Több mint 8 millió rácspont kezelhető 24 bites indexek használatával, ami a legtöbb esetben
elegendő.
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A 75 ábrán láthatjuk a processzor architektúra fő részeit: memória egység (memory Unit), szomszédsági
memória egység (neighborhood memory unit), és az aritmetikai egység (arithmetic unit). A memória egységek
könnyen újrafelhasználhatók bármilyen explicit véges térfogat alapú PDE megoldóban. Egyedül az adatbuszok
szélességét kell a különböző számú állapotváltozóhoz és konstanshoz állítani. Az aritmetikai egységet azonban
újra kell tervezni, ha egy másik PDE-t akarunk számolni, mivel a diszkretizált állapotegyenletek megváltoznak.
A memória egység duál portos on-chip BRAM-okból épül fel, és feladata a rácsadatok egy szeletének tárolása.
Az on-chip memória minimális méretét a rácshoz tartozó szomszédsági mátrix sávszélessége határozza meg.
Egy mátrix sávszélessége egyenlő a diagonálistól legtávolabb eső nem-nulla elem diagonálistól való
távolságával (ezt később pontosabban is definiáljuk). Az éppen kiszámításra kerülő csúcspont szomszédait a
szomszédsági memória egységben tároljuk. Ennek a strukturája függ a diszkretizációs sablontól. A
legegyszerűbb esetben, amikor a sablon két csúcs közötti vonalon van értelmezve, ez az egység egy regiszter.
Ha a sablon háromszögeken vagy tetraédereken van értelmezve, akkor kettő vagy három olvasási porttal
rendelkező multiportos memóriaegységre van szükség. A szomszédsági memória méretét a rácsban előforduló
legnagyobb rang határozza meg. Általában egy 64 elemből álló szomszédsági memória elegendő, amely
hatékonyan megvalósítható az FPGA elosztott RAM-jainak használatával. Az új értékek kiszámításakor az
aritmetikai egység elemről elemre halad, így egy csúcspont frissítéséhez 3 illetve 4 ciklus szükséges 2D illetve
3D cella alapú diszkretizáció esetén. Csúcspont alapú diszkretizációnál a csúcspont rangja határozza meg a
szükséges ciklusok számát.
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A számítás megkezdése előtt egy soros olvasási mintát követve a memória egységbe töltjük a csúcspontok
adatait mindaddig míg a memória egység félig meg nem telik. Ekkor az első csúcspont adatait betöltjük az
aktuális csúcspont (current node data) regiszterbe, és a szomszédsági memória egységbe betöltődnek a
csúcspont szomszédai a párhuzamosan érkező szomszédsági leírók (connectivity descriptor) alapján. A
szomszédos csúcspontok globális indexeit áttranszformáljuk a memória egységbeli címükre a lokális
címgenerátor (local address generator) segítségével. Miután minden szomszéd betöltődött, elkezdődhet az
adatok továbbítása az aritmetikai egység felé. A következő csúcspont szomszédainak betöltése megkezdődhet a
szomszédsági memória szabad helyeire miközben az aktuális csúcspont értékei kiszámításra kerülnek. Miután az
első csúcspont összes kapcsolódó adata elküldésre került az aritmetikai egység felé, a Node addressA regiszter
értéke egyel növekszik, és a második csúcspont adatai betöltődnek az aktuális csúcspont regiszterbe. A
következő órajelciklusban új adat íródhat a memória egységbe és a számítás megkezdődhet a második
csúcsponton miközben a harmadik csúcs szomszédai betöltődnek a szomszédsági memóriába. Az aritmetikai
egység kezdeti késleltetését követően megkezdődik a frissített állapotváltozó értékek visszaírása az off-chip
memóriába ugyanabban a soros sorrendben, mint ahogy beolvastuk. A memória egység egy cirkuláris pufferként
üzemel, ami miután megtelik, felülírja a legrégebbi elemet. Ez a mechanizmus teljesen biztonságos, ha a
memória egység a rács sávszélességének kétszerese plusz egy csúcspont adatait el tudja tárolni.
A szomszédsági- és elem-leírók additív terhelést jelentenek az off-chip memória és az FPGA között, így növelik
a memória sávszélesség igényt, viszont a segítségükkel elkerüljük az adatok újraolvasását, és hosszú
szekvenciális olvasási mintát alkalmazhatunk, ami optimálisan használja ki a DRAM sávszélességet. A
leírókban szereplő indexek bitszélességét csökkenthetjük a memóriaegység méretéhez igazítva, ugyanis a
memória egység és a szomszédsági memória egység eltakarja az összes globális memóriaelérést. Ennek
köszönhetően nincs szükség a globális indexekre a leírókban, csupán a lokális indexekre, amiket offline a
számítás kezdete előtt a host CPU ki tud számolni.

7.3.1. 7.3.1 A sokprocesszoros architektúra
Az explicit módszer egyik legnagyobb előnye, hogy egy teljes időlépés kiszámításának befejezése előtt
elkezdhetjük a következő időlépés értékeinek számítását. Az előbbiekben bemutatott processzáló egységeket
egymás után fűzhetjük, ahol mindegyik egység egy újabb időlépést számolhat, az előtte lévő egység kimeneteit
felhasználva. A rendszer magas szintű blokk diagramja a 76 ábrán látható. A memória interfész fizikai
hozzáférést biztosít az off-chip memóriához, az arbitráció során a DMA-k versenyeznek a memóriahozzáférésért. A DMA egységek az időfüggő és időfüggetlen adatokat hosszú soros olvasásokkal a megfelelő
FIFO-kba töltik, a visszaírás az utolsó egység kimenetén szintén sorosan történik. A soros off-chip memória
olvasási mintázat előnye, hogy optimális burst hosszúsággal olvashatjuk a memóriát, és elkerülhetjük a véletlen
olvasásokból adódó sávszélesség-veszteséget.

Az állapotváltozók új értékeit csak több iteráció kiszámítása után írjuk vissza az off-chip memóriába, az első
processzor kimenetét közvetlenül rákötjük a második processzor memória egységére. A második processzor
várakozik, amíg félig meg nem telik a memória egysége, hasonlóan az egyprocesszoros esethez. Egy rövid
inicializációs késleltetés után, ami a rácspontok nagy számához képest elhanyagolható, az összes processzor
párhuzamosan dolgozik, lineáris sebességnövekedést biztosítva azonos sávszélességigény mellett. A korlátozó
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tényező esetünkben az FPGA-n rendelkezésre álló logikai és memória erőforrások, amik meghatározzák, hogy
hány egységet valósíthatunk meg az adott chip-en.

7.4. 7.4 Memória sávszélesség optimalizálása
Az előbbiekben bemutatott architektúra alkalmazhatósága nagy mértékben függ a csúcspontok megfelelő
frissítési sorrendjétől. A csúcspontok eredeti sorszámozását a hálógeneráló algoritmusok adják, amely
sorszámozást nagy mértékben lehet javítani adatlokalitás szempontjából. Ebben a részben bemutatjuk a rácshoz
tartozó szomszédsági mátrix sávszélessége, és az architektúra számára szükséges on-chip memória mérete
közötti összefüggést. A mátrix sávszélesség optimalizáció területének rövid áttekintése után, megadjuk a
rendszerben használt újrarendező algoritmust. Nagy méretű rácsok esetén a sávszélességigény nem
csökkenthető oly mértékben, hogy az FPGA memória erőforrásai elégségesek legyenek. Ezekben az esetekben
lehetőség van a rács sávszélesség-korlátos részekre vágására, amelyek már kezelhetőek az architektúra számára
némi additív költséggel.

7.4.1. 7.4.1 Mátrix sávszélesség optimalizáció
7.1. Definíció Adott
gráf
(
) csúcshalmazzal és
élhalmazzal. Az
Címkézés egy
függvény, amely egész értékeket rendel
intervallumból minden csúcsponthoz, ahol
akkor
és csak akkor, ha
és
. Legyen N(v) azon csúcspontok halmaza, amelyek szomszédosak v-vel.
Egy v csúcspont sávszélessége
címkézés szerint
, ez alapján a
G gráf sávszélessége
címkézés szerint
. Egy mátrix sávszélessége
egyenlő a nem-nulla elemek maximális eltérésével a diagonálistól.
gráf sávszélessége
címkézés szerint
egyenlő
szomszédsági mátrixának sávszélességével, ahol a csúcspontok
szerint vannak rendezve.
A mátrix sávszélesség minimalizáció problémája NP-teljes [32], így csak közelítő módszerek alkalmazására van
lehetőségünk nagyméretű problémák esetén. Az első jelentősebb közelítő algoritmus a jól-ismert Cuthill-McKee
(CM) [33] megalkotása óta számos módszert publikáltak egészen a legújabb metaheurisztika alapú módszerekig.
A metaheurisztikus módszerek közül az egyik legjelentősebb a GRASP-PR (Greedy Randomized Adaptive
Search Procedure with Path Relinking) [34]. A legpraktikusabb azonban egy régebbi heurisztika, amely
feltalálóiról a GPS (Gibbs, Poole és Stockmeyer) nevet kapta [35]. Ez az egyik leggyorsabban számolható
közelítő módszer, amely ráadásul a megoldások minőségében is jónak számít. Az 1976-ban publikált módszert
többen próbálták továbbfejleszteni, de nem értek el számottevő javulást, vagy jócskán megnövekedett a módszer
számításigénye.
Az on-chip vagy lokális memória (LM) nem más mint egy ablak, ami végigfut a csúcspontok adatain. Minden
lépésben a középső elemet frissítjük, így azt kell biztosítani, hogy ennek az elemnek valamennyi szomszédja az
LM-ben helyezkedjen el. A sorszámozás alapján adódó mátrix sávszélesség és a szükséges minimális LM méret
között így a következő összefüggés adódik:

ahol BW egyenlő az LM által minimálisan tárolandó elemek számával:

Az on-chip memória méretigényének csökkentéséhez optimalizálnunk kell a diszkretizációból származó rács
sávszélességét.

7.4.2. 7.4.2 Algoritmus
Számos módszert dolgoztak ki a mátrix sávszélesség optimalizáció feladatának kezelésére, ebben a részben
bemutatjuk az Amoeba1 (AM1) algoritmust, amely egy belső sávszélesség előrejelző mechanizmus segítségével
képes egy adott korlát alatt tartani a feladat sávszélességigényét.
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7.4.2.1. 7.4.2.1 Jelölések és definíciók
Adott egy strukturálatlan rács, amely csomópontokat tartalmaz (a csomópontok nem csak csúcspontokat
jelölhetnek, például cella alapú diszkretizáció esetén minden cellához rendelünk egy csomópontot), feladatunk,
hogy adjuk meg a csomópontok egy olyan sorozatát, ahol a felsoroláshoz ( ) tartozó sávszélesség (BW) a
lehető legkisebb. Az AM1 módszer egy üres halmazból kiindulva, minden lépésében kiválaszt egy elemet,
amelyet megsorszámoz. A 77 ábrán láthatjuk az algoritmus működését egy köztes állapotban. A már
megsorszámozott P részt egy szakasszal jelöljük, míg a megsorszámozatlan csúcspontok még szabadon
helyezkednek el. Az algoritmus működésének megadása előtt bevezetünk néhány szükséges jelölést.

• s(i): az i csomópont és a legalacsonyabb indexű P-beli szomszédja közötti indexkülönbség:

• u(i): azon csomópontok halmaza, amelyek nincsenek P-ben, viszont később még i csomópont miatt be kell
venni őket P-be.

• I: a legalacsonyabb index, ahol olyan csomópont van, amelyhez nem üres

halmaz tartozik:

• imp(i): i csomópont fontossága:

ahol

utolsó elemének indexe. Ez egy alsó becslés BW-re, ami i csomópont kiszámításához szükséges.

7.4.2.2. 7.4.2.2 Amoeba1
Az Amoeba1 módszer két fő részből áll: az elsőben egy kezdő csomópont kerül kiválasztásra, míg a
csomópontok sorszámozása a második rész feladata. Az eredmény a csomópont adatok rendezett vektora.
Kezdő csomópont meghatározása
Valamennyi konstruktív sorszámozó heurisztika számára kritikus lépés a kezdőcsomópont meghatározása. A
GPS módszerben alkalmazott technika, egy egyszerű és hatékony megoldást kínál. Megadtak egy módszert,
amely meghatároz két csomópontot a gráfban, amelyek a lehető legtávolabb helyezkednek el egymástól, ezt
pszeudo átmérőnek nevezzük. Az AM1 módszer ebből a pszeudo átmérőből választja az egyik csomópontot
kezdőpontnak.
Csomópont hozzáadás AM1 mindig a I indexű elem szabad szomszédai közül választ u(node(I)). Azt az elemet
választja, amely a legnagyobb fontosságú P-beli szomszéddal rendelkezik. Természetesen a kereséskor nem
vesszük figyelembe magát az I indexű csomópontot.

81
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Párhuzamos számítógép
architektúrák, processzortömbök

AM1 hozzáadja az elemet P-hez, majd folytatja az elemkiválasztást, amíg az összes elemet meg nem
sorszámozta. AM1 ezzel a stratégiával egy speciális szélességi bejárás alapján sorszámozza meg az elemeket.
7.4.2.3. 7.4.2.3 Optimalizációs eredmények
Az AM1 algoritmus hatékonyságát különböző méretű rácsokon teszteltük, és a GPS módszer eredményeivel
vetettük össze. Azért választottuk a GPS módszert, mert az összetettebb módszerek időkomplexitása nem volt
arányos a minőségnövekedéssel. A 2 dimenziós rácsokon végzett mérések eredményei láthatók a 14 táblázatban.
Cella alapú diszkretizációt használtunk, így a csomópontok fokszáma 3 volt, mivel minden háromszögnek
legfeljebb 3 szomszédja lehet. Ezekben az alacsony fokszámú példákban a megoldás minősége azonos a GPS-el,
miközben a futásidő 4%-kal rövidebb.
Látható, hogy a 2 dimenziós rácsok sávszélességigénye nagymértékben csökkenthető. mindössze az adatok 1%át kell az on-chip memóriában tartani ahhoz, hogy elkerüljük a véletlenszerű olvasásokat.

Az AM1 módszert egy komplex 3D csúcspont alapú diszkretizáció esetén is teszteltük. A csomópontok átlagos
fokszáma 14, míg a maximális fokszám 30 körül mozog. A mérési eredményeket a 15 táblázatban láthatjuk.
Ebben az esetben a GPS módszer 29%-kal jobb minőségű eredményt adott 13%-kal hosszabb idő alatt. A
különbség nem változik a rácsok komplexitásával. Ezekben az esetekben a rácsadatok 5-10%-át kell az on-chip
memóriában tartanunk, de ez az arány javul a rácsfelbontás finomításával. Az állapotváltozók és konstansok
számától függően 10,000-40,000 rácspont tárolható az FPGA-n, így 100,000-400,000 rácspontot tartalmazó
feladatokat tudnánk kezelni, ha például a GPS módszert használnánk. A valós alkalmazások több millió
rácspontból álló feladatokat tartalmaznak, ezért fontos az AM1 módszer azon képessége, hogy képes sávkorlátos
particionálásra is.
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7.4.3. 7.4.3 Sávszélesség-korlátos particionálás
Nagy méretű feladatok (
csomópont) esetén könnyen elképzelhető, hogy az újrarendezett rácsadatok
sávszélessége nagyobb, mint a rendelkezésre álló on-chip memória mérete. Ebben a részben bemutatjuk, hogy
hogyan alkalmazható az AM1 módszer ilyen esetekben a rács sávszélesség-korlátos particionálására. A számítás
során minden elemet csak egyszer frissítünk és egyszer írunk vissza az off-chip memóriába, viszont ebben az
esetben bizonyos elemeket többször is be kell olvasnunk. Ezeket a csomópontokat "ghost" csomópontoknak
hívjuk. Bevezetünk egy jelzőbitet (Ex) az olvasási mintázatban, az Ex igaz állása jelzi, hogy az adott elemet
ebben a partícióban kell frissíteni. Az adatokat továbbra is a feldolgozás sorrendjében tároljuk az off-chip
memóriában. Egy ghost csomópont leíróra van szükség, amely segít a soros olvasási folyam mellett
összegyűjteni a ghost adatokat. Az eredményeket sorosan írjuk vissza, viszont az adatfüggések miatt egy másik
off-chip memóriaterületre, így megtartva a régi értékeket is. A következő iterációban a két memóriaterület
szerepét felcseréljük.
7.4.3.1. 7.4.3.1 AM1 alapú sávszélesség-korlátos particionálás
Az AM1 alapú particionáló módszer alapja egy belső sávszélesség-becslés használata. Amikor a sorszámozás
során a becslés alapján elértük a sávszélesség-korlátot, a módszer meghatározza, mely csomópontokat lehet
ebben a partícióban frissíteni, ezekre beállítja az Ex jelzőt igaz értékre, majd meghívja a sorszámozót a
fennmaradó Ex=hamis csomópontokra. Ez addig folytatódik, míg minden csomópont hozzárendelődik egy
partícióhoz. A kimenet egy elérési mintázat ({index,Ex} párok listája), ahol minden csomópont csak egyszer
szerepel Ex=igaz jelzővel és többször is előfordulhat ghost csomópontként. Ez alapján a lista alapján megkapjuk
a rendezést és a ghost leírókat is ki tudjuk számítani.
BW becslése: Adott egy AM1 sorszámozott rész, a feladat, hogy megbecsüljük a sávszélességét. Minden
lépésben egy új csomópontot adunk a sorszámozott halmazhoz u(node(I))-ből, ahol node(I) a legalacsonyabb
indexű elem, amihez nem-üres u() halmaz tartozik. minden alkalommal, amikor I változik, a következő
egyenlőtlenségnek teljesülnie kell:

Ha az egyenlőtlenség teljesül, akkor folytatjuk a csomópontok hozzáadását, ellenkező esetben lezárjuk a
partíciót, és újra meghívjuk AM1-et a fennmaradó csomópontokra.
Partíció lezárása: A lezárás során minden csomópontot Ex=igaz jelzővel látunk el, amelyek az adott részben
lesznek frissítve. Ezeken felül bevezetünk egy ideiglenes jelölést (Pr), ami azon csomópontok jelölésére szolgál,
amelyek már nem fognak későbbi partíciókban előfordulni. Elképzelhető hogy egy csomópont Ex=igaz,
Pr=hamis, ekkor a csomópontnak még van egy Ex=hamis szomszédja, ami egy későbbi partícióban lesz
frissítve, amihez szükséges lesz az adott csomópont újbóli betöltése.
az első olyan csomópont indexe,
amelynek van Ex=hamis szomszédja:
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AM1 minden Ex=igaz csomópontnak nullára állítja a fontosságát a későbbi lépésekben.
7.4.3.2. 7.4.3.2 Sávszélesség-korlátozás eredményei
Az egyértelmű, hogy a bemutatott algoritmus által generált olvasási mintázathoz a megadott korlátnál
alacsonyabb sávszélesség tartozik. A megoldás minőségét érdemes az újraolvasási faktor k segítségével mérni,
amit úgy kapunk, ha elosztjuk az olvasási mintázat hosszát a csomópontok számával. Ha minden csomópontot
csak egyszer olvasunk be, akkor k=1 minimális értéket kapunk.

Három különböző rácson több sávszélesség-korlát megadása melletti mérések láthatóak a 16 táblázatban. Az
eredmények azt mutatják, hogy minél nagyobb egy rács, annál hatékonyabban tudjuk alacsonyabb sávszélességű
darabokra vágni. Ha az eredeti sávszélességet felére akarjuk korlátozni (BW_Bound=0.5*AM1_BW), akkor
k={1.65, 1.31, 1.08} értékeket kapunk, ahol k egyre kisebb ahogy növekszik a rács mérete. A sávszélességkorlátot a rendelkezésre álló on-chip memória mérete határozza meg, ami folyamatosan növekszik minden új
FPGA generációval, ráadásul a lehetőségek javulnak a feladatok komplexitásának növekedésével.

7.5. 7.5 Adatfolyam gráf particionálása
7.5.1. 7.5.1 Elvárások a particionálás felé
Az adatfolyam gráf particionálásának az a célja, hogy az aritmetikai egység lebegőpontos műveletvégző
egységeit lokálisan vezérelt kisebb csoportokra bontsuk, melyek könnyebben huzalozhatóak az FPGA-n, és így
nagyobb operációs frekvenciát eredményeznek. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen elvárásoknak kell
megfelelnie egy jól particionált aritmetikai egységnek, majd az elvárásainkat megfogalmazzuk a gráf
particionálás nyelvén is. A szokványos gráf particionálási célfüggvények mellett egy extra feltételt is
megfogalmazunk, mely a könnyebb huzalozhatóságot hivatott elősegíteni.
1. Minden partícióosztály ki- és bemeneteinek száma kisebb mint egy határérték Az előzetes mérések alapján, a
vezérlőegység komplexitása a ki- és bemenetek számától függ. A gyors áramkör eléréséhez szabályoznunk
kell a vezérlőegységek komplexitását.
2. Az átvágott élek számának minimalizálása Minden a partíció osztályból ki- és belépő élt az implementálás
során egy szinkronizáló FIFO-val helyettesítünk, amely növeli az áramkör méretét.
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3. Az egy partíció osztályhoz tartozó bemenetek a pipeline hasonló szintjéhez tartozzanak. Azok a partíció
osztályok melyek a pipeline különböző szintjeiről is fogadnak bemenetet arányosan nagyobb FIFO
buffereket igényelnek, hogy biztosítsuk a folyamatos működést, és feleslegesen növelik a pipeline hosszát.
4. Irányított kör tiltása a partíció osztály adjacencia gráfjában A kölcsönösen összekötött partíció osztályok az
ismertetett egyszerű vezérlés mellet nem indulnak el és blokkolják az egész aritmetikai egységet.
5. A partíció huzalozható az FPGA-n hosszú összeköttetések nélkül Az áramköri elemek leképzése az FPGA-ra
egy két dimenziós elhelyezési probléma, melyben az jelet kihívást, hogy az összeköttetésekben az
erőforrások végesek. A leképzett áramkörben kerülni kell a sok helyre vezető (elágazó) jeleket, illetve a
hosszú összeköttetéseket, melyek rendszerint csak több átkapcsoláson keresztül valósíthatóak meg. Mindkét
tényező potenciálisan limitálhatja az eredő működési frekvenciát. Ahhoz, hogy a problémát kielégítően
megoldjuk, a particionálási problémát és a partíció osztályok elhelyezését együtt kell kezelnünk. További
optimalizálásra is van lehetőség egyes áramköri elemek elhelyezésének a konkrét behatárolásával (Xilinx
physical constraints), ugyanakkor az ismertetett algoritmus ezek nélkül is gyorsulást eredményez.A
bemutatott algoritmus mindkét lépése (elhelyezés és particionálás) szimulált lehűléses algoritmussal történik.
A particionálás esetén egy speciális reprezentációt is bemutatunk, mely lehetővé teszi, hogy az ismertetett
célfüggvényeket hatékonyan implementáljuk. Ahelyett, hogy az elhelyezések behatárolásával a végsőkig
optimalizálnánk egy konkrét áramkört, inkább arra koncentrálunk, hogy általánosan nézve az eddig tárgyalt
áramköri tulajdonságok, illetve szabad paraméterek hogyan befolyásolják az áramkör végső teljesítményét.

7.5.2. 7.5.2 Algoritmus
Az algoritmus alap ötlete, hogy kombináljuk a particionálási és az elhelyezési célokat egy két lépésből álló
eljárásban. Az első lépésben egy kezdetleges és egyszerűsített elhelyezés (angolul floorplan) készül szimulált
lehűléssel, hogy minimalizáljuk az összekötött műveletvégző egységek távolságát. A második lépésben az
elhelyezett egységeket particionáljuk egy másik szimulált lehűléssel használva az egységek térbeli pozíciójában
kódolt információt. Az így létrejövő partíció osztályok könnyedén elhelyezhetőek az FPGA felületén, és mivel
nincsenek hosszú összeköttetések gyors operációs frekvenciát eredményeznek.
7.5.2.1. 7.5.2.1 Előfeldolgozás és szintezés
A matematikai kifejezés, melyet implementálni szeretnénk egy szöveges fájlban van leírva, melyben a kifejezés
ki- és bemenetei, valamint átmeneti az változók is definiálva vannak. Az program a szöveges fájl alapján építi
fel a kifejezés adatfolyam gráf reprezentációját, melyben minden operátor egy csúccsal van leírva, és minden
csúcshoz hozzá van rendelve az operátornak megfelelő műveletvégző egység késleltetése.
A következő lépésben a gráf csúcsait szintekhez [36] rendeljük. A gráfból egy speciális páros gráf lesz, melyben
minden él olyan csúcshoz mutat, mely közvetlenül a következő szinten van.
7.2. Definíció
csúcsainak oly módon, hogy

szintezés tulajdonképpen egy particionálása a

irányított gráf

A szintezés lineáris időben [36] legenerálható egy szélességi bejárással, mely során minden élet mely távolabb
mutat mint a következő szint feldarabolunk. Szintezésre a 78 számú ábrán láthatunk példát. A gráf beszintezése
mesterséges feltételeket biztosít az elhelyezés és particionálás során. Az elhelyezés során a gráf csúcsait csak
szinteken belül lehet mozgatni, valamint a bemutatandó partícióosztály reprezentációja is a szintekre épül.
Természetesen, ezek miatt a feltételek miatt kimaradhat az optimális megoldás, ugyanakkor az elhelyezés és
particionálás reprezentációjának egyszerűsítése elkerülhetetlen, különben nem kifizetődő a szimulált lehűlés
alkalmazása.

85
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Párhuzamos számítógép
architektúrák, processzortömbök

Szerencsére a szintezésnek számos előnye is van. Egyrészt, ideális esetben, ha minden csúcsnak ugyanannyi a
késleltetése, a szintek egyben az adatok érkezésének idejét jelölik, és a szintek mentén történő vágás garancia
arra, hogy a partíció osztályok bemenetei azonos késleltetéssel kapják az adatot. Annak ellenére hogy az
aritmetikai egységek késleltetése különböző a gyakorlatban, a horizontális vágás kombinálva az átvágott élek
számának a minimalizálásával megfelelő eredményeket biztosít, és a globális késleltetést sem növeli
drasztikusan. További előnye a szintezésnek, hogy könnyen ellenőrizhető kritérium fogalmazható meg a
vezérlés egyszerűségéből adódó patthelyzetek elkerülése végett.
Végül a fizikai implementálás során az extra késleltető csúcsokból shift regiszterek lesznek, amelyek a
megfelelő ideig tartják az adatot. (Az azonos partíció osztályhoz tartozó regiszterek összevonódnak.) A
teljesítmény szempontjából előnyös, hogy a hosszabb összeköttetések rövidebb összeköttetésre esnek szét, mivel
a rövidebb összeköttetések nagyobb működési frekvenciát eredményeznek.
7.5.2.2. 7.5.2.2 Elhelyezés szimulált lehűléssel
Az elhelyezés során a csúcsok horizontálisan mozoghatnak, hogy minimalizáljuk az összekötött csúcsok
távolságát és előkészítsék a partícionálást.
A keretrendszerben jelenleg egy egyszerűsített elhelyezési probléma került implementálásra, melyben minden
csúcs egységnyi kiterjedéssel rendelkezik, az későbbiekben azonban változó kiterjedésű csúcsokra is ki lehet
terjeszteni az eljárást. Az egy szinten levő blokkok a sorrendjükkel reprezentálhatóak, mely az 1D-s verziója a
híres szekvencia pár (sequence pair) reprezentációnak [36]. Ezt a reprezentációt eredetileg ASIC chipek
tervezéséhez fejlesztették ki, azonban, a mi esetünkben az üres helyek is előnyösek lehetnek az elhelyezésben,
így hely kitöltő un. buborék csúcsokat is bevezethetünk. Gyakorlatban a buborék csúcsok negatív indexet
kapnak a megkülönböztethetőség végett. Hogy korlátozzuk a probléma komplexitását, korlátozhatjuk az egy
szinten megjelenő buborékok számát.
Az elhelyezés kezdetben az első szint véletlen szekvenciájából indul. A többi szint csúcsai pedig a Barycenter
heurisztika [37] alapján helyeződnek el, mely gyakran használt metódus az élkereszteződések csökkentésére
szintezett gráfoknál.
A szimulált lehűlés minden egyes lépésében egy szinten a csúcsok sorrendjét perturbáljuk. A szinteket a
telítettségükkel arányos eloszlás szerint választjuk ki. A kiválasztott szinten( ) egy csúcsot választunk (
) valószínűséggel vagy egy buborékot hozunk létre (
) valószínűséggel. Ha sima csúcsot
választunk, akkor azt megcseréljük valamely szomszédjával. Ha buborékot választunk, akkor a méretét
csökkentjük vagy növeljük egy egységgel. Ha olyan buborékot választunk csökkentésre, amely egységnyi
méretű, akkor a buborékot töröljük.
A szimulált lehűlés során minimalizáljuk a lineáris kombinációját az alábbi három célfüggvénynek:
1. Az összekötött csúcsok négyzetes távolság összege (NTÖ) Ez a célfüggvény az összekötött csúcsok közötti
távolságot hivatott minimalizálni. Mivel a partíció osztályok a csúcsok pozíciója alapján vannak
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meghatározva, a célfüggvény csökkenti a hosszú összeköttetéseket a partíció osztályok között. A távolság két
csúcs között a horizontális távolság alapján határozható meg:

ahogy
és
a horizontális koordinátái az
és
csúcsoknak. A vertikális koordináták elhagyhatóak
hiszen mindig a távolság mindig egységnyi. A Manhattan távolság nem alkalmazható: ha
csúcs két másik
csúcshoz kapcsolódik, melyek viszonylag távol helyezkednek el egymástól, akkor az objektív csak azt
garantálná, hogy
valahol a két csúcs között helyezkedjen el, nem pedig félúton.
2. Maximális távolság(MT) az összekötött csúcsok között Ezt a célfüggvényt arra használhatjuk, hogy extra
nyomást gyakoroljunk a leghosszabb összeköttetésre, mivel általában ez limitálja az operációs frekvenciát.
3. Maximális távolság (MTK) olyan csúcsok között melyek közös csúcstól kapnak inputot Ha egy csúcs
kimenete elágazik, akkor praktikus az adatot fogadó csúcsokat közel helyezni egymáshoz. Ez elősegíti, hogy
a particionálás során nagyobb valószínűséggel kerüljenek egy partíció osztályba, ami csökkenti a partíció
osztály ki- és bemeneteinek a számát.
A szimulált lehűlés eredménye a vizsgált CFD probléma esetén a 81. ábrán látható. A mérés során a következő
együtthatókat használtuk: NTÖ=0.2, MT=3, MTK=6. A gyakorlatban körülbelül 1K-10K iterációra van
szüksége a heurisztikának.
7.5.2.3. 7.5.2.3 Reprezentáció gráf particionáláshoz
A particionálás bemenete egy szintezett gráf, melyben a csúcsok horizontális koordinátáját már beállítottuk.
Hogy elősegítsük a horizontális vágást a szinteket övekké csoportosíthatjuk, és az öveket külön
particionálhatjuk. Az övek magasságát az adott képlet komplexitása és késleltetése alapján érdemes beállítani. A
bemutatott mérésekben 2 illetve 3 magas öveket használtunk.
Az alapötlet a javasolt reprezentáció mögött az, hogy a csúcsok valamely szomszédjuktól örököljék, hogy mely
partíció osztályhoz tartoznak. Ily módon összefüggő területű partíció osztályokat kapunk, melyek könnyedén
leképezhetőek az FPGA felületére. Amennyiben a csúcsok már el vannak helyezve a síkban, egy újabb szimulált
lehűléssel particionálhatjuk őket. A particionálás során arra törekedünk, hogy csak szomszédos osztályok
legyenek összekötve, és hogy az összeköttetések rövidek legyenek.
A bemutatott keretrendszerben a csúcsok mérete egységnyi, így az öröklés iránya egyszerűen egy iránytűvel
leírható. Amennyiben a csúcsok mérete változó lehet további leírókra is szükség lehet, hogy az öröklés irányát
pontosan leírjuk. Az irány az alábbi értékeket veheti fel:
• BAL : A csúcs a bal szomszédjától örökli a partíció osztályt.
• LE : A csúcs az alsó szomszédjától örökli a partíció osztályt.
• FEL : A csúcs a felső szomszédjától örökli a partíció osztályt.
• RESET : A csúcs egy új partíció osztályhoz kerül.
Az öröklődés irányát illusztrálják a vastag nyilak a 79. ábrán.
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Az öv csúcsai oszlopokhoz rendelhetőek. Két csúcs akkor tartozhat azonos oszlophoz, ha azonosak a
horizontális koordinátáik. Legrosszabb esetben az övben előforduló oszlopok száma megegyezik a csúcsai
számával. Amikor egy partíció felépül a reprezentációból akkor az öv oszlopain haladunk végig balról jobbra.
Minden egyes lépésben egy csúcsot rendelünk hozzá egy osztályhoz. Először az aktuális oszlop csúcsait
látogatjuk meg fentről lefelé, és minden csúcs a hozzárendelt irány szerint örökli a partíció osztályt. Ha az
öröklés nem egyértelmű akkor a csúcs nem örököl semmit. Amennyiben egy oszlopban van olyan csúcs amely
nem örökölt semmit, akkor a bejárás megismétlődik alulról felfelé. Amennyiben az öröklés a második bejárás
után sem egyértelmű, akkor egy új partíció osztályba kerül a csúcs. Legrosszabb esetben, ha minden csúcs
kétszer kerül bejárásra a partíció
lépésben felépül, ahogy
az övben szereplő csúcsok száma.
További nagy előnye az szinteknek és az öveknek, hogy a particionálás által létrehozott irányított körök csak az
öveken belül lehetségesek, és itt könnyebben kontrollálhatóak.
7.3. Tétel Egy szintezett adatfolyam gráf esetén, amiben az övek külön kerülnek particionálásra, ha létezik
irányított kör a partíció osztály adjacencia gráfjában, akkor annak minden csúcsának ugyanahhoz az övhöz kell
tartoznia.
Bizonyításhoz elég megfigyelni, ha egy él összeköt két osztályt ami más övhöz tartozik, akkor az mindig lefelé
irányul.
7.5.2.4. 7.5.2.4 Partícionálás
A kezdő partíció véletlenül inicializált iránytűk alapján épül fel. Hogy elkerüljük az értelmetlen irányokat, azok
az iránytűk melyek az övek határán vannak, nem mutathatnak kifelé.
A szimulált lehűlés minden iterációjában egy övet választunk ki a benne található csúcsok számával arányos
valószínűséggel. Ezután az övön belül egy csúcsot választunk ki véletlenül, majd a csúcshoz rendelt iránytű
irányát perturbáljuk. Az érintett övön belül a partíciót újra felépítjük és a következő célfüggvények lineáris
kombinációját kiszámolva kiértékeljük az állapotot.
1. Az összes elvágott élek száma (TNC) Hogy csökkentsük a szinkronizáló FIFO-k számát az átvágott élek
számát minimalizálni kell.
2. Partíció osztályok ki- és bemeneti számának büntetése (TIOP) A büntetés
számolható ki

ahol
jelöli a
megszabott határ.

osztály ki- és bemeneteinek a számát,

osztály esetén a következőképp

pedig egy a felhasználó által

3. A partíció osztályok száma (NC)
4. A nem szomszédos osztályok közötti kapcsolatok száma azonos övön belül (NCNN) Ahhoz, hogy olyan
particionálást találjuk melyben csak a szomszédos osztályok vannak összekötve, ezt is minimalizálni kell.
5. Kölcsönös függőség a szomszédos osztályok között azonos övön belül (NMD) Ha az NCNN és az NMD
egyszerre nulla, akkor nem lehetséges irányított kör az övön belül. A 7.3. tétel alapján ez azt jelenti, hogy a
particionálásból adódó vezérlés működőképes.
Ha az új partíciót nem fogadtuk el, akkor a perturbált iránytűt visszaállítjuk és a partíciót újra felépítjük.
A particionálás eredménye a 81. ábrán látható. A méréseink során a következő paramétereket használtuk:
,
,
,
,
. A gyakorlatban 10K-100K
iterációra volt szükség.
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7.6. 7.6 Numerikus modell: Véges térfogat módszer az Euler
egyenletek megoldására
Ebben a részben bemutatjuk azt a numerikus módszert, amit tesztesetként választottunk a folyadékdinamikai
számítások (Computational Fluid Dynamics - CFD) területéről, hogy működés közben vizsgálhassuk az
előbbiekben ismertetett architektúrát. A CFD szimulációk alapja a folytonos modellek diszkrét modellekkel való
approximációja, amelyekben nagy mennyiségű adatot kell mozgatni, és feldolgozni. A CFD-ben az a művészet,
hogy hogyan tudjuk a legújabb technológiák által elérhető nagy számítási teljesítményt kiaknázni a szimulációk
futtatásakor.

7.6.1. 7.6.1 Fluidum Áramlások
Az angol fluid kifejezés nem csak folyékony, hanem gáz halmazállapotú anyagot is jelenthet, bármit ami képes
áramlani. Fluidumok áramlásával sok helyen találkozunk ipari vagy tudományos feladatokban, például levegő
áramlása autó vagy épület körül, repülőgép hajtómű belsejében, vagy víz áramlása az óceánokban, vagy más
folyadékok (vér) áramlása egy BioMEMS eszközben. Ezekben az esetekben a nem ideális összenyomható
fluidumok modellezésére leggyakrabban a Navier-Stokes egyenleteket használják. A modell az anyag-,
momentum- és energia-megmaradás alaptörvényein alapszik, kiegészítve a viszkozitás (belső súrlódás)
disszipatív hatásával, a diffúzióval és a hőterjedéssel. Elhanyagolva a nem ideális folyamatokat és adiabatikus
(nincs hőkiáramlás) rendszert feltételezve, megkapjuk az Euler egyenleteket [38 és ], amelyek segítségével
modellezhetjük a viszkozitás- és disszipáció-mentes összenyomható fluidumokat. Az Euler egyenletek
nemlineáris hiperbolikus parciális differenciálegyenletek csatolt rendszerét alkotják ((2a), (2b), (2c) egyenletek).

Az időt -vel jelöljük,
a Nabla operátor, a sűrűség, , jelöli a v sebességvektor és komponensét,
a fluidum termikus nyomása,
az egységmátrix, E pedig az energiasűrűség, amit a 2d egyenletben
definiálunk.

A (2d) egyenletben a specifikus fűtési arányt
konzervatív állapotvektort

-re választottuk. Későbbi felhasználásra bevezetjük a
, az alapváltozók vektorát

, valamint a lokális

hangsebességet
. Ezek bevezetésével az Euler egyenleteket felírhatjuk egy hiperbolikus
megmaradási törvény alakjában az U-ra és a fluxus tenzorra vonatkozóan ((3),(4) egyenletek).

7.6.2. 7.6.2 Az egyenletek diszkretizációja
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Egy FPGA alapú implementáció számára logikus lehet egy strukturált rács használata a diszkretizáció során,
mivel ebben az esetben az adatok is könnyen strukturáltan kezelhetőek [23]. Komplex geometriájú
határfelületek esetén viszont a strukturált megoldás nem elég flexibilis. Mindezeket figyelembe véve egy nem
strukturált cella alapú diszkretizációt választottunk a fizikai mennyiségek reprezentálására. A következőkben
bemutatjuk a rács geometriáját, a diszkretizált egyenleteket, és a numerikus algoritmus fő jellemzőit.
7.6.2.1. 7.6.2.1 A rács geometriája
A térbeli értelmezési tartományt (domain ) nem átlapoló háromszögekből építjük fel. A
háromszög -edik
oldalát
-vel jelöljük.
normál vektora -ből kifelé mutat, és hossza arányos az oldal hosszával .
háromszög térfogatát (területét)
-vel jelöljük. A véges térfogat módszer alapján minden átlagolt mennyiséget
a háromszög tömegközéppontjában értelmezünk.
7.6.2.2. 7.6.2.2 Diszkretizációs séma
A cella alapú véges térfogat diszkretizációt alkalmazva a (5) egyenlet szerinti szemi-diszkrét alakhoz jutunk.

A szumma végigmegy a
háromszög három oldalán, és F az
oldalhoz tartozó fluxus tenzor. Rögzítsünk
egy koordináta-rendszert a
oldalhoz úgy, hogy az tengely merőleges legyen -re (lásd 80 ábra).

oldal elválasztja egymástól az L és R háromszögeket. Ebben az esetben az
skaláris szorzat megadja
F (pl. F ) komponensét megszorozva az oldal hosszával. A numerikus stabilitás érdekében egy mesterséges
energiaveszteséget kell hozzáadnunk a sémához. Ezt úgy érjük el, hogy a numerikus fluxus függvénybe (F )
helyezzük el a stabilizáló disszipációs tagot. A véges térfogat módszer során F -et kell kiszámolnunk, amely
egyaránt függ U -től és U -től. Rendszerünkben az egyszerű és robusztus Lax-Friedrichs numerikus fluxus
függvényt használtuk.
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A (6) egyenletben F =F (U ) és F =F (U ), továbbá
és
jelölik az sebességkomponens átlagát,
és az oldalra vonatkozó hangsebességet. Az időbeli deriváltat egy elsőfokú előrelépő Euler módszerrel
közelítjük.

A (7) egyenletben
az állapotvektor ismert értéke az
következő időpillanatbeli állapotvektor,
az időlépés.

-edik időlépésben,

pedig az ismeretlen

Végül eljutottunk egy teljesen diszkretizált alakhoz, amely segítségével meghatározhatjuk a numerikus fluxus
függvény
értékeit.

A (8) egyenletben
jelöli a forgatási tenzort, amely leírja a transzformációt az
oldal lokális koordinátarendszeréből a globálisba.
az
-hez tartozó koordináta-rendszerben van megadva úgy, hogy az
állapotváltozók az éppen számított
háromszög értékeivel egyenlők, míg az
állapotváltozók az
oldal
ellentétes felén elhelyezkedő háromszöghöz tartoznak. Mindezek alapján a numerikus fluxus függvény -re
merőleges komponense a következő alakban adható meg:

Az aritmetikai egység a (9a ... 9d) egyenletek alapján lett generálva, és minden órajelciklusban egy oldalhoz
tartozó fluxust számol ki. Az aritmetikai egységen belül egy egyszerű plusz egységre van szükség, amely frissíti
az állapotváltozókat (
) a fluxusvektor alapján. Mivel minden háromszögnek három oldalához
tartozó fluxust kell meghatározni, 3 órajelciklus szükséges egy cella frissítéséhez.
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7.7. 7.7 Eredmények
7.7.1. 7.7.1 Adatfolyam gráf partícionálása
Az automatikus VHDL generálás használatakor a
paraméter (ami limitálja a cluster-ek I/O-inak számát)
hatását vizsgáltuk két példán. Az első példában az AU egy strukturált CFD problémát oldott meg [23], a
második esetben pedig az előző részben bemutatott nem strukturált CFD problémát kellett kezelnie. Mindkét
esetben implementáltuk a nem particionált és a teljesen particionált aritmetikai egységet. A nem particionált
esetben egyetlen vezérlőegység (CU) volt hozzárendelve a teljes áramkörhöz, míg a teljesen particionált esetben
minden FPU saját vezérlőegységgel rendelkezett. A kapott működési frekvenciák és felületigények a 82
táblázatban láthatóak, míg a particionálási és implementációs részletek a 17 és 18 táblázatokban találhatóak.

A strukturált CFD esetében két interfészt (oldalt) számolt az AU egy lépésben, amihez 23 bemeneti változóra, 4
kimeneti változóra és 44 FPU-ra volt szükség (14 szorzó és 30 összeadó). Az I/O-k nagy száma miatt az AU
működési frekvenciája alacsony volt a nem-particionált esetben, viszont a cluster-ek közötti I/O-k maximális
számának 9-10-re való korlátozásával a működési frekvencia 15-27%-al növelhető.

Az előző részben bemutatott CFD esetén egy interfészt számol az AU minden órajelciklusban, amihez 15
bemenetre, és 4 kimenetre van szükség, és 64 FPU végzi a műveleteket (30 szorzó, 25 összeadó, 9 speciális). A
speciális FPU-k olyan műveleteket valósítanak meg mint a negálás, vagy a 2-vel való osztás. Ez utóbbi esetén az
implementációban csupán a lebegőpontos szám exponensét változtatjuk. Hasonlóan az első strukturált esethez, a
legnagyobb sebességnövekedés (18-19%) akkor érhető el ha a cluster-ek közötti I/O összeköttetéseket 10-re
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limitáljuk. A következőkben a leggyorsabb AU használatát tételezzük fel, ami (325.627MHz) működési
frekvenciával rendelkezik.

7.7.2. 7.7.2 Implementációs eredmények
A generált aritmetikai egység az AlphaData ADM-XRC-6T1 újrakonfigurálható fejlesztőrendszerben [39] lett
megvalósítva, amely egy Xilinx Virtex-6 XC6VSX475T [40] FPGA-t tartalmaz 2 Gbyte off-chip DRAM-al,
ami 4 32-bit széles bankba szerveződik, és 800 MHz-es működés frekvencián 12,8 Gbyte/s elméleti maximális
sávszélességet biztosít. Az FPGA és a host illetve az off-chip memória közötti összeköttetést az Open Core
Protocol (OCP) és az infrastrukturális IP magok segítségével oldottuk meg, amelyek elérhetőek az AlphaData
SDK-ban. Az off-chip memóriák 4 darab 128 bites OCP csatornán keresztül érhetők el amelyek 200 MHz-en
működnek, hogy illeszkedjenek a memória sebességéhez. Az aritmetikai egység ennél jóval magasabb 325
MHz-en működik. A két órajeltartomány közötti szinkronizációt a processzor és a DMA meghajtók közé
illesztett FIFO-k segítségével oldjuk meg.
A felhasználó szemszögéből 4 OCP csatornát összefésülünk egy 512 bit széles adatútba, amely meg van osztva
a DMA-k között (kettő az állapotváltozók írására és olvasására, egy pedig a leírók és konstansok olvasására),
mindehhez az adb3_ocp_mux_nb IP magot használjuk, amely round-robin arbitrációt alkalmaz.
Az architektúra megvalósítása során a standard Xilinx lebegőpontos magokat használtuk fel, így a mantissza
szélessége állítható 4-64 bit közötti tartományon. A nem szokványos mantisszaméretek között kereshetünk egy
optimális architektúrát a működési sebesség, chip-felület és számítási pontosság célfüggvények figyelembe
vételével. Az aritmetikai egység automatikus generálása lehetővé teszi, hogy az egységen belül különböző
mantissza hosszakat használjunk, vagy egyesített adatutakat használjunk, ahol a lebegőpontos értékek nincsenek
normalizálva két egymást követő művelet között [41] [42]. Most nem bocsátkozunk ezeknek a lehetőségeknek a
részletes vizsgálatába, mivel a numerikus számítások általában érzékenyek a kerekítési hibákra, így a
legpontosabb dupla pontosságú lebegőpontos számábrázolást használjuk.
Az időfüggetlen adatok tartalmaznak egy 8 byte-os konstanst, amely a cella területét tárolja, és három 26 byte
széles leírót a három interfészhez. Az interfész leírója tartalmazza a szomszédos cella címét 2 byte-on és
háromszor 8 byte-ot, amelyben a normálvektor koordinátái és hossza található. A 2 byte-os cím lehetővé teszi
65K elem megcímzését, ami több mint a lehetséges legnagyobb megvalósítható memória egység mérete,
sokprocesszoros esetben. A normál vektor hosszát előre kiszámítjuk, ami némileg növeli a memóriainterfész
terhelését, viszont egyszerűbb aritmetikát alkalmazhatunk.
Az időfüggő adatstruktúra 4 darab 8 byte-os állapotváltozót tartalmaz
. Az állapotváltozók mellett
a nyomás és a lokális hangsebesség szintén a memória egységben tárolódik el és csak egyszer számoljuk ki
minden cellára. Ahhoz, hogy biztosítsuk a memória egység 48 byte széles memória buszát, 11 Xilinx
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Block_RAM (BRAM) szükséges 36*512 konfigurációban. Ha minden BRAM-ot a Memória egységhez
rendelünk akkor 98.816 csomópontot tudnánk az FPGA-n tárolni, ami több mint elegendő 2D rácsok esetén.
Amikor több processzort használunk egy pipeline konfigurációban, a szomszédsági leírókat és konstansokat
FIFO-kba kell mentenünk, ahogy az a 76 ábrán látható. Három 26 byte széles leíró és egy 8 byte-os konstans
lementése szükséges a processzorok Memória egységében. Egy 512 elem mély FIFO további 20 BRAM-ot
foglal el. Ebben az esetben így a memória egységekben összességében 34.816 elemet tárolhatunk el a
sokprocesszoros esetben.
Egy új állapotváltozó vektor kiszámításához be kell tölteni a állapotváltozó vektort, a háromszög területét és a
szomszédsági leírókat, amelyek együttesen 150 byte adatot jelentenek. Ebből 16,3 Gbyte/s memória
sávszélesség igény adódik, ami ahhoz szükséges, hogy minden harmadik órajelre betöltsük ezt a 150 byte
adatot. Az általunk használt prototípus alaplap nem képes ezt a sávszélességet biztosítani, így a rendszer a
memória sávszélesség által limitált. Ezt a korlátozást megkerülhetjük ha a sokprocesszoros architektúrát kis
mértékben megváltoztatjuk. A változtatás lényege, hogy a 76 ábrán látható rendszerben két virtuális aritmetikai
egységhez rendelünk egyetlen valós aritmetikai egységet, amely az idő felében az egyik virtuális processzor
feladatait látja el, míg a másik felében a másikat, így egy valós aritmetikai egységhez két valós Memória egység
tartozik. Ezzel a megoldással felére csökkentettük a bemenő sávszélességigényt, ami már kezelhető a
tesztrendszer számára.
A megvalósított rendszer felületigénye és a Virtex-6 SX475T FPGA kihasználtsága a 19 táblázatban látható.

Az FPGA erőforrásainak kihasználtsága alapján látható, hogy az implementáció szűk keresztmetszete a DSP48E
egységek száma, amelyek három processzor kialakítását teszik lehetővé. Három processzor esetén a
diszkretizációs rács maximális sávszélessége 14.848 lehet, azonban az alkalmazásunkban a három AU mellett
hat memória egységet alkalmazunk, így a maximális rácssávszélesség lecsökken 6.144 elemre.
Az architektúra teljesítményét az elhelyezés és vezetékezés utáni statikus időanalízis alapján meghatározott 325
MHz-es működési frekvenciával számoljuk. Három órajel szükséges egy háromszög állapotváltozóinak
frissítéséhez, ami 108,3 millió háromszög frissítése másodpercenként. Egy háromszög állapotváltozóinak
kiszámítása 213 lebegőpontos műveletet igényel, tehát az architektúra számítási teljesítménye 23,08 GFLOPs
egy processzoros esetben. A Virtex-6 XC6VSX475T FPGA-n három aritmetikai egység implementálható,
amelyek pipeline-ba kötve 69,22 GFLOPs összesített számítási teljesítményt biztosítanak.

7.7.3. 7.7.3 Teszt környezet
A rendszer hatékonyságának vizsgálatához egy összetett teszt esetet használtunk, ahol egy Mach 3 áramlást
szimuláltunk olyan csatornában, ahol egy lépcső néz szembe az áramlással. A szimulált régió a cső 2D metszete
ahol a felső és alsó határok zártak, míg a cső két vége nyitott. Az áramlás iránya balról jobbra, ahol a bal oldali
bemeneten az áramlás sebessége a hangsebesség háromszorosa. A megoldás lökéshullámokat tartalmaz,
amelyek visszaverődnek a zárt határfelületekről.
A domain nem strukturált rácsát egy ingyenesen elérhető rácsgeneráló programmal, a Gmsh [43] segítségével
állítottuk elő. Több különböző karakterisztikus hosszal
rendelkező rácsot állítottunk elő, ahol az
elemek karakterisztikus hossza a lépcső szélénél
-el lett elosztva, így növelve a kritikus részen a rács
sűrűségét. Az így létrehozott rácsok 7.063-394.277 háromszöget tartalmaztak. Egy
karakterisztikus
hosszal generált példa látható a 83 ábrán, ami 12.297 háromszöget tartalmaz.
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A legfinomabb rácson számolt eredmény látható a 84 ábrán, ahol 4 másodperc szimulációs idő utáni állapot
látható. A szükséges időlépés 56,81 ms, ami 70.400 időlépés kiszámítását jelenti. A feladat
referenciamegoldását egy sokkal pontosabb módon határozták meg egy "residual distribution upwind" séma
használatával [44]. Dupla pontosságot használva 12,6 Mbyte memóriára volt szükség a kezdeti állapot
eltárolásához, és 30,7 Mbyte memóriára a szomszédsági leírók számára. A host memóriájából így 69,61 ms alatt
az FPGA off-chip memóriájába lehet tölteni az adatokat, a végeredményt pedig 20,25 ms alatt kiolvashatjuk a
x8 PCI-Express interfészen keresztül. Három aritmetikai egységet tartalmazó FPGA architektúrával a számítás
71,1 másodpercet vett igénybe, amihez képest a host számítógéppel való kommunikáció időszükséglete
elhanyagolható.

7.7.4. 7.7.4 Teljesítmény összehasonlítása
& 97.03% & 69,215 & 9.62 & 75.16%
Az előbbiekben bemutatott architektúrát egy nagy-teljesítményű Intel Xeon E5620 mikroprocesszorral és egy
Nvidia GeForce GTX 570 grafikus kártyával is összevetettük. Az összehasonlítás során több rácsméretet
használtunk 7.063 háromszögtől 394.277 háromszögig, valamint megnéztük a rendezetlen és az újrarendezett
csomópontadatok közötti teljesítményeltéréseket is.
A mikroprocesszor esetén egy két-foglalatos szerver alaplapot használtunk két Xeon E5620 processzorral,
amelyek egyenként 4 magot tartalmaznak 2,4 GHz működési frekvenciával. Az Intel hyper-threading
technológiával 16 szálat futtathatunk párhuzamosan, viszont 1 szálat fenn kell tartani az OS számára. A
szimulátort C nyelven implementáltuk az OpenMP program interfészt felhasználva. A teljesítmény 1, 2, 4, és 8
szál használatával látható a 85 ábrán. Várakozásainknak megfelelően, újrarendezés nélkül a teljesítmény
csökken a rács méretének növelésével, miközben a rendezés segítségével a teljesítmény nem csökken. A
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legnagyobb rács esetén a 8 szálas futtatás rendezés segítségével
-kal volt javítható, így 33,22 millió
háromszögfrissítés per másodperc teljesítményt elérve, ami 6,86 GFLOPs számítási teljesítménynek felel meg.

A szimulátor átlagos teljesítményének vizsgálatához különböző rácsméreteket használtunk, vizsgálva a szálak
számának és az elért sebességnövekedésnek a viszonyát (86 ábra). Az átlagos teljesítmény jól skálázódik a
szálak számával, mind a rendezett mind pedig a rendezetlen esetben, azonban minden esetben a
sebességnövekedés szublineáris. 8 szál használatával
és
-szeres sebességnövekedést értünk el az
egyszálas esethez képest. 8 szál felett a hyper-threading segítségével még némi sebességnövekedést sikerült
elérni, de ez jóval kisebb mértékű. 15 szál esetén a sebességnövekedés
és
, amiből szintén látszik, hogy
8 fizikai mag van a rendszerben.

A GPU alapú teszteléshez egy hasonló problémát megoldó OpenCL-ben megírt rendszer [45] módosítását
használtuk fel, ahol a szerző biztosította számunkra a forráskódokat. A méréseket egy Nvidia GeForce GTX 570
grafikus kártyán végeztük, amely 480 magot tartalmaz amelyek 1465 MHz-en működnek. A GPU számára 1280
MB GDDR5 állt rendelkezésre, ami 152 GB/s memória-sávszélességet biztosított. A GPU program egy
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egyszerű kernelt tartalmazott, ami egy háromszög frissítését végezte el. A GPU architektúra teljesítménye a 87
ábrán látható. A legnagyobb rács esetén az újrarendezett adatokkal
-kal sikerült gyorsítani a rendezetlen
esethez képest, amivel 108,12 millió háromszögfrissítés per másodperc teljesítményt értünk el, tehát a GPU
számítási teljesítményére 23,02 GFLOPs adódott.

Mindkét referencia-architektúra (CPU, GPU) esetén nagyméretű rácsokat használva (
millió háromszög)
az alkalmazás teljesítménye stabilizálódott az adatok újrarendezésének használatával, és függetlenné vált a rács
méretétől.
Az architektúrákon elért teljesítmények alapján látható, hogy az FPGA
-szor gyorsabb mint az Intel Xeon
processzor egyetlen magja,
-szer gyorsabb mint két Intel Xeon processzor 8 maggal, és nagyjából -szor
gyorsabb mint egy Nvidia GTX 570 grafikus kártya.
Egy igazságos összehasonlításhoz nem csak a teljesítményeket kell összevetnünk, hanem a fejlesztési időt is.
Mind a CPU mind pedig a GPU alkalmazás esetében nagyjából egy hét fejlesztési idő szükséges, miközben az
FPGA alapú megoldás jóval hosszabb időt igényel. A bemutatott architektúra egyik legnagyobb előnye a
flexibilitás. A VHDL kódok elkészítése nagyjából 3 hónapot vett igénybe, azonban az aritmetikai egység (AU)
könnyen generálható a különböző CFD problémák esetén. Az AU egyik problémáról a másikra való átalakítása
csupán pár órát vesz igénybe, és pár nap alatt a memória interfész módosítása és a rendszer vezetékezése is
megoldható.

7.8. 7.8 Összefoglalás
Egy PDE-k numerikus számítására alkalmas rendszert mutattunk be, amely a véges térfogat módszert nem
strukturált diszkretizációs rácsokon számolja. A szabálytalan memóriaelérési mintázatok kiküszöbölhetőek egy
speciális memória struktúra alkalmazásával, ami a rendelkezésre álló memória sávszélességet teljes mértékben
kihasználja, adatokat biztosítva az aritmetikai egységek számára. Az on-chip memória erőforrások hatékony
felhasználásához megadtunk egy rendezési algoritmust, amely korlátos sávszélesség-igényű partíciók
létrehozására is képes. Az új algoritmus futásidőben és minőségben is hasonló a jól-ismert GPS módszerhez.
Az alkalmazás-specifikus aritmetikai egység az Euler egyenletek komplex numerikus megoldási módszerét
számolja. A diszkretizált állapotegyenletek automatikusan lefordítódnak egy szintetizálható VHDL
reprezentációra a Xilinx lebegőpontos IP magjainak felhasználásával. Az aritmetikai egység teljesítménye az
egység lokálisan vezérelt részekre való particionálásával történik. A particionálás alapja az adatfolyam gráf
csúcspontjainak irányított elhelyezése, ami segíti az elhelyezhetőséget így megnövelve az elérhető maximális
működési frekvenciát.
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A végleges architektúra három AU egységet köt össze egy pipeline-ba, ahol az egységek 325 MHz-en működve
69,22 GFLOPs számítási teljesítményt biztosítanak. A teljesítmény más architektúrákkal való összevetése
alapján a rendszer
-szer gyorsabb mint egy nagy teljesítményű mikroprocesszor, és -szor gyorsabb mint egy
grafikus kártya.
Jelenleg az alkalmazható rács mérete korlátozott, ugyanis a rácshoz tartozó szomszédsági mátrix sávszélessége
kisebb kell legyen 100.000-nél egy Virtex-6 FPGA esetén. Ezért fontos, hogy az architektúra hatékonyan
kezelje a particionált rácsokat, és kiterjeszthető legyen több FPGA chip együttműködésére.

7.9. Ellenőrző kérdések:
1. Minimálisan mekkora memória sávszélességre van szüksége egy 2D rácson dolgozó 3 időtől függő és 2
konstans változót tartalmazó PDE megoldó architektúrának 200MHz-es működési frekvenciát és dupla
pontos lebegőpontos számábrázolást feltételezve?
2. Minimálisan mekkora on-chip memóriára van szükség a fenti feladat esetében, ha a diszkretizációs stencil
minden változónál 5x5-ös méretű és a rácsméret 1024x512?
3. Egy FPGA-s gyorsító áramkör esetében, milyen problémákat vet fel a nem strukturált rács alkalmazása?
4. Hogyan kezelhető egy FPGA-s gyorsító áramkör esetében, a nem strukturált rács alkalmazásából adódó
irreguláris memória hozzáférési mintázat?

8. 8 A magas szintű szintézis kulcslépései
Az integrált áramköri technológia fejlődésének következtében a számítógépes tervezés (Computer Aided
Design) jelentősége is rohamosan növekszik. Komplex VLSI áramkörök tervezését nagyban segítették a 80-as
évek elején megjelent egyszerű kapcsolási rajz szerkesztő és a 90-es évek elején megjelent logikai függvény
optimizáló programok. A jelenlegi több-milliárd tranzisztorból álló áramkörök tervezéséhez kibővített
képességű tervezőprogramok és algoritmusok szükségesek. A magas szintű tervezési módszerek segítségével a
komplex elektronikai rendszerek leírásának absztrakciós szintjét közelíteni lehet a tervező mérnökök
gondolkodásmódjához. A magas szintű szintézis módszerekkel csökkenthető a tervezéshez szükséges idő, több
különböző szempont szerint optimalizált architektúra próbálható ki. További cél, hogy a legfejlettebb
algoritmusok használatával a legjobb tervezőmérnökök megoldásainál is jobb eredményeket kaphassunk.
Digitális rendszerek tervezése során két megközelítés különíthető el [46]. Az első a lentről felfele építkező
stratégia (bottom-up), amely első lépésben tranzisztorszinten építi fel az alapvető logikai elemeket, majd ezek
mint fekete dobozok felhasználásával épít egyre komplexebb rendszereket. Ebben a megközelítésben a CAD
eszközök feladata a rendszer különböző tervezési szintjeinek kezelése, a szintek közötti könnyű átjárhatóság
biztosítása és a különböző részletességű modellek hatékony szimulációja.
A fentről lefele építkezés esetén a tervező a konkrét implementációs részletek nélkül adja meg egy rendszer
vagy algoritmus leírását. A megvalósításhoz szükségesek továbbá a működés peremfeltételei, úgy mint művelet
végrehajtási sebesség, felhasználható szilícium felület, fogyasztás stb. Feltételezzük, hogy a tervezés során
használt algoritmusok jobb eredményt adnak mint a tervező mérnökök, így a rendszer részletes fizikai és
elektronikai kidolgozása a tervezőszoftver feladata. Ez a megközelítés a tervezési nyelvek definiálására, a
szintézis algoritmusokra, a működési peremfeltételek megadási módjaira és az elkészült áramkör tervezési
térben történő hatékony, a tervező számára szemléletes, elhelyezésére fókuszál.
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Az 88 ábrán látható módon szoros kapcsolat van az áramkör leírására használt nyelvek, a megtervezett
áramkörök és a megvalósításukhoz használt technológiák között. Az absztrakció szintjén a leírás lehet
viselkedésbeli illetve strukturális amit az alkalmazott technológia határoz meg. A modellezés szintjén az
áramkör funkciója és így komplexitása meghatározza milyen leírási, tervezési metodikára van szükség. A leírás
stílusa szempontjából a technológia korlátai meghatározzák a megvalósítandó áramkörök minőségét és a
felhasznált tervezési megfontolásokat pl. pipeline alkalmazása.

8.1. 8.1 Alapfogalmak, követelmények
A szintézis fogalmát a magas szintű programnyelvek gépi kódra történő fordításához hasonlóan definiálhatjuk,
azonban ebben az esetben egy viselkedésbeli leírás fordul le strukturális leírásra. A logikai szintézis bemenete
valamilyen hardver leíró nyelv (pl. VHDL), amelynek segítségével a rendelkezésre álló adatbázisok alapján a
szöveges leírásból elektromos áramköri kapcsolási rajza generálható. A magas szintű szintézis (High-Level
Synthesis) szinkron digitális rendszerek logikai szint feletti automatikus tervezését teszi lehetővé, bemenete
valamilyen szekvenciális programnyelven (pl. ANSI-C/C++) leírt algoritmus. Az eredményül kapott áramkör
tartalmazza az algoritmus utasításai által definiált műveletek elvégzéséhez szükséges funkcionális elemeket és a
működés időzítéséhez szükséges vezérlő egységet.

8.1.1. 8.1.1 A magas szintű szintézis elméleti alaptétele
A számításelméletből ismert, hogy a szimbolikus számítások a következők 3 fő módon reprezentálhatóak:
• Turing gép (Turing-Machine, hardver)
•

-rekurzív függvény (algoritmusok)

• Környezetfüggetlen nyelvtan (Context Free Grammar, programozási nyelvek)
A Turing-Church tézis kimondja, hogy minden formalizálható probléma, amely megoldható valamilyen
algoritmussal megoldható Turing géppel vagy valamilyen vele ekvivalens absztrakt modellel pl: környezet
független nyelvtannal is. Tehát létezik olyan transzformáció, amely egy magas szintű nyelven leírt algoritmust
áramköri leírássá alakít át.

8.1.2. 8.1.2 Control Flow Graph (CFG), Data Flow Graph (DFG)
A magas szintű szintézis során a magas szintű nyelven megadott specifikációt általában egy vezérlésfolyam
gráfra (Control Flow Graph, CFG) és adatfolyam gráfra (Data Flow Graph, DFG) fordítják le. A két egymást
kiegészítő gráf reprezentáció egy konkrét példára a 89 ábrán látható.
A CFG egy irányított gráf, melynek definíciója: CFG = (N,P), ahol N a csúcsok halmaza melyek a különböző
műveleteket jelölik pl: hozzárendelés, összeadás, logikai műveletek, míg P az élek halmaza amely a műveletek
sorrendiségét, a precedencia relációkat írja le. A CFG segítségével ábrázolhatók a soros leíró nyelven megadott
alapvető vezérlő szerkezetek.
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• Sorozat, szekvencia. Egy él
ábrán látható (8,9) vagy (1,2) él.

jelenti, hogy

következik

végrehajtása után. Erre példa a 89

• Feltételes végrehajtás. Egy művelet után pontosan egy újabb soron következő művelet hajtódhat végre,
melynek kijelölése függ a feltételektől (mely élekhez kapcsolódik). A feltétel egy Boolean kifejezés, melynek
értéke 1, ha a következő művelet végrehajtódik, egyébként 0. A 89 ábrán is látható, hogy a 4. és a 7. művelet
elágazik különböző irányba (feltételes elágazás ill. ebben az esetben a ciklus is feltételtől függ). A feltételeket
az élek mutatják.
• Iteráció. A CFG-k tartalmazhatnak ciklusokat, amelyek a folyamat iteratív viselkedését jelzik (hurkok). A 89
ábrán a 7. ill. 10. művelet jelöli az iterációt.
A DFG szintén irányított gráf, amelyet DFG=(N V,D)-vel definiálunk. Az N csúcsok az utasítások, míg V a
változók halmazát jelöli. A D élek halmaza határozza meg az adatfüggőségeket, a 89 ábrán az 1-es számú
utasításnál pc a bemenet, míg ppc a kimenet. Figyeljük meg, hogy a DFG lehet nem összefüggő gráf is. A DFG
és a CFG gráfban a műveletek megegyeznek, gyakran nem is különítik el őket hanem egységesen egy vezérlési
és adatfolyam gráfként (Control/Data Flow Graph, CDFG) kezelik.

8.2. 8.2 Architektúra modellek
A szintézis során a magas szintű nyelven specifikált rendszer egy strukturális leírássá finomodik [47]. Ennek
során a meg kell határozni a cél architektúrát, amely megszabja a felhasználható egységeket, ezek paramétereit
és a köztük kialakítható kapcsolatokat. Például egy processzor architektúra regiszterekből, ALU-kból, cache
memóriából és az ezeket összekötő adatutakból állhat. Általános esetben a logikai szintézis esetén a cél
architektúra egy kombinációs hálózat, regiszter transzfer szinten véges állapotú automata, míg rendszerszintű
szintézis esetén véges állapotú automaták és adatutak összekapcsolásával kapjuk meg a rendszer strukturális
leírását.

8.2.1. 8.2.1 Kombinációs hálózat
Egy digitális rendszer mikroarchitektúrája műveletvégző egységekből és tároló elemekből áll. A műveletvégző
egységek feladata a beérkező adatokon transzformációk elvégzése. Az alapvető egységek közé tartoznak az
összeadók, komparátorok, ALU-k, szorzók, multiplexerek stb. A tárolóelemek feladata a transzformált adatok
megőrzése melyre regisztereket, regiszter tömböket és memóriákat használhatunk.
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A funkcionális blokkok legfőbb jellemzője, hogy működésük leírható a bemeneteik és a kimeneteik közötti
Boole algebrai kifejezésekkel. Néhány bemenet és kimenet esetén a leírás igazságtáblázat formájában is
megadható.
A funkcionális blokkok megvalósítása többféle módon is történhet:
• Csak olvasható memóriával (ROM): A logikai függvény bemenetei adják a ROM címét és a logikai függvény
igazságtáblázata kerül a memóriába.
• Multiplexer: Egyszerű függvények esetén használható. A multiplexert tekinthetjük 1 bites kimenetű ROMnak, a függvény bemeneteit a multiplexer kiválasztó bemeneteire kell kötni a logikai függvény értékeit pedig
az adatbemeneteire.
• PLA/PAL, LUT: Programozható logikai eszközök (FPGA, CPLD) esetén a logikai függvények leképzése
közvetlenül történik a megvalósítási platformon rendelkezésre álló erőforrástípusra, amely CPLD-k esetén
PLA vagy PAL, FPGA-k esetén 4 vagy 6 bemenetű LUT.
• Kombinációs hálózattal: Ebben az esetben a logikai függvényt alapvető logikai kapukból (NOT, AND, OR,
NAND, NOR) álló hálózatra bontjuk.
A különféle megvalósítások tervezési idő és szilícium felület igénye eltérő. A ROM és multiplexer alapú
megvalósítások esetén gyors és egyszerű tervezési módszereket használhatunk, azonban komplex függvények
esetén a felhasznált szilícium felület a bemenetek számával arányosan exponenciálisan növekszik. PAL-ok és
PLA-k esetén a logikai függvényt diszjunktív normál formulára kell alakítani, így két szintű logikával (ANDOR) megvalósítható. A szükséges szilícium felület csökkenthető, azonban bonyolultabb algoritmusok
szükségesek a hatékony leképzésre. További hátránya a megoldásnak hogy a kapcsolótranzisztorok és a hosszú
vezetékek jelentősen növelik az áramkör késleltetését.
A funkcionális blokkok megvalósításának leghatékonyabb módja kombinációs hálózatok kialakítása. Elemi
logikai kapuk használatával többszintű megvalósítást is kialakíthatunk, ahol minden kapu csak néhány
bemenettel rendelkezik. A megoldás előnye, hogy a logikai szintek növelése ellenére sem lassul a működés,
mivel a vezetékek rövidebbek és a kevesebb tranzisztor gyorsabb váltásokat tesz lehetővé. A szintézis folyamat
során a következő lépéseket kell elvégezni (ROM, PLA és multiplexeres megoldás estén csak az első két lépés
szükséges):
1. Fordítás: Mivel logikai függvényeket több nyelven is leírhatunk a leírásokat egy általános köztes leírásra kell
fordítani.
2. Minimalizáció: A logikai függvény minimalizációja során a megvalósításhoz szükséges kapuk számát
csökkentjük, amelynek eredménye a kisebb szilícium felület.
3. Technológiai leképzés: Az adott gyártástechnológiához tartozó logikai kapukra cseréli a Boole algebrai
kifejezéseket.
4. Optimalizáció: A minimalizálás után kapott kapcsolás megvalósítása nem feltétlenül eredményezi a
leghatékonyabban megvalósítható áramkört, például a hosszú és sok bemenettel terhelt vezetékek jelentősen
csökkenthetik a működési sebességet. Az optimalizáció ezeknek a kritikus időzítésű utaknak a késleltetését
csökkenti a nem a kritikus időzítési utakhoz tartozó változók faktorizálásával. Maximális faktorizáció esetén
a megvalósításhoz szükséges tranzisztorok száma minimalizálható, azonban ennek ára a lassabb működés. A
faktorizálás csökkentésével azonos funkciójú párhuzamosan működő részek kerülnek az áramkörbe, amely
növeli a tranzisztorok számát cserébe gyorsabb működést tesz lehetővé.
5. Tranzisztor méretezés: A logikai kapuk kimenetén a hosszú és sok bemenethez kapcsolódó vezetékek
kapacitása nem elhanyagolható, ezért a kimeneti tranzisztorokat a terhelésnek megfelelően kell méretezni.

8.2.2. 8.2.2 Véges állapotú automata
A véges állapotú automata (Finite State Machine, FSM) alapú rendszerleírás az egyik legkedveltebb módszer
digitális rendszerek specifikálására. A modell ebben az esetben állapotok halmazából, az állapotokhoz
rendelhető akciókból és az állapotátmeneteket leíró függvényből áll.
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A rendszer formális leírása:

ahol
a bemenetek,
az állapotok és
függvény a kimenetet határozza meg.

a kimenetek halmaza. A

függvény a következő állapotot, a

A működés szempontjából A véges állapotú automaták két csoportba sorolhatók. A Mealy-féle automata modell
esetén a kimenetek az aktuális állapottól és a bemenetektől függenek. A Moore-féle modell esetén a kimenetek
csak az aktuális állapottól függenek. A két megoldás felépítése a 90 ábrán látható.

A Mealy-féle automata modell hátránya, hogy a bemenetek változása közvetlenül az állapot megváltozása
nélkül is megváltoztathatja a kimeneteket. Ez főleg akkor hátrányos, ha a bemeneteink valamilyen zajjal
terheltek, mivel a zaj hatására közvetlenül átterjedhet a kimenetekre. A problémára megoldást jelent a Mooreféle automata modell alkalmazása, amely esetén a kimenetek csak az aktuális állapottól függenek, így a zaj által
okozott véletlen kimenet változás esélye megszüntethető. A megoldás hátránya, hogy a bemenet megváltozása
után egy órajel ciklus szükséges amíg az automata kimenete megváltozhat.
Egy véges állapotú automata szintézisének lépései a következők:
1. Fordítás: Mivel a véges állapotú automatákat többféle módon (állapotátmeneti táblázat, állapot átmeneti
diagram) is leírhatunk a leírásokat egy általános köztes leírásra kell fordítani.
2. Állapot minimalizáció: A kezdeti leírásban előfordulhatnak redundáns állapotok, melyek azonos bemeneti jel
szekvenciára azonos kimeneti jel szekvenciát generálnak. Ezeket az állapotokat összevonva csökkenthető az
állapotok száma.
3. Állapot kódolás: Az állapot kódolás során minden állapotot egy bináris számmal jelölünk. Elsődleges cél az
állapotregiszterek számának minimalizálása ekkor
állapotot
biten tudunk kódolni. Az állapot
kódolós további célja hogy az állapot átmeneti és kimeneti függvények egyszerűen megvalósíthatóak
legyenek. Ennek elérésére redundáns kódolást használnak, melynek szélsőséges esete az úgynevezett "onehot encoding", ahol minden állapot külön állapot regisztert kap. Az állapotregiszterekben ekkor egy adott
állapotban csak egy darab 1-es érték fordulhat elő (több 1-es érték megjelenése hibás működésre utal), ezért
az állapot átmeneti és kimeneti függvények egyszerű OR kapukkal megvalósíthatók. A megoldást tízes
nagyságrendű állapot esetén előszeretettel alkalmazzák a sok regiszterrel rendelkező FPGA architektúrákon.
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4. A következő állapot és a kimenet dekódoló logika szintézise: A következő állapotot és a kimeneti értékeket
leíró logikai függvények meghatározása után a két kombinációs hálózat szintézise a 8.2.1 alfejezetben leírt
módon hajtható végre.

8.2.3. 8.2.3 Véges állapotú automata adatutakkal
Az FSM modell jól alkalmazható néhány-száz állapotból álló rendszerek esetén. Azonban már egy viszonylag
egyszerű I/O interfész vagy egy pipeline regiszterekkel gyorsított aritmetikai egység esetén is drasztikusan
megnövekedik a lehetséges állapotok száma, ha minden tároló elemet az állapot részének tekintünk. Pl. egy beés kimeneti regiszterekkel rendelkező 32 bites lebegőpontos összeadónak
lehetséges állapota van. Ezeket
az értékeknek az ábrázolására bevezethetjük a változó fogalmát, melyek így nem vesznek részt az állapottér
kialakításában és regiszterekben, regisztertömbökben vagy memóriákban tároljuk őket. A tárolt változók és a
velük dolgozó műveletvégző egységek alkotják az adatutat melynek működését egy véges állapotú automata
időzíti, így egy adatutakkal bővített véges állapotú automata modellt (FSM with a Datapath, FSMD) kapunk.
Az FSMD rendszer esetén a 8.2.2 fejezetben megismert FSM formális leírása a következőképpen módosul:

ahol
a változók,
a változókon értelmezett kifejezések és
a változók értékadásainak halmaza.
Definiálunk ezen kívül egy
függvényt, amely két logikai kifejezés relációját írja le, valamint ezen
kifejezések eredményének -sel jelölt halmazát. A bemenetek
halmazát kiegészítjük
elemeivel továbbá
a kimenetek
halmazát
elemeivel. Az
halmaz, a és a
függvény definíciója változatlan marad. Az
és
halmaz segítségével definiálhatjuk az adatút változóin elvégezhető műveleteket és értékadásokat.
Amennyiben a műveletek eredményének hatással kell lennie a rendszer működésére, pl. túlcsordulás,
alulcsordulás, kivételek jelzése, az esemény az
státusz halmaz elemeivel és az
függvény segítségével
figyelembe vehető. Az FSMD modell blokk diagramja a 91 ábrán látható.

Egy adatutakkal bővített véges állapotú automata szintézisének lépései a következők:
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1. Fordítás: Mivel a véges állapotú automatákat többféle módon (állapotátmeneti táblázat, állapot átmeneti
diagram) is leírhatunk a leírásokat egy általános köztes leírásra kell fordítani.
2. Egységek kiválasztása: Ebben a lépésben a tároló és műveletvégző egységek típusának és számának
meghatározása történik valamint a köztük lévő összeköttetések, adatutak definiálása.
3. Tárolóelem, műveletvégző egység, összeköttetés lefoglalása ("binding"): Az FSMD változóit regiszterekben
vagy memóriákban tárolhatjuk. Amennyiben két változó élettartama nem fedi át egymást a rendszer
működése közben, akkor használhatják ugyanazt a tároló elemet. A tárolóelem lefoglalási lépés feladata a
tárolóelemek számának minimalizálása és a változók hozzárendelése a tároló elemekhez. Hasonló
megfontolások alapján elvégezhető a műveletvégző egységek és összeköttetések lefoglalása is.
4. Vezérlés definíció: A tárolóelemek és műveletvégző egységek számának és összeköttetéseinek kialakítása
után, legenerálhatóak azok a Boole algebrai kifejezések, amelyek az adatutak vezérléséhez, a tárolóelemek
működéséhez és a műveletvégző elemek funkciójának leírásához szükségesek.
5. Vezérlőegység és műveletvégző egység szintézis: Ez a két tervezési lépés a 8.2.2 és 8.2.1 fejezetekben leírt
módon történik.

8.2.4. 8.2.4 Rendszer szintű szintézis
Az absztrakció egy magasabb szintjéről szemlélve egy digitális rendszer leírható egymással kommunikáló
folyamatokkal, ahol egy folyamat megvalósítható egy FSMD-vel. Például egy számítógépes rendszer általában
egymással kapcsolatban lévő egységekkel adható meg, úgy mint processzor, memória, memória vezérlő, DMA
vezérlő, interfész logika, melyek mindegyike egy vagy több FSMD-vel leírható. Fontos jellemzője az ilyen
rendszernek, hogy az adatutak és a vezérlő jelek jól elkülöníthetőek csak néhány jól definiált ponton
kapcsolódnak egymáshoz. A rendszer komponensei közötti kommunikációt protokollokkal definiálhatjuk.
Különböző sebességű egységek esetén legegyszerűbben a kérés-válasz kézfogásos ("handshake") protokoll
használható, amelynek két általános FSMD közötti megvalósítása a 92 ábrán látható.

Egy digitális rendszer viselkedésbeli modelljének szintetizálása a következő lépésekben történhet:
1. Fordítás: A szintézis első lépésében a magas szintű hardverleíró vagy akár általános célú programozási
nyelven leírt modellt kell lefordítani egy CDFG gráfra, amely megmutatja az algoritmus vezérlési és
adatfüggőségeit.
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2. Particionálás: A particionálás során a CDFG gráfot hierarchikusén egyre kisebb lokális csoportokra bontjuk,
amelyek mindegyikéhez egy FSMD-t rendelhetünk. A csoportok komplexitása eltérő lehet egy kis
számlálótól akár egy komplett processzorig is terjedhet. Ez a lépés több különálló csipen megvalósítandó
rendszer esetén kap nagy jelentőséget, mivel a csipek közötti kommunikációs sávszélesség limitált a csipen
belüli kapcsolatok sebességéhez viszonyítva.
3. Interfész szintézis: Az interfész szintézis feladata a partíciók közötti kommunikációs protokollok definiálása,
valamint a protokoll kezelésére szolgáló FSMD leírások generálása.
4. Ütemezés: A kezdeti magas szintű leírás nem tartalmaz információt a párhuzamosan végrehajtható
műveletekről. Ebben a lépésben a rendelkezésre álló műveletvégző egységek, az adat és vezérlési függőségek
figyelembevételével alakítunk ki vezérlési lépéseket a CDFG gráfból, ahol az egy vezérlési lépésbe kerülő
műveletek párhuzamosan hajtódnak végre. Az ütemezési lépés végén meghatározhatóak a műveletvégző
egységek FSMD leírásai.
5. FSMD szintézis: Az előző lépések során létrehozott FSMD leírások ezután a 8.2.3 fejezetben leírt algoritmus
segítségével szintetizálhatóak.

8.3. 8.3 Minőségi jellemzők
A magas szintű szintézis során nemcsak generált áramkörök helyes működése fontos hanem a tervező által
megadott megvalósítási peremfeltételek (felületigény, számítási teljesítmény, fogyasztás) betartása is. A
szintetizált áramkörök minőségét különböző fizikai paraméterekkel jellemezhetjük, melyek gondos kiválasztása
kétszeresen is fontos. Egyrészt a különböző megvalósítási stratégiákkal szintetizált áramkörök
összehasonlíthatósága a tervezési tér felderíthetősége miatt. Másrészt a szintézis algoritmusok ezen paraméterek
alapján hozhatnak döntéseket egy adott feltételrendszernek megfelelő áramkör létrehozása során, pl. a leírásban
rejlő párhuzamos művelet végrehajtás kihasználásával növelhető a sebesség, míg soros végrehajtás esetén
kisebb felületet igényel az áramkör.
A leggyakrabban használt fizikai jellemzők a megvalósításhoz szükséges szilícium felület, a művelet
végrehajtás sebessége és az áramkör fogyasztása.

8.3.1. 8.3.1 Felület
Az áramkör felületigényét két fő összetevőre bonthatjuk: az aktív műveletvégző elemek felületigényére és a
köztük lévő összeköttetések felületigényére.
Az aktív elemek közé soroljuk a műveletvégző egységeket pl: összeadók, szorzók, ALU-k és a tároló elemeket
pl: regiszterek és memóriák. A tervezés különböző szintjein az aktív elemek felületigényét különböző módokon
mérhetjük. A logikai kifejezések szintjén a felületet mérhetjük a műveletvégző egység megvalósításához
szükséges logikai kapuk számával. Amennyiben a logikai kapuk fizikai mérete egy adott technológiához tartozó
alkatrész könyvtárból ismert a felület közelíthető a szükséges kapuk felületének összegével. A felületigény
közelíthető az adott technológiára jellemző átlagos tranzisztor sűrűség ismeretében, ha a műveletvégző egység
megvalósításához szükséges tranzisztorok száma már ismert.
A tényleges huzalozás mellett az összeköttetések közé soroljuk a vezetékek összekapcsolását lehetővé tevő
multiplexereket is. Ennek megfelelően az összeköttetések felület igénye jól közelíthető a szükséges
multiplexerek számával, mivel a jelenlegi 10-12 fémréteget alkalmazó gyártási technológia általában lehetővé
teszi, hogy a tranzisztorok és a huzalozás egymás felett helyezkedjen el.

8.3.2. 8.3.2 Sebesség
A digitális áramkörök sebességét tradicionálisan az órajelfrekvenciával vagy az egy másodperc alatt elvégezhető
műveletek összeadások/szorzások számával mérjük. Azonban egy konkrét algoritmus szintetizálása során ezek a
számok nem adnak elég pontos adatokat. A pontosabb mérés érdekében a teljes algoritmus lefuttatásához
szükséges időt mérik. Azonban ebben az esetben is felléphet bizonytalanság, mivel az algoritmus tartalmazhat
változó lépésszámú ciklusokat, elágazásokat, ahol az igaz és hamis ágának végrehajtásai ideje különbözik, így
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az algoritmus végrehajtási ideje a bemeneti tesztadatoktól is függeni fog. Egy modell végrehajtás idejét az
algoritmus lefuttatásához szükséges vezérlési lépések számának és a működési frekvenciának a szorzataként
kaphatjuk meg. A rendszer órajelét meghatározó adatút késleltetését három fő tényezőre bonthatjuk, a
vezetékek, a kombinációs hálózatok és a tárolóelemek késleltetésére.
Egy vezeték késleltetését legegyszerűbben csatolt RC elemekkel modellezhetjük. Minden logikai kaput
jellemezhetünk a bemeneti kapacitásával és a kimeneti ellenállásával. Mivel az integrált áramkörök gyártása
során a vezetékek téglalap alakú szegmensekből épülnek fel, a vezetékek ellenállása és kapacitása kiszámolható
a fémréteg és a szigetelő anyag fizikai tulajdonságai és vastagsága, valamint a vezeték hosszának és
szélességének ismeretében. A vezeték
késleltetése az RC hálózat időállandójával adható meg.
Sok kapuból álló kombinációs hálózat késleltetését az úgynevezett kritikus út késleltetése fogja meghatározni,
amelynek a legnagyobb a késleltetése bármelyik bemenet és kimenet között. A kritikus út általában az áramkör
bemenetei és kimenetei között a legtöbb kaput és vezetékszegmenst tartalmazó út. Késleltetése a kapuk
és
a vezetékek késleltetésének összegeként kapható meg.
A tároló elemek késleltetését élvezérelt tárolók esetében a kimenet késleltetése
és az órajel felfutó éle előtti
beállási (setup) idő
összege adja meg. A helyes működés szempontjából fontos paraméter felfutó él után
kitartási (hold) idő betartása is.
Az órajelciklus hosszát egy FSMD modell esetében bármely két összekapcsolt regisztere közötti legnagyobb
késleltetés határozza meg amely az 6 képlettel számolható ki,

ahol
a bemeneti regiszter kimeneti késleltetése,
kapuk száma a két regiszter között.

a kimeneti regiszter bemeneti késleltetése és

a logikai

8.3.3. 8.3.3 Fogyasztás
A felületigény és a művelet végrehajtási sebesség mellett egyre fontosabb tényező az áramkörök fogyasztása,
mely főleg a hordozható eszközök véges akkumulátor kapacitása miatt nagy jelentőségű. A hordozható
rendszerek hatékony szintézise során az elkészült áramkör fogyasztását is pontosan kell tudni becsülni.
CMOS technológia esetén a fogyasztást két fő tényező határozza meg: a statikus illetve a dinamikus fogyasztás.
Megjelenésekor a CMOS technológia legfontosabb előnye az volt, hogy nyugalmi állapotban mérhető statikus
fogyasztása elhanyagolható volt. A CMOS tranzisztorok méretének és így az alkalmazott szigetelő anyagok
vastagságának csökkenésével azonban a tranzisztorok kvantum effektusokból származó úgynevezett szivárgási
árama jelentősen növekedik, amely a jelenlegi 22nm-28nm-es gyártási technológiák mellett a fogyasztás közel
felét okozza. A statikus fogyasztás a CMOS tranzisztorok átlagos szivárgási árama és az áramkörben felhasznált
tranzisztorok száma alapján a magas szintű szintézis algoritmusok szempontjából megfelelően közelíthető.
A CMOS tranzisztorokból felépített áramkörök esetén a kimeneteken jelenlevő kapacitások jelváltások során
történő feltöltése illetve kisütése miatt keletkező fogyasztást nevezzük dinamikus fogyasztásnak. A dinamikus
fogyasztás az egyszerre állapotot váltó kapuk számának , a működési frekvenciának
és a kapuk átlagos
kapcsolási fogyasztásának
szorzataként közelíthető:
. Általános esetben az egyszerre
állapotot váltó kapuk számának megbecslése nehéz lehet, ezért egy konzervatív 50%-os aktivitási gyakorisággal
jó felső becslést kapunk a dinamikus fogyasztásra. Az aktivitási gyakoriság pontosabban meghatározható az
áramkör kapuszintű modelljének szimulációja alapján.

8.4. 8.4 Particionálás
A particionálás feladata az áramköri elemek adott peremfeltételek és célfüggvény szerinti optimális felosztása
kisebb csoportokra. A magas szintű szintézis több lépésében is szükséges valamilyen célfüggvény szerint
particionálni az áramköri leírásokat az allokációs, ütemezési és a rendszer particionálási lépésekben. Az
operátorok és változók particionálásával kialakíthatóak olyan csoportok, amelyek az allokáció során egy-egy
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műveletvégző egységre, tároló elemre vagy összeköttetésre képezhetőek le a megvalósuló áramkörben. A
viselkedési leírás particionálása lehetővé teszi, hogy az áramköri leírást kisebb, könnyebben megoldható
részproblémákra bontsuk.
Az általános particionálási algoritmusokat az áramkör gráf reprezentációs modelljén futtathatjuk le. A
viselkedésbeli szintézis szintjén a reprezentáció a magas szintű leírásból fordított CDFG gráf. Az áramkör
strukturális modelljének szintjén a gráf csúcsai a fizikai komponensek, pl: logikai kapuk, regiszterek és
műveletvégző egységek lehetnek, a gráf élei pedig a komponensek közötti kapcsolatokat reprezentálják.
Az általános particionáló algoritmusokat két nagy csoportba oszthatjuk, a konstruktív módszerek egy vagy több
kiinduló pontból elindulva növelik a partíciók méretét. A legegyszerűbb konstruktív módszer az véletlen
kiválasztása alapján ad objektumokat a már meglévő partícióhoz. Általában a komplexebb módszerek kiinduló
particionálásának létrehozása során használják.
A klaszter növelő algoritmus az első lépésben kezdeti kiinduló pontokat választ minden klaszterhez, ezután
valamilyen távolság definíció, pl: méret vagy csatlakozó élek száma alapján meghatározza a nem klaszterezett
objektumok klaszterezési sorrendjét. Végül a legmagasabb pontszámú objektumot a megfelelő klaszterbe teszi,
amíg az összes objektum bele nem kerül valamelyik klaszterbe.
A hierarchikus klaszterezés során valamilyen távolság metrika alapján mindig először a két legközelebb eső
objektum kerül egy csoportba és az algoritmus további futási ideje alatt egy objektumként kezelik. Az
algoritmus az utolsó klaszter generálásakor megáll ekkor az összevonások sorrendje alapján felépített klaszter fa
vízszintes elvágásával kapunk partíciókat. A levelekhez közeli szinten vágva sok kis egymáshoz közel eső
objektumot tartalmazó partíciót kapunk. A fa gyökerének közelében viszonylag kis számú lazán kapcsolódó
klaszter lesz az eredmény.
Az iteratív-javító algoritmusok egy valamilyen kezdeti particionálásból kiindulva próbálnak lépésről-lépésre
javítani az objektumok partíciók közötti mozgatásával. Egyik gyakran alkalmazott algoritmus a Min-Cut vagy
Kernighan-Lin algoritmus amely egy gráf csúcsait particionálja két klaszterbe. Az algoritmus egy tetszőlegesen
particionált állapotból indul és minden lépésben egy mohó kiválasztási stratégiával néhány elem cseréjével
próbál javítani a klaszterezésen. A mohó megközelítés problémája, hogy könnyen egy lokális minimumban
ragadnak.
Az iteratív-javító algoritmus család egy másik tagja a szimulált hűtési (Simulated Annealing) algoritmus. Az
algoritmus itt is egy véletlenszerűen választott kiindulási klaszterezésből indul, és minden lépésben egy véletlen
választással próbál objektumokat mozgatni a klaszterek között. A mozgatást csak akkor fogadjuk el, ha a
mozgatás költsége egy a hőmérséklettől függő elfogadási határon belülre esik. A hőmérséklet csökkenésével a
mozgatások elfogadási valószínűsége csökken.

8.5. 8.5 Ütemezés
A magas szintű szintézis során a rendszer viselkedési modelljét egy CDFG gráf reprezentációra fordítjuk, amely
minden adat és vezérlési függőséget tartalmaz. Az ütemezési algoritmus ezután a CDFG gráfot olyan részekre
particionálja, amelyeken belül a műveletek egy vezérlési lépésben végrehajthatóak. Amennyiben több műveletet
ütemezünk egy vezérlési lépésbe több műveletvégző egységet kell megvalósítanunk, amely az implementáció
során nagyobb felületet de kevesebb vezérlési lépést igényel. Az ütemezés fontos lépése a magas szintű
szintézisnek, mivel közvetlen hatása van a felület és a számítási teljesítmény közötti tervezési
kompromisszumok meghozásában.
Az ütemezés során két optimalizálási célt követhetünk. Az idő korlátozott (Time-Constrained) ütemezés során a
műveletvégző egységek számát minimalizáljuk adott vezérlési ciklusszám mellett, vagy erőforrás korlátozott
(Resource-Constrained) ütemezés a vezérlési ciklusok számát minimalizáljuk egy adott felületi peremfeltétel
esetén. Az ütemezést a rendszer DFG gráfj reprezentációján végezzük el. A DFG leírás feltárja a rendszerben
párhuzamosan végrehajtható műveleteket. A legtöbb esetben a műveletek többségének elvégzését több vezérlési
ciklusban is elkezdhetjük. Az ütemezési algoritmusok gyakran megkövetelik, hogy a végrehajtás leghamarabbi
illetve legkésőbbi vezérlési ciklusát azonosítsuk. Azt a vezérlési lépést amikor a művelet a legkorábban
elkezdhető ASAP (As-Soon-As-Possible) értéknek nevezzük. Ezzel ellenkezően az ALAP (As-Late-AsPossible) érték azt adja meg, hogy legkésőbb melyik vezérlési lépésben kell az adott műveletet elvégezni. A
végső ütemezés során a művelet az ASAP és ALAP értékek közötti bármely vezérlési lépésben végrehajtható.
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Az idő korlátozott ütemezés a valós idejű rendszerek tervezése során fontos. Például egy digitális jelfeldolgozó
rendszer esetén a mintavételezés frekvenciája adott, a feldolgozási algoritmust az aktuális mintán még a
következő minta beérkezése előtt be kell fejezni. Az elvárt működési és a fix mintavételi frekvencia ismeretében
megadható a vezérlési ciklusok száma, ezután az ütemezés célja a műveletvégző egységek számának
csökkentése.
Az erőforrás korlátozott ütemezés során az optimalizálás peremfeltétele a rendelkezésre álló műveletvégző
egységek száma vagy a szilícium felület mérete. Az ütemezési algoritmus célja ebben az esetben az adott
feltételek melletti legnagyobb számítási teljesítmény elérése. Az ütemezést fokozatosan műveletről műveletre
építhetjük fel az erőforrás korlát és az adatfüggőségek figyelembe vételével. A műveletvégző egységek számára
vonatkozó feltétel minden lépésben könnyen ellenőrizhető azonban a felületre vonatkozó feltétel csak a teljes
rendszer szintetizálása után ellenőrizhető. Az adatfüggőségek teljesítéséhez a CDFG gráf alapján meg kell
győződnünk arról, hogy az ütemezni kívánt művelet összes elődjét ütemeztük-e már. További feltétel, hogy az
adott vezérlési lépésben még rendelkezésre áll-e műveletvégző egység az ütemezni kívánt művelet
elvégzéséhez.

8.6. Ellenőrző kérdések:
1. Mi a magas szintű szintézis elméleti alaptétele?
2. Adja meg a Control Flow Graph (CFG) és DataFlow Graph (DFG) definícióját!
3. Adja meg egy véges állapotú automata formális definícióját!
4. Mi az előnye a Moore-féle automata modellnek a Mealy-féle automata modellel szemben?

9. 9 Feladatok
9.1. 9.1 Esettanulmány - emulált digitális CNN modell
9.1.1. Adja meg a Full Singal Range CNN alapegyenlet Forward Euler
módszerrel diszkretizált képletét! Hogyan egyszerűsíthető a számítás?
FSR CNN állapotegyenlet:

Forward Euler diszkretizált állapot egynelet:

A CNN egyenlet megoldása közben feltehetjük hogy az input csak lassan vagy egyáltalán nem változik. Ezért
az egyenlet két részre bontható, a feed-forward rész konstans a számolás elején csak egyszer kell kiszámolni, a
Forward-Euler iterációkat a feed-back részen kell elvégezni.
Feed-back egyenlet:
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Feed-forward egyenlet:

9.1.2. Adja meg a Castle architektúra főbb blokkjait és röviden jellemezze
funkciójukat!
Pixel memória: Mivel a teljes feldolgozandó kép tárolása nem kifizetődő csak az aktuálisan feldolgozott sorhoz
kiszámításához szükséges pixelek adatait tároljuk el a chip-en. 3*3-as template méret esetén 4 sor szükséges, 3
soron dolgozik az architektúra a 4-be a következő sor adatainak betöltése történik.
Template memória: A számításokhoz szükséges template-ek értékei tárolja a chip-en, lehetőséget biztosít
térinvariáns template-ek használatára.
Aritmetikai egység: Feladata a CNN cellák új értékének kiszámítása. 3*3-as template méret esetén 3 szorzót, 3
összeadót és egy akkumulátort tartalmaz, a template műveletet soronként 3 órajelciklus alatt végzi el.

9.1.3. Hogyan skálázható a Castle architektúra számítási teljesítménye?
Hogyan változik skálázáskor az architektúra memória sávszélesség igénye?
A Castle architektúra feldolgozó egységei egy kétdimenziós mátrixba rendezhetőek.
A bemeneti kép N szeletre vágásával a képen N Castle feldolgozó egység dolgozhat párhuzamosan, de a
sávszélesség igény a feldolgozó egységek számával lineárisan nő.
A feldolgozó egységek vagy a külső memóriából vagy a felettük lévő processzor kimenetéről kaphatnak
adatokat. M sor alkalmazása esetén M iteráció végezhető párhuzamosan a külső memória sávszélesség
növekedése nélkül.

9.1.4. Mi határozza meg a pipline működés korlátját a CASTLE
architektúrában?
A CASTLE architektúra esetében a pipeline működési sebességének a korlátját a külső memória felé
rendelkezésre álló sávszélesség határozza meg.

9.2. 9.2 Digitális jelfeldolgozó processzorok (DSPk)
9.2.1. Milyen fajta, a párhuzamos működést segítő megoldások figyelhetők
meg egy korszerű DSP architektúrában?
Szorzó-akkumulátor (MAC) használata, pipeline szervezés, Harvard architektúra.

9.2.2. Miért Harvard architektúra egy DSP?
A Harvard architektúra esetén a feldolgozás során egy ciklusban történhet meg az utasítások és az operandusok
betöltése, amely jelentősen növeli a műveletvégzés sebességét.

9.2.3. Ismertesse a TMS320C6xxx sorozatú DSP processzorok főbb jellemzőit!
90nm CMOS gyártástechnológia, 600-1GHz órajel frekvencia. Független adat és utasítás cache. Két független
adatút, 32 elemű regiszter tömb és 4 független végrehajtó egység adatutanként. Egy órajel alatt több utasítás
beolvasása és dekódolása, VLIW architektúra.
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9.3. 9.3 Memória hierarchiák, gyors elérésű memóriák
9.3.1. Hasonlítsa össze a cache memóriáknál alkalmazott Write-Through és
Write-Back írási stratégiák előnyeit és hátrányait!
Write-Through stratégia esetén minden írás eredménye azonnal megjelenik a főmemóriában. Előnye, hogy a
főmemória és a cache memória állapota mindig konzisztens, sorcserekor bármelyik sor törölhető. Hátránya,
hogy a főmemória nagy elérési ideje miatt lassítja az írási műveletek sebességét.
Write-Back stratégia esetén az írás eredménye csak a cache-ben frissül. Előnye a gyors működés, azonban
nyilván kell tartani a módosított sorokat a cseréhez.

9.3.2. Mi a cache koherencia probléma lényege?
Közös memóriát használó saját lokális cache-sel rendelkező többprocesszoros rendszerben az egyes
processzorok cache memóriájában lévő közösen használt adatok eltérőek lehetnek. Példa a kialakulásra writethrough cache visszaírási stratégia esetén: adott egy változó amit egy processzor beolvas és eltárolja a cache
memóriájában. Ha egy második processzor ugyanezt az
változót beolvassa és módosítja akkor cache
memóriájában és a főmemóriában az aktuális érték fog szerepelni. Ha az első processzor nem értesül a
változásról, így a az változó nála lévő példánya nem konzisztens a memória aktuális értékével.

9.3.3. Jellemezze a snoop-busz protokollt!
A snoop-busz protokollokat a cache koherencia probléma megoldására fejlesztették ki, közös memóriabuszt
használó rendszerek esetén használható. Működési elve, hogy a buszra kapcsolódó cache vezérlők folyamatosan
figyelik az adatforgalmat, hogy történik-e a saját cache-ükben is megtalálható címekre írási vagy olvasási
művelet.

9.3.4. Mekkora sávszélességű snoop protokollt használó busz szükséges egy 8
processzoros rendszer kiszolgálásához, ha a processzorok 3.5 GHz-es
órajellel, 1.5 utasítás/órajel feldolgozási sebességgel működnek és az
utasításaik 20%-a 8 byte-os adatok írásából áll?
Egy processzor másodpercenként 1,05 milliárd írási utasítást hajt végre, melynek sávszélesség igénye 8,4
GByte/s (3,500,000,000*1.5*0.2*8 byte). Tehát 8 processzor esetén minimum 67,2 GByte/s sávszélesség
szükséges.

9.4. 9.4 A GPU architektúrák
9.4.1. Ismertesse a multi-core és many-core rendszerek fő jellegzetességeit és
különbségeit!
A multi- és many-core rendszerek a fizikai korlátok miatt kialakult párhuzamosítási folyamat eredménye. Még
az általános, operációs rendszer szintű, multitasking feladatok ellátásra ma egy moderáltan párhuzamos
processzor is elegendő, addig a multimédiás, 3D grafikai vagy tudományos számítási feladatok sokkal nagyobb
léptékű párhuzamosságot igényelnek. Előbbi esetben a program vezérlési logikája általában jóval komplexebb.
Ez az általánosabb, komplexebb vezérlő logika nagyobb áramkört igényel, ami kevesebb párhuzamosság
integrálását engedi egy chipen. Az utóbbi esetben pedig az egyszerűbb folyamat-gráf (control-flow) miatt az
egységek osztozhatnak a vezérlő logikán (control logic).
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Mivel a két rendszer két, merőben különböző típusú probléma megoldásának "kihívásaira" lett felkészítve, ezért
a másik esetben nem hatékonyak. A CPU control-flow egysége egy tipikus Monte-Carlo szimulációnál vagy
Mátrix-Mátrix szorzatnál nincs kihasználva, mivel a CPU jelentős időt tölt a számítással. A GPU számítási
egysége pedig egy programkód fordításakor veszíti el előnyét, mivel a kód a sok feltételes (if-else) elágazás
miatt nem tudja ugyanazt a műveletet egyszerre elvégezni több magon.
Úgy is osztályozhatjuk a GPU-kat, mint olyan multi-core architektúra, ami nagyfokú integráltságú ("széles")
vektorműveletek végzésére képes. Ezen, nagyfokú párhuzamosság miatt a GPU-kat many-core architektúrának
is nevezik. Ez azonban nem fedi teljes pontossággal az eszköz képességeit. A GPU-k egyes magjai ugyanis nem
rendelkeznek egy CPU maghoz hasonló komplexitású vezérlő logikával (control logic). Egy GPU ma maximum
7-16 Streaming Multiprocessorból (nVidia terminológia) áll. Egy ilyen SM pedig több (32-192), egyszerű
vezérlő logikával rendelkező ALU (aritmetikai logikai egység) egységet tartalmaz. Ez a 192 ALU mag nagyon
hasonló egy 192 adaton dolgozó SIMD egységhez – a már említett különbséggel. Az ütemezést végző egység
(scheduler) képességeivel együtt valósul meg a teljes SIMT architektúra.
GPU-k esetén az ütemező (scheduler) egy utasítást egy warp-on hajt végre – egy warp 32 szálat futtat. Ez az
SIMT (Single Instruction Multiple Thread). Ez hasonló a CPU-k SIMD műveleteihez, ahol egy 256 bites
regiszteren (AVX utasítás készlet) egy utasítás 8 darab 32 bites műveletet végez el. A jelentős különbség a kettő
között (SIMD és SIMT), hogy még SIMD esetén a vektorműveletek csak akkor végezhetők el, ha az operandus
adatok egymást követő memóriacímeken vannak a memóriában, addig SIMT esetén az adatok tetszőleges
memóriacímeken lehetnek. SIMT esetén a hardver gondoskodik az adatok begyűjtéséről (gather) és az
eredmény visszahelyezéséről (scatter). Ez a különbség számos alkalmazásban jelentős előny lehet. Ha
pontosítani akarunk, akkor: a gather/scatter műveletek "nem használata" sok alkalmazásban lehetetlenné teszi a
fordító számára a kód vektorizálását (SIMD műveletek használatát).

9.4.2. Magyarázza meg, miben különböznek a multi-core rendszerek SIMD
utasításai a many-core rendszerek (specifikusan NVIDIA) SIMT
szálkezelésétől?
A mai CPU-k alapvetően skalár processzorok, vagyis SISD utasítás készletük van, azonban már évek óta ezek a
processzorok vektorizált (SIMD) utasításkészlettel is rendelkeznek (Intel: MMX – MultiMedia eXtension, SSE
– Streaming SIMD Extensions, AVX – Advanced Vector Extensions, AVX2, AMD: AMD64) rendelkeznek. A
vektorizált műveletek bevezetése előtt az ehhez hasonló (jellemzően szélesebb vektor) utasításkészletű
processzorokat vektor processzornak hívták. A vektor processzor nagyméretű egy dimenziós tömbökön végzett
műveleteket. A kiemelkedő számítási kapacitása köszönhető a jól definiált memória elérési mintázatnak (adatcache-re sincs szükség), a kis késleltetési időnek, a hosszú műveleti pipeline-nak, az egyszerűbb utasításoknak.
A vektorprocesszor fogalma ma már kezd összemosódni a gyakorlatban a SIMD utasításkészletű
processzorokéval, mivel az eszközök képességi átlapolódnak.
Egy SIMD művelet (egy processzoron) egy órajel alatt több műveletet elvégző utasítást elindítását jelenti. A
műveletek ugyanaz a számítást (összeadás, szorzás stb.) végzik szomszédos memóriacímen elhelyezkedő
adatokon. Nem szerencsés ezért ezt a kifejezést használni olyan párhuzamos rendszer esetén, ahol több
feldolgozó egység végzi ugyanazokat a műveleteket, de függetlenül (lásd lentebb SIMT). Jelenleg a
legelterjedtebb ilyen művelet készlet (ISA - Instruction Set Architecture) az Intel SSE, az Intel és AMD közös
AVX, valamint az Intel új, MIC (Many Integrated Core) utasításkészlete. Ezek rendre 128, 256 és 512 bites
regisztereket használnak a számítások folyamán, melyeken például rendre 4, 8 vagy 16 (32-bites) műveletet
tudnak egy órajel alatt elindítani. A GPU-k hasonló elven működnek és az SIMT (Single Instruction Multiple
Thread) filozófiát követik. Ez gyakorlatilag az SIMD-nek felel meg két jelentős többlet képességgel:
1. szimultán több szálon fut a számítás és a szálak ütemezése hardveresen támogatott, ennél fogva késleltetési
idő órajel nagyságrendű,
2. az adatoknak nem feltétlenül kell egymást követően elhelyezkednie a memóriában, hogy azokon vektor
műveletet lehessen végezni. A hardver képes összegyűjteni (gather) az adatokat bármely memóriacímről és a
megfelelő regiszterben eltárolni (megjegyzés: ez a képesség a MIC utasításkészletben is adott). Ez jelentős
segítség bármilyen számításnál, ahol a memóriaelérési mintázat nem merül ki az egymást követő adatelemek
feldolgozásában. Ezek a számítások a strukturálatlan memóriaelérésű számítások (unstructured computation).
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GPU-k esetén az ütemező (scheduler) egy utasítást egy warp-on hajt végre – egy warp 32 szálat futtat. Ez az
SIMT (Single Instruction Multiple Thread). Ez hasonló a CPU-k SIMD műveleteihez, ahol egy 256 bites
regiszteren (AVX utasítás készlet) egy utasítás 8 darab 32 bites műveletet végez el. A jelentős különbség a kettő
között (SIMD és SIMT), hogy még SIMD esetén a vektorműveletek csak akkor végezhetők el, ha az operandus
adatok egymást követő memóriacímeken vannak a memóriában, addig SIMT esetén az adatok tetszőleges
memóriacímeken lehetnek. SIMT esetén a hardver gondoskodik az adatok begyűjtéséről (gather) és az
eredmény visszahelyezéséről (scatter). Ez a különbség számos alkalmazásban jelentős előny lehet. Ha
pontosítani akarunk, akkor: a gather/scatter műveletek "nem használata" sok alkalmazásban lehetetlenné teszi a
fordító számára a kód vektorizálását (SIMD műveletek használatát).

9.4.3. Mi teszi lehetővé a GPU-k térnyerését a High Performance Computingban?
A GPU-k a legtöbb jól strukturált, kevés (if-else) elágazást tartalmazó numerikus problémát hatékonyan oldják
meg nagy adat-sávszélességüknek és számítási kapacitásuknak köszönhetően. Ilyen problémák például bizonyos
Monte-Carlo szimulációk, mátrix-mátrix, mátrix-vektor szorzatok, vektor skalár szorzat, strukturált és
strukturálatlan térhálós számítások stb. Emellett jelentős energiahatékonyságuk miatt potenciálisan a jövő
tudományos számítási architektúrái. Ma (2013-ban) a Green 500 lista (a legenergiahatékonyabb
szuperszámítógépek listája) 10 első helyén Nvidia K20-as klaszter és a TOP 500 lista élén számos GPU klaszter
áll.

9.4.4. Milyen típusú számítási feladat(ok) esetén lehet hatékonyabbak a GPU a
CPU-hoz képest?
A GPU-k a legtöbb jól strukturált, kevés (if-else) elágazást tartalmazó numerikus problémát hatékonyan oldják
meg nagy adat-sávszélességüknek és számítási kapacitásuknak köszönhetően. Ilyen problémák például bizonyos
Monte-Carlo szimulációk, mátrix-mátrix, mátrix-vektor szorzatok, vektor skalár szorzat, strukturált és
strukturálatlan térhálós számítások stb.

9.4.5. Mi az a "memóriafal" és milyen problémákat okoz?
A "memória fal" az adatátvitel sebességét és késleltetését negatívan befolyásoló fizikai korlátok következtében
létrejött megkerülhetetlen korlát. A NYÁK huzalozása a nagy a parazita kapacitások miatt magas frekvencián
távvezetékként működik. Ez a távvezeték korlátozza az átviteli frekvencia további növelését és a jelterjedés
gyorsítását. Ezek miatt 1 bit mozgatása a memóriától a processzorig nagyságrendileg több energiát igényel, mint
a rajta végzett művelet.

9.4.6. Adja meg vázlatosan a Kepler GK110 architektúra felépítését! Nevezze
meg a fő egységeket!
Az architektúra fő elemei az alábbi ábrán láthatók. Egy teljes GK110 implementáció 15 SMX egységet
(korábban egy SM 32 magot tartalmazott, a Kepler viszont 192 magot tartalmaz SM-enként – ezért az új
elnevezés) és hat 64 bites (összesen 384bit széles) memóriavezérlőt tartalmaz. A különböző termékek ezen
architektúra különböző változatait tartalmazzák. A teljes GK110 implementáció csak a K20x Tesla kártyákon
érhető el. A Kepler PCI Express v3.0 buszon keresztül, 16 GB/s adatátvitelre képes a GPU és a host között. 1.5
MB L2 szintű cache-el rendelkezik. A Gigathread Engine végzi a kernelek thread block szintű ütemezését.

9.4.7. Adja meg vázlatosan a Kepler GK110 architektúra SMX
multiprocesszorának felépítését a legalapvetőbb paraméterekkel (pl. memóriák
mérete, regiszterek száma, magok száma)!
Egy SMX a következő egységeket tartalmazza:
• 192 SP (Single Precision) CUDA mag: SP lebegőpontos, INT és bit műveleteket végez.
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• 64 DP lebegőpontos egység: innen a 1/3 DP/SP számítási arány. Minden mag az IEEE 754-2008-as
szabványnak megfelelő kezeli a lebegőpontos számokat és megvalósítja az FMA (Fused Multiply-Add)
műveletet.
• 32 SFU (Special Function Unit) egység: trigonometrikus, exponenciális, logaritmus és négyzetgyök
függvények gyorsításáért felelősek.
• 32 LD/ST (load/store) egység: az adatok mozgatását végzik a shared, lokális, globális stb. memóriákban.
• 64KB shared/L1 memória, 48 KB Read-only Data Cache: mindezek részletes ismertetése a Memória alegység
fejezetben.
• Instruction Cache: műveletek cache-elése.
• Warp Scheduler: egy blokkon belüli warpok (32 thread egysége) ütemezését végzi.
• Dispathc Unit: a warp scheduler által az instruction cache-ből kiválasztott művelet végrehajtását indítja el a
megfelelő regiszterekkel.
• Register File: 65536 darab 32bites regiszter
• Textúra egységek: egyfajta csak olvasható memória, ami az adatok térbeli lokalitását használja fel a gyors
eléréshez. Egy kép feldolgozásánál ha egy pixel adatira szükségünk van, akkor nagy valószínűséggel a
szomszédos pixeleket is fel fogjuk használni.

9.4.8. "Írjon" egy kernelt, ami egy vektor minden elemét annyival növeli,
amennyi a futó szál indexe. A "kód" lehet pszeudokód, de az index számítását
magyarázza meg!

_global__ void kernel(int *a) {
int gind = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
a[gind] += gind;
}

gind – globális index. Egy thread block-on belül blockDim.x számú szál fut. Mivel több blokk fut, amiknek az
indexe blockIdx.x, ezért egy szál globális indexe a blokkon belüli indexének (threadIdx.x) és egy offset-nek az
összege, ahol a blokkonkénti offset egyenlő blockIdx.x * blockDim.x.

9.5. 9.5 Az IBM Cell Broadband Engine Architektúra
9.5.1. Mit gondol, mi az előnye és mi a hátránya a heterogén architektúrának a
homogénnel szemben?
Támpontok: Méret, fogyasztás, sebesség, előállítási költség, hatékonyság, tervezés és gyártás (piacrahozatal),
stb... Pl.: A heterogén architektúrákban található célspecifikus alkotóelemek kisebb helyet foglalnak el és
gyorsabban működnek, mintha ugyanazt a műveletet homogén építőelemekből kellene felépíteni (lásd FGPA
fejezet). Homogén architektúra gyártása egyszerűbb az egyforma építőelemeknek köszönhetően. Esetenként
nagyobb integritási sűrűség is elérhető (pl.: DDR memóriák).

9.5.2. Milyen a Cell architektúrában alkalmazott újításokat használnak
manapság az általános célú processzorokban (pl.: Intel Sandy Bridge, stb.)?
A heterogén struktúra, célfeladatot megoldó magok (pl.: grafikus mag), gyűrűs busz elrendezés.
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9.5.3. Milyen optimalizációs eljárásokat használtunk a cellatömbök
leképezésénél a lehető legnagyobb sebesség elérése érdekében?
A Cell architektúra SPE-ei SIMD egységek, ezért a cellák állapotértékeit vektorokba kell csoportosítani. Cella
értékek újrarendezése. A számítások belső hurkainak kigöngyölésével és 2, 4 vagy 8 cella együttes számítása.
Több SPE használata. A sávszélesség szükséglet csökkentése érdekében pipeline technikát lehet alkalmazni.
SPE-k egymás után vannak felfűzve és minden SPE egy külön iterációs lépést hajt vég- re az előző SPE
eredményeit felhasználva. A számítás folytatásához az SPE szálak blokkolását egyszerűen megszüntetjük,
ezáltal a szál létrehozási és inicializálási költségek csak egyszer, a program futtatása elején merülnek fel.

9.5.4. A CNN dinamika Cell processzoron történő emulációjánál, hogyan
kerülhető el a memória interfész szűk keresztmetszete?
A sávszélesség szükséglet csökkentése érdekében pipeline technikát lehet alkalmazni. Az SPE-k egymás után
vannak felfűzve és minden SPE egy külön iterációs lépést hajt végre az előző SPE eredményeit felhasználva. A
Cell processzor ebben az esetben hasonlóan működik mint egy szisztolikus processzor tömb. Így csak a pipeline
első és az utolsó SPE-jének kell a főmemóriát elérnie, a többi SPE az előző iteráció eredményét a szomszédos
SPE lokális memóriájából közvetlenül éri el. Köszönhetően az Element Interconnect Bus gyűrű struktúrájának, a
szomszédos SPE-k közötti kommunikáció nagyon hatékony.

9.6. 9.6 FPGA alapú tömbprocesszor
9.6.1. Milyen fő blokkokból épül fel egy CPLD?
Logikai blokkok, melyek PAL-ok vagy PLA-k lehetnek, programozható összeköttetés hálózat, I/O blokkok.

9.6.2. Programozási módjuk szerint milyen csoportosítása lehetséges az
FPGA-k áramköröknek?
Antifuse: csak egyszer programozható.
(E)EPROM/Flash: konfigurációját megtartja a tápfeszültség megszüntetése után is, több ezerszer
újrakonfigurálható
SRAM: konfigurációját elveszti a tápfeszültség megszüntetése után, végtelen sokszor újraprogramozható

9.6.3. Mik az SRAM alapú FPGA architektúrák előnyei és hátrányai?
Az SRAM alapú FPGA-k a konfigurációs adatokat SRAM cellákban tárolják ezért kikapcsolás után újra kell
programozni őket. Hátrányai: a konfiguráláshoz szükséges kapcsoló tranzisztoroknak nagy a parazita ellenállása
és parazita kapacitása; az SRAM cellák felületigénye nagy. Előnyei: az SRAM cella végtelen sokszor
programozható; nem igényel speciális gyártási lépéseket, ezért a gyártástechnológiai váltás viszonylag egyszerű.

9.6.4. Sorolja fel milyen főbb konfigurálható elemek találhatók egy Xilinx
Virtex-5 FPGA-n és röviden jellemezze funkciójukat!
Konfigurálható logikai blokk/Slice: Általános célú logikai erőforrások biztosítása. Felépítése: 4db 6 bemenetű
Look-up Table (LUT), 8db regiszter, 4bit átvitelképző logika. A LUT-ok 64bites memóriaként vagy 32bites
shift regiszterként is használhatóak.
I/O blokk: Kapcsolatot biztosít a külvilággal. Konfigurálható az I/O feszültség és az alkalmazott I/O szabvány.
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Block RAM: Nagyobb méretű adatok chip-en történő tárolására szolgál. Kapacitása 36kbit, dual-port-os
memória két független író/olvasó interfésszel, az adat és címbuszok szélessége konfigurálható 1bit*32k 36bit*1024 tartományban. Beépített FIFO vezérlő logikát tartalmaz 36bites 1024 elemű FIFO-hoz.
DSP slice: Digitális jelfeldolgozó algoritmusokban gyakran előforduló szorzás összeadás műveletek hatékony
megvalósítására szolgál. Felépítése 25 bit*18 bit-es szorzó, 48 bit-es akkumulátor/SIMD ALU. Nagyobb
bitszélességű műveletekhez közvetlenül összeköthető a szomszédos DSP slice-okkal.

9.6.5. Mik a Xilinx Zynq architektúra főbb jellegzetességei?
A Xilinx Zynq architektúra egy ARM alapú beágyazott processzorból és egy FPGA-ból áll egyetlen szilícium
lapkára integrálva. Az ARM processzorok az FPGA-tól függetlenül képesek működni, az FPGA-s rész az ARM
processzorokon keresztül is programozható.
Processor System (PS): 2db ARM Cortex A9 processzor, 1GHz órajel, lebegőpontos műveletvégző egység,
32kbyte L1 utasítás és adat cache minden processzormaghoz, osztott 512kbyte L2 cache, 256kbyyte on-chip
SRAM memória, I/O perifériák (UART, IIC, CAN, USB, Ethernet ...).
Programmable Logic (PS): Hagyományos FPGA architektúra, általános logikai erőforrások (CLB/Slice), DSPslice, 36kbit dual-port BRAM, általános I/O, soros adóvevők. Nagy sebességű, maximum 200MHz-es kapcsolat
a PL és PS között, 4db 32bites AXI4-slave, 4db 64bites AXI4-master és 1db 64bites koherens ACP buszon
keresztül.

9.7. 9.7 Esettanulmány - egy FPGA alapú architektúra
9.7.1. Minimálisan mekkora memória sávszélességre van szüksége egy 2D
rácson dolgozó 3 időtől függő és 2 konstans változót tartalmazó PDE megoldó
architektúrának 200MHz-es működési frekvenciát és dupla pontos
lebegőpontos számábrázolást feltételezve?
Az időtől függő változókat be kell olvasni és a számítások elvégzése után ki is kell írni a memóriába, a
konstansokat csak olvasni kell. Ezért minden rácspont esetén 8 memóriaművelet szükséges ebből 5 olvasás és 3
írás.
8byte*(2*3+2)*200MHz = 12.8Gbyte/s

9.7.2. Minimálisan mekkora on-chip memóriára van szükség a fenti feladat
esetében, ha a diszkretizációs stencil minden változónál 5*5-ös méretű és a
rácsméret 1024*512?
5*5-ös stencilméret esetén 4 sort kell bufferelni minden változóhoz. A számítást a rács legkisebb dimenziójával
párhuzamosan kell végrehajtani, így a sor bufferek 512 eleműek.
4 sor * 5 változó * 512 elem * 8 byte = 81920byte, kb. 18db 36kbit-es BRAM

9.7.3. Egy FPGA-s gyorsító áramkör esetében, milyen problémákat vet fel a
nem strukturált rács alkalmazása?
Nem strukturált rács esetén a szimulációs teret különféle méretű cellákra, háromszögekre (2D) vagy
tetraéderekre (3D) lehet felosztani. Hagyományos mikroprocesszoron futó megoldók esetében cellák
szomszédosságát láncolt listákkal vagy a szomszédsági mátrix megadásával oldják meg. Mindkét esetben
véletlenszerű memória olvasásokra és írásokra van szükség, amely az FPGA-k adatfolyam architektúrájában
nem valósítható meg hatékonyan.
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9.7.4. Hogyan kezelhető egy FPGA-s gyorsító áramkör esetében, a nem
strukturált rács alkalmazásából adódó irreguláris memória hozzáférési
mintázat?
A rácspontok feldolgozási sorrendjének optimalizálásával és a rácspontok egy részének az FPGA belső
memóriájában történő átmeneti tárolásával a véletlenszerű olvasási és írási parancsok elkerülhetők. Ennek
eredményeképpen a rendelkezésre álló memória sávszélesség 80-90%-a kihasználható.

9.8. 9.8 A magas szintű szintézis kulcslépései
9.8.1. Mi a magas szintű szintézis elméleti alaptétele?
A magas szintű szintézis elméleti alaptétele Turing Church tézis,amely kimondja, hogy a szimbolikus
számítások 3 fő reprezentánsa a Turing gép (TM – hardver), a -rekurzív függvény (algoritmus, program) és a
környezetfüggetlen nyelvtan (Context Free Grammar) ekvivalens. Egy nyelv, amely leírja a teljes tervezési
folyamatot, az egyes tervezési lépések jóságát méri: Nyelv <=> HW.

9.8.2. Adja meg a Control Flow Graph (CFG) és DataFlow Graph (DFG)
definícióját!
A CFG egy irányított gráf, és CFG = (N,P), ahol N a csúcsok halmaza (Pl: hozzárendelés, összeadás, logikai
műveletek), míg a P az élek halmaza (Pl: precedencia relációk). A CFG segítségével ábrázolhatók az alapvető
vezérlő szerkezetek soros leíró nyelven (viselkedési leírás).
A DFG szintén irányított gráf, amelyet DFG=(N V,D)–vel definiálunk. Az N az utasítások, míg V a változók
halmazát jelöli. A D élek halmaza határozza meg az adatkapcsolatokat.
A műveletek mind DFG, mind pedig CFG-ben azonos módon definiálhatók.

9.8.3. Adja meg egy véges állapotú automata formális definícióját!

ahol
a bemenetek,
az állapotok és
függvény a kimenetet határozza meg.

a kimenetek halmaza. A

függvény a következő állapotot, a

9.8.4. Mi az előnye a Moore-féle automata modellnek a Mealy-féle automata
modellel szemben?
A Mealy-féle automata modell esetén a kimenetek az aktuális állapottól és a bemenetektől függenek. A Mooreféle modell esetén a kimenetek csak az aktuális állapottól függenek. A Mealy-féle modell esetén a bemeneten
megjelenő zajok az állapotregiszter értékének megváltoztatása nélkül is megváltoztathatják a kimeneti vezérlő
jeleket.
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