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 Περίληψη 

Οι σημερινές εφαρμογές έχουν ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες επεξεργαστικής 

ισχύος προκειμένου να εκτελεστούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Για να την 

ικανοποίηση αυτών των χρονικών περιορισμών απαιτείται η ανάπτυξη  

βελτιστοποιημένων τεχνικών σχεδιασμού.  

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής σχετίζεται με την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών 

και τεχνικών μεταφραστών με σκοπό την γρηγορότερη τροφοδότηση του επεξεργαστή 

με δεδομένα από την ιεραρχία μνήμης.   

α) Μεθοδολογία επιτάχυνσης εκτέλεσης εφαρμογής πολλαπλασιασμού πινάκων 

Παρουσιάζεται μία μεθοδολογία που βασίζεται στην τοπικότητα των δεδομένων με 

σκοπό την επιτάχυνση εκτέλεσης του πολλαπλασιασμού πινάκων. Μετά από 

διερεύνηση, παράγεται ο βέλτιστος τρόπος χρονοπρογραμματισμού των 

προσπελάσεων στη μνήμη λαμβάνοντας υπόψη την τοπικότητα των δεδομένων και τα 

μεγέθη των επιπέδων ιεραρχίας μνήμης. Ο χρόνος διερεύνησης είναι σύντομος καθώς 

απορρίπτονται όλες οι μη-βέλτιστες λύσεις. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

συγκρίνεται με άλλες υπάρχουσες και παρατηρείται αύξηση της απόδοσης μέχρι 55%.  

β)Mεθοδολογία αποδοτικής υλοποίησης του Fast Fourier Transform (FFT)  

Παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία, που επιτυγχάνει βελτιωμένη απόδοση στην 

υλοποίηση του FFT, έχοντας ως γνώμονα την ελαχιστοποίηση των προσπελάσεων 

που πραγματοποιούνται στα δεδομένα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Πρώτον, την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγής και της 

κατανάλωσης των αποτελεσμάτων των πεταλούδων του FFT αλγορίθμου, της 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και της συμμετρίας των twiddle συντελεστών του 

FFT αλγορίθμου. Δεύτερον, η βέλτιστη λύση χρονοπρογραμματισμού βρίσκεται 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αριθμό των καταχωρητών, όσο και το μέγεθος της 

κρυφής μνήμης κάθε επιπέδου, αναζητώντας μόνο τον αριθμό του επιπέδου του tiling 

του FFT. Τρίτον, ο χρόνος μετάφρασης και το μέγεθος του πηγαίου κώδικα είναι 

πολύ μικροί συγκρινόμενοι με την SOA βιβλιοθήκη υλοποίησης του FFT 

αλγορίθμου, την FFTW. Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιτυγχάνει αύξηση της 

απόδοσης μέχρι και 63% σε σχέση με την βιβλιοθήκη FFTW. 
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γ)Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικών για Διαχείριση Μνήμης 

Παρουσιάζεται  μια αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική επεξεργαστών με μια ιεραρχία 

μνήμης που αποτελείται μόνο από μνήμες scratch-pad, και μια κύρια μνήμη. Η 

αρχιτεκτονική αυτή  εκμεταλλεύεται  τα οφέλη των scratch-pad  μνημών και τον 

παραλληλισμό μεταξύ της επεξεργασίας δεδομένων και υπολογισμού διευθύνσεων. Η 

αρχιτεκτονική συγκρίνεται στην απόδοση με την αρχιτεκτονική MIPS με  cache και 

με scratch-pad ιεραρχίες μνήμης και  παρουσιάζεται η  υψηλότερη απόδοσή της. Τα 

πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση αυξάνεται μέχρι 3,7 φορές.  

Στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω έρευνα σε αρχιτεκτονικές με Scratch-pad μνήμες. 

Παρουσιάζεται μια αρχιτεκτονική που είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες για το 

ακριβές περιεχόμενο δεδομένων της scratch-pad, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και 

μπορεί επίσης να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση των 

νέων δεδομένων στη scratch-pad. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείται η 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που εμφανίζεται τυχαία και δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί από το μεταγλωττιστή. Συγκρίνεται με αρχιτεκτονική MIPS που 

περιέχει cache και με scratch-pad μνήμες και αναδεικνύεται η μεγαλύτερη απόδοσή 

της. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση αυξάνεται μέχρι 5 φορές 

έναντι των αρχιτεκτονικών με scratch-pad και 2.5 φορές έναντι των αρχιτεκτονικών 

με cache. 



Abstract 

Modern applications have indence needs in processing power in order to be 

executed in short time. For satisfying the time limits, there have to be generated new 

techniques for optimizing the designs.  

The object of the present thesis is about developing new compiler techniques and 

hardware architectures which aim to transfer data faster, from the memory hierarchy 

to the CPU.  

a) Methdology for accelerating the execution of matrix multiplications 

A  new methodology using the standard MMM algorithm is presented, achieving 

improved performance by focusing on data locality (both temporal and spatial). This 

methodology finds the scheduling which conforms with the optimum memory 

management. The scheduling used for the tile level is different from the element 

level’s one, having better data locality, suited to the sizes of memory hierarchy. Its  

exploration time is short, because it searches only for the number of the level of tiling 

used for finding the best tile size for each cache level. Compared with the best 

existing related work, which we implemented, better performance up to 55%  

  

β)Methodology for increasing performance on Fast Fourier Transform (FFT)  

A new methodology is presented based on minimizing the memory accesses for FFT. 

It exploits, the production and comsumption of the FFT batterfly results and  the reuse 

of data. The optimum scheduling solution is found taking into account the number of 

registers and the cache memory size. The compile time and source code size are short 

comparing to SOA library. The methodology performance gains are up to 63% 

comparing to FFTW library. 

γ)Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικών για Διαχείριση Μνήμης 

A decoupled processors architecture with a memory hierarchy is presented consisting 

only of scratch–pad memories, and a main memory. This architecture exploits both 

the benefits of scratch-pad memories and the parallelism between address 

computation and application data processing. The architecture is compared in 

performance with the MIPS architecture with cache and with scratch-pad memory 

hierarchies and with the existing decoupled architectures showing its higher 
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normalized performance. Experimental results show that the performance is increased 

up to 3.7 times.  

Continuing, more research is done on Scratch-pad memories. We present an 

architecture that is able to provide information about the exact data contents of 

scratch-pad during execution and can also do all the necessary operations for placing 

the new data blocks in scratch-pad. Thereby, the temporal locality which occurs 

randomly and can not be identified by the compiler is exploited. It is compared with 

the MIPS architecture with cache and with scratch-pad memories showing its higher 

normalized performance. Experimental results show that the performance is increased 

up to 5 times compared to cache architectures and 2,5 times compared to existing 

scratch-pad architectures. 
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1 Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα 

Τα υπολογιστικά συστήματα στην εποχή μας δίνουν μεγάλη σημασία στην απόδοση 

της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας και στον τρόπο που αυτή προσπελάζει τις 

διευθύνσεις μνήμης. Για την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας, απόδοσης 

και χαμηλού κόστους, σχεδιάζονται αρχιτεκτονικές επιλέγοντας εξειδικευμένα 

τμήματα υλικού  τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους. Το υλικό βέβαια από μόνο του 

δεν είναι ικανό να επιτύχει βέλτιστες επιδόσεις και για το λόγο αυτό ανεπτυγμένες 

μέθοδοι λογισμικού συνεισφέρουν  σημαντικά πλέον στην κάλυψη των ολοένα και 

αυξανόμενων απαιτήσεων από τις σύγχρονες εφαρμογές στα ενσωματωμένα 

συστήματα. Οι αρχιτεκτονικές των επεξεργαστών χωρίζονται σε τρεις κύριες 

κατηγορίες: 

 Αρχιτεκτονικές ομάδας εντολών. Χαρακτηρίζονται από μία γλώσσα μηχανής 

(ή γλώσσα assembly) περιλαμβάνοντας σύνολα εντολών, διαφορετικά εύρη 

λέξεων δεδομένων, τρόπους διευθυνσιοδότησης και πλήθος καταχωρητών.  

 Μικροαρχιτεκτονική. Αναφέρεται στην οργάνωση του υπολογιστή σε χαμηλό 

επίπεδο. Το σύστημα περιγράφεται αναλυτικά ως προς τις λειτουργίες των 

υπο-τμημάτων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά διασυνδέονται και 

συνεργάζονται μεταξύ τους για την υλοποίηση  των λειτουργιών της 

αρχιτεκτονικής.  

 Σχεδιασμός συστήματος. Περιλαμβάνει όλα τα τμήματα υλικού ενός 

επεξεργαστικού συστήματος, όπως:  

1. Διασυνδέσεις συστήματος (δίαυλοι, πολυπλέκτες, διακόπτες κλπ)  

2. Ελεγκτές μνήμης και ιεραρχίες  

3. Μηχανισμοί που απαλλάσσουν τον επεξεργαστή από μέρος του φορτίου του 

(DMA, υλικό ειδικού σκοπού πολύπλοκων πράξεων κλπ)  

4. Πολυεπεξεργασία.  

Το υλικό του τελικού συστήματος μπορεί  να σχεδιαστεί, αφού προσδιοριστεί το 

σύνολο εντολών του επεξεργαστή και η μικροαρχιτεκτονική του. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται υλοποίηση. 



 12 

Η τελική μορφή του υπολογιστικού συστήματος εξαρτάται από τις προδιαγραφές για 

τις οποίες έχει υποβληθεί σε βελτιστοποιήσεις, προκειμένου να τις πληρεί. Οι 

προδιαγραφές αυτές συνήθως ισορροπούν μεταξύ προτύπων, κόστους σε απόδοση, 

κατανάλωση ισχύος, επιφάνειας ολοκλήρωσης, καθυστέρησης και χωρητικότητας 

των μνημών, κλπ. Για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής απόδοσης λειτουργίας 

πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη του ομοιόμορφου ρυθμού επεξεργασίας, 

ανάκλησης και αποθήκευσης δεδομένων σε όλα τα τμήματα της αρχιτεκτονικής.   

Η απόδοση του τελικού συστήματος συχνά μετριέται με τη συχνότητα του ρολογιού 

(συνήθως σε MHz ή GHz). Παρόλα αυτά, αυτή η μέθοδος ενδέχεται αρκετές φορές 

να οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα, αφού μια υπολογιστική μηχανή με 

υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας ρολογιού μπορεί να μην έχει τελικά και την 

υψηλότερη απόδοση. Για το λόγο αυτό, οι κατασκευαστές επεξεργαστών δεν 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή για μέτρηση της απόδοσης.  

Μια άλλη προσέγγιση είναι με τη μέτρηση του μεγέθους της cache που το σύστημα 

περιέχει. Όσο μεγαλύτερο λοιπόν είναι μέγεθος της cache, τόσο θα αυξάνεται και η 

απόδοση του συστήματος. 

Οι σύγχρονοι επεξεργαστές μπορούν να εκτελούν πολλές εντολές κατά τη διάρκεια 

ενός κύκλου ρολογιού, επιταχύνοντας σημαντικά με αυτόν τον τρόπο την εκτέλεση 

του προγράμματος. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση είναι ο 

συνδυασμός μονάδων εκτέλεσης, διαύλων, διαθέσιμου χώρου μνήμης δεδομένων και 

το είδος και σειρά εκτέλεσης των εντολών του προς εκτέλεση προγράμματος. 

Η απόδοση χαρακτηρίζεται από δύο παράγοντες, την καθυστέρηση (latency) και το 

ρυθμό παραγωγής εξόδων (throughput). Το latency είναι ο χρόνος μεταξύ  της 

εκκίνησης μιας διαδικασίας και του τερματισμού της. Το throughput είναι η ποσότητα 

επεξεργασίας που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος. Επιπλέον, επιλογές που υιοθετούνται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού 

της αρχιτεκτονικής μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση του 

συστήματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η τεχνική pipelining η οποία χειροτερεύει 

το latency αλλά βελτιώνει το throughput. Επεξεργαστές που ελέγχουν μηχανικά μέρη 

απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους λειτουργίες διακοπής (interrupt) με χαμηλό 

latency. Πρόκειται για υπολογιστές που λειτουργούν σε περιβάλλοντα πραγματικού 
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χρόνου. Τα συστήματα αυτά θα αποτύχουν αν μια διαδικασία τους δεν ολοκληρωθεί 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις προδιαγραφές της 

εφαρμογής. Για παράδειγμα, το ελεγχόμενο από επεξεργαστή σύστημα αντι-

μπλοκαρίσματος φρένων (ABS) στα αυτοκίνητα πρέπει να εκκινήσει τη διαδικασία 

του σχεδόν αμέσως μετά την εντολή από τον οδηγό για επιβράδυνση. 

Παρόλα αυτά, ενώ η ταχύτητα εκτέλεσης ενός επεξεργαστή αυξάνεται με τη χρήση 

των προαναφερθέντων τεχνικών, το συνολικό σύστημα περιλαμβάνει μονάδες που 

λειτουργούν με αρκετά μικρότερες συχνότητες μειώνοντας έτσι την συνολική 

απόδοση. Μία τέτοια μονάδα είναι η μνήμη που βρίσκεται εκτός του chip (main 

memory ή off chip memory). Άμεσο επακόλουθο είναι ότι το κόστος (σε χρόνο) που 

προκύπτει από αστοχία δεδομένων στην cache (miss) , είναι πλέον μεγάλο (είναι 

εκατοντάδες κύκλοι), και αποτελεί βασικό παράγοντα της μείωσης της απόδοσης των 

επεξεργαστών. 

Μία άλλη προσέγγιση που κρύβει αποτελεσματικά την καθυστέρηση της κεντρικής 

μνήμης είναι η χρήση μνήμης ScratchPad. Η ScratchPad μνήμη είναι μία απλή SRAM 

μαζί με τα απαραίτητα κυκλώματα row decoding, column circuitry, drivers, sense 

amplifiers κλπ. Στη scratchpad φορτώνονται δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το 

πρόγραμμα συχνά και ο επεξεργαστής παίρνει τα δεδομένα του από τη scratchpad 

κάνοντας πάντα hit. Η μνήμη αυτή καταλαμβάνει μικρότερη η επιφάνεια από την 

cache, καταναλώνει λιγότερο και είναι γρηγορότερη, ωστόσο τα προγράμματα που 

μπορούν να την αξιοποιήσουν πλήρως πρέπει να γράφονται ακολουθώντας 

συγκεκριμένες τεχνικές. 

Οι αρχιτεκτονικές των Superscalar και VLIW εκτός της απόδοσης στην επεξεργασία 

των δεδομένων προσπαθούν να βελτιώσουν και τη συμπεριφορά της μνήμης. Αυτό το 

κάνουν με τεχνικές prefetching δηλαδή με μεταφορά των δεδομένων στην κρυφή 

μνήμη πριν αυτά χρειαστούν έτσι ώστε να είναι έτοιμα όταν χρειαστούν. Στους 

Superscalar λόγω του ότι η λειτουργία αυτή γίνεται σε υλικό το οποίο ήδη είναι πολύ 

πολύπλοκο, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτός είναι και 

ο λόγος για τον οποίο παρουσιάστηκαν οι VLIW που μπορούν να εφαρμόσουν πολύ 

αποτελεσματικότερο prefetch, αυξάνοντας έτσι την απόδοση. 
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1.1 Υπάρχουσες Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές  

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται τα είδη επεξεργαστών μνημών και βοηθητικών 

κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται στα ενσωματωμένα συστήματα. 

1.1.1 Επεξεργαστές out-of-order  

Οι επεξεργαστές στην αρχική τους μορφή (in-order) εκτελούσαν εντολές 

ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1. Instruction fetch.  

2. Αν τα ορίσματα εισόδου είναι διαθέσιμα (βρίσκονται στους καταχωρητές), η 

εντολή διαβιβάζεται στην κατάλληλη μονάδα εκτέλεσης. Αν ένα ή παραπάνω 

ορίσματα δεν είναι διαθέσιμα κατά τον τρέχον κύκλο ρολογιού (συνήθως 

επειδή  η μεταφορά τους από την μνήμη είναι σε εξέλιξη), ο επεξεργαστής 

καθυστερεί μέχρι να γίνουν διαθέσιμα.  

3. Η εντολή εκτελείται από την κατάλληλη μονάδα εκτέλεσης.  

4. Η μονάδα εκτέλεσης γράφει το αποτέλεσμα πίσω στο αρχείο καταχωρητών.  

Στη συνέχεια οι επεξεργαστές out-of-order  (ΟοΟ) εκτέλεσαν τις εντολές με τα  

ακόλουθα βήματα:  

1. Instruction fetch.  

2. Αποστολή εντολής σε μια στοίβα.   

3. Η εντολή παραμένει στη στοίβα μέχρι τα ορίσματά της να γίνουν διαθέσιμα. 

Η εντολή  επιτρέπεται να αφήσει τη στοίβα πριν από τις προηγούμενες και 

επόμενες εντολές.   

4. Η εντολή μεταβιβάζεται στην κατάλληλη μονάδα εκτέλεσης και εκτελείται 

από αυτήν.   

5. Τα αποτελέσματα τοποθετούνται σε στοίβα. 

6. Το αποτέλεσμα κάθε εντολής τοποθετείται στο αρχείο καταχωρητών, μόνο 

όταν έχει γίνει το ίδιο για τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων εντολών. 

Αυτό ως στάδιο απόσυρσης. 

Η βασική έννοια της επεξεργασίας OoO είναι η δυνατότητα στον επεξεργαστή  να 

αποφεύγει καθυστερήσεις που εμφανίζονται όταν τα απαιτούμενα δεδομένα για την 

εκτέλεση μιας λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμα. Σε σύγκριση με τα βήματα των in-
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order, ο επεξεργαστής OoO αποφεύγει την καθυστέρηση που εμφανίζεται στο βήμα 2 

όταν η εντολή δεν είναι έτοιμη για επεξεργασία λόγω των μη-διαθέσιμων δεδομένων. 

Οι OoO επεξεργαστές γεμίζουν αυτά τα κενά με άλλες εντολές που  είναι  διαθέσιμες. 

Στη συνέχεια ανασυντάσσουν τα αποτελέσματα ώστε να φαίνεται ότι οι εντολές 

εκτελέστηκαν ομαλά. Ο τρόπος που οι εντολές εμφανίζονται στον αρχικό κώδικα  

είναι γνωστός ως  σειρά προγράμματος. Παρόλα αυτά, στον επεξεργαστή 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη σειρά διαθεσιμότητας των δεδομένων. Τη σειρά 

των εντολών δηλαδή, κατά την οποία τα δεδομένα τους εμφανίζονται το αρχείο 

καταχωρητών. Αρκετά σύνθετα κυκλώματα απαιτούνται για να μετατρέψουν το 

πρόγραμμα από σειρά προγράμματος σε σειρά δεδομένων διατηρώντας παράλληλα 

μια λογική σειρά αποθήκευσης των αποτελεσμάτων. 

Το όφελος της επεξεργασίας OoO αυξάνεται καθώς αυξάνονται τα στάδια pipeline 

και μεγαλώνει η διαφορά ταχύτητας μεταξύ  κύριας μνήμης και επεξεργαστή. Στις 

σύγχρονες μηχανές, ο επεξεργαστής λειτουργεί πολύ γρηγορότερα από τη μνήμη. Για 

το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του χρόνου που ένας επεξεργαστής in-order ξοδεύει 

αναμένοντας τα δεδομένα να φθάσουν, μπορεί εκτελέσει έναν μεγάλο αριθμό άλλων 

εντολών. 

 

1.1.2 Επεξεργαστές VLIW και διαφορές με Superscalar-ΟοΟ 

Οι VLIW  (Very Long Instruction Word) επεξεργαστές ανήκουν σε μια κατηγορία 

αρχιτεκτονικών που εκμεταλλεύεται την παραλληλία εκτέλεσης εντολών (instruction 

level parallelism ή ILP). Ένας επεξεργαστής που εκτελεί εντολές, τη μια μετά από 

άλλη (χωρίς pipeline στάδια) χρησιμοποιεί τους πόρους της αρχιτεκτονικής 

ανεπαρκώς, οδηγώντας σε χαμηλή απόδοση. Η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί με την 

εκτέλεση διαφορετικών βημάτων των διαδοχικών εντολών (με pipeline στάδια). 

Όλες οι τεχνικές όμως αυτές επιβαρύνουν την αρχιτεκτονική με κόστος την 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα υλικού. Πριν την παράλληλη εκτέλεση οποιονδήποτε 

εντολών, ο επεξεργαστής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν εξαρτήσεις 

δεδομένων μεταξύ τους. Για παράδειγμα το αποτέλεσμα της πρώτης εντολής 

χρησιμοποιείται ως είσοδος στη δεύτερη. Είναι σαφές ότι οι δύο εντολές δεν μπορούν 
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να εκτελέσουν παράλληλα και η δεύτερη εντολή δεν μπορεί να εκτελεσθεί πριν από 

την πρώτη. Οι σύγχρονοι ΟοΟ επεξεργαστές έχουν αυξημένους τους πόρους υλικού 

που κάνουν το χρονοπρογραμματισμό των εντολών και την ανίχνευση των 

εξαρτήσεων. ¨ενα υλικό σχεδιασμένο με αυτά τα χαρακτηριστικά λειτουργεί πολύ πιο 

γρήγορα από το λογισμικό. Για την υποστήριξη της δυναμικής φύσης των σύγχρονων 

γλωσσών προγραμματισμού, η βελτιστοποίηση πρέπει να γίνεται κατά το χρόνο 

εκτέλεσης αντί κατά το χρόνο μεταγλώττισης.  

Η προσέγγιση με VLIW, από την άλλη μεριά,  εκτελεί διαδικασίες παράλληλα 

χρησιμοποιώντας χρονοπρογραμματισμό εντολών ο οποίος καθορίζεται κατά το 

χρόνο μεταγλώττισης. Με τον τρόπο αυτό ο επεξεργαστής δεν χρειάζεται να 

επιβαρύνεται με υλικό χρονοπρογραμματισμού.. Κατά συνέπεια, οι VLIW 

επεξεργαστές προσφέρουν μεγάλη υπολογιστική ισχύ με λιγότερη πολυπλοκότητα 

υλικού (αλλά με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα μεταγλωττιστών) σε σχέση με τους 

περισσότερους Superscalar (ΟοΟ) επεξεργαστές. 

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση, η έννοια είναι 

χρήσιμη αν ο τελικός κώδικας προσφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα. Δηλαδή το γεγονός 

ότι διάφορες ειδικού σκοπού εντολές είναι διαθέσιμες για να διευκολύνουν ορισμένες 

περίπλοκες διαδικασίες (π.χ. FFT) ή ορισμένοι υπολογισμοί που επαναλαμβάνονται 

σε εφαρμογές τομογραφίας είναι άχρηστες εφόσον οι μεταγλωττιστές δεν είναι ικανοί 

να ανιχνεύσουν εκφράσεις στον κώδικα και να παραγάγουν τελικό κώδικα που 

εκμεταλλεύεται τους πόρους του επεξεργαστή ως προς την παραλληλία εκτέλεσης.  

Επιπλέον, ο προγραμματιστής πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσει τους αλγορίθμους 

του με έναν τρόπο που να κάνει το έργο του μεταγλωττιστή ευκολότερο. 

Σε μηχανές Superscalar, ο αριθμός μονάδων εκτέλεσης είναι αόρατος στο σύνολο των 

εντολών. Κάθε εντολή κωδικοποιεί μόνο μια λειτουργία. Για τις περισσότερες 

Superscalar μηχανές, το εύρος εντολής είναι 32 bit ή λιγότερο. 

Αντίθετα, μια εντολή VLIW κωδικοποιεί πολλαπλάσιες λειτουργίες. Πιο 

συγκεκριμένα, μια εντολή κωδικοποιεί τουλάχιστον μια λειτουργία για κάθε μονάδα 

εκτέλεσης της συσκευής. Παραδείγματος χάριν, εάν μια συσκευή VLIW έχει πέντε 

μονάδες εκτέλεσης, τότε μια εντολή VLIW για τη συγκεκριμένη συσκευή θα έχει 

πέντε πεδία εκτέλεσης. Κάθε πεδίο καθορίζει ποια λειτουργία θα εκτελεστεί στην 
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αντίστοιχη μονάδα εκτέλεσης. Οι εντολές VLIW για να συμπεριλάβουν αυτά τα πεδία 

λειτουργίας έχουν εύρος από 64 bit και άνω.  

Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή εκτελεί πολλαπλασιασμό floating-point, 

πρόσθεση  floating-point και δύο λειτουργίες load με αυτόματη αύξηση κατά ένα των 

διευθύνσεων μνήμης. Η εντολή αυτή έχει εύρος 48 bit. 

f12=f0*f4, f8=f8+f12, f0=dm(i0,m3), f4=pm(i8,m9); 

Από τις πρώτες ημέρες της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, αρκετοί επεξεργαστές 

περιέχουν αρκετές πρόσθετες  αριθμητικές λογικές μονάδες (ALUs) που εκτελούν 

πράξεις παράλληλα. Οι Superscalar επεξεργαστές χρησιμοποιούν υλικό που 

αποφασίζει ποιες εντολές μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Οι VLIW από την 

άλλη μεριά, χρησιμοποιούν λογισμικό  (ο μεταγλωττιστής) για τη διεργασία αυτή. 

Επειδή η πολυπλοκότητα του χρονοπρογραμματισμού εντολών μεταφέρεται στον 

μεταγλωττιστή, η επιφάνεια του υλικού μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά. 

Ένα παρόμοιο πρόβλημα εμφανίζεται όταν το αποτέλεσμα μιας παράλληλα 

εκτελούμενης εντολής χρησιμοποιείται ως είσοδος σε μία διακλάδωση 

προγράμματος. Οι περισσότεροι σύγχρονοι επεξεργαστές εκτελούν πρόβλεψη για το 

ποιόν κλάδο θα ακολουθήσει η εκτέλεση πριν από την ολοκλήρωση του υπολογισμού 

της συνθήκης διακλάδωσης. Με τον τρόπο αυτό φορτώνουν εντολές του κλάδου και 

αρχίζουν την εκτέλεσή τους.. Εάν η πρόβλεψη αποδειχθεί λανθασμένη, τότε οι 

εντολές του κλάδου και τα αποτελέσματά τους απορρίπτονται και φορτώνονται οι 

εντόλες του σωστού κλάδου με επιβάρυνση στο χρόνο εκτέλεσης.  

Αυτό οδηγεί σε όλο και πιο σύνθετη λογική εκτέλεσης η οποία προσπαθεί να 

υποθέσει σωστά, σε αντίθεση με τον απλό σχεδιασμό των αρχικών RISC 

επεξεργαστών. Οι VLIW δεν περιλαμβάνουν αυτή τη λογική στο υλικό τους και 

επομένως η κατανάλωση ισχύος τους είναι μικρότερη. Ο μεταγλωττιστής 

χρησιμοποιεί μεθόδους εύρεσης για να υποθέσει την κατεύθυνση σε μία διακλάδωση. 

Αυτό επιτρέπει να χρονοπρογραμματίσει τις εντολές πριν την εκτέλεση της συνθήκης 

της διακλάδωσης ευνοώντας το πιο πιθανό μονοπάτι εκτέλεσης. Εάν η εκτέλεση 

κατευθυνθεί στο αντίθετο μονοπάτι, ο μεταγλωττιστής έχει παράγει ήδη τον 
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κατάλληλο κώδικα για να απορρίψει τα  αποτελέσματα και να τηρήσει την λογική 

ορθότητα του προγράμματος  

Οι VLIW σχεδιάζονται συνήθως περιέχοντας μονάδες λειτουργίας τύπου RISC που 

λειτουργούν ανεξάρτητα. Σύγχρονοι VLIW έχουν τέσσερις έως οκτώ κύριες  μονάδες 

λειτουργίας. Οι μεταγλωττιστές παράγουν ακολουθίες εντολών με τον ίδιο τρόπο που 

κάνουν για παραδοσιακούς επεξεργαστές, παράγοντας μια ακολουθία RISC εντολών. 

Ο μεταγλωττιστής αναλύει τον κώδικα για εξαρτήσεις δεδομένων μεταξύ των 

εντολών του και απαιτήσεις των πόρων. Χρονοπρογραμματίζει τις εντολές σύμφωνα 

με τους περιορισμούς των εξαρτήσεων. Σε αυτήν την διεργασία, οι ανεξάρτητες 

εντολές μπορούν να χρονοπρογραμματιστούν προς εκτέλεση, παράλληλα. Επειδή οι 

VLIW αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά τις εντολές που χρονοπρογραμματίζονται 

παράλληλα με μια μεγαλύτερου εύρους εντολή, το  opcode είναι μακρύτερο 

διευκρινίζοντας τι εκτελείται σε έναν δεδομένο κύκλο. 

Μια ανεπάρκεια των αρχιτεκτονικών VLIW είναι όταν κάποιες μονάδες λειτουργίας 

δεν έχουν να εκτελέσουν μία χρήσιμη διεργασία και πρέπει για το λόγο αυτό να 

εκτελέσουν εντολές NOP. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν εξαρτήσεις στον κώδικα 

και τα pipeline στάδια πρέπει να ολοκληρωθούν πλήρως πριν την εκτέλεση των 

επόμενων διαδικασιών. 

1.1.3 Αποσυζευγμένη Αρχιτεκτονική 

Στην πληροφορική, ο όρος  αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική  (decoupled architecture) 

είναι ένας pipeline επεξεργαστής με  ΟοΟ εκτέλεση στον οποίο ξεχωρίζονται  τα 

στάδια fetch  και κωδικοποίησης από το στάδιο εκτέλεσης εντολών με τη χρήση ενός 

buffer. 

Ο σκοπός του buffer είναι ο διαχωρισμός των προσπελάσεων στη μνήμη από την 

εκτέλεση διεργασιών της εφαρμογής. Στόχος είναι η υψηλή απόδοση του συστήματος 

με μέσο την εκμετάλλευση σε επίπεδο εντολών της παραλληλίας των δύο παραπάνω 

διεργασιών. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφονται οι καθυστερήσεις μνήμης από την 

εκτέλεση στον επεξεργαστή. 

Ένας μεγάλος buffer θεωρητικά μπορεί να αυξήσει κατά πολύ την απόδοση. Παρόλα 

αυτά, αν στον επεξεργαστή συμβεί μία εσφαλμένη πρόγνωση διακλάδωσης, τότε τα 
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περιεχόμενα του buffer θα πρέπει να σβηστούν. Το αποτέλεσμα θα είναι να 

σπαταληθούν πολλοί κύκλοι εκτέλεσης. Επιπλέον, οι μεγάλοι buffer εκλύουν 

περισσότερη θερμότητα και καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια ολοκλήρωσης.  

 
Σχ.  1.1 Αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική επεξεργαστών (Decoupled Access – Execute) 

Ο αποσυζευγμένος επεξεργαστής (σχ. 1.1) αποτελείται απο δύο ΟοΟ επεξεργαστές. 

Έναν υπεύθυνο για τις προσπελάσεις στη μνήμη (Access processor) και έναν για την 

επεξεργασία των δεδομένων (Execute processor) καθένας από τους οποίες έχει τη 

δική του ροή προγράμματος και αρχείο καταχωρητών. Οι δύο επεξεργαστές εκτελούν 

τα προγράμματά τους παράλληλα και ανεξάρτητα. Ο Access εκτελεί όλες τις πράξεις 

για τον υπολογισμό των διευθύνσεων μνήμης που θα προσπελαστούν καθώς και τις 

εντολές μεταφοράς δεδομένων από και προς τη μνήμη. Για την επικοινωνία των δύο 

επεξεργαστών χρησιμοποιούνται στοίβες δεδομένων. Έτσι, τα δεδομένα μνήμης που 

λαμβάνονται από τον Access  αποστέλλονται στον Execute μέσω της στοίβας Access 

to Execute queue (AEQ).   Ο Execute λαμβάνει τα δεδομένα από την AEQ, εκτελεί 

την πράξη και τοποθετεί τα  αποτελέσματα στη στοίβα Execute to Access queue 

(EAQ). Ο Access processsor στέλνει στην ιεραρχία μνήμης τις εντολές για την 
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αποθήκευση των αποτελεσμάτων του Execute. O υπολογισμός των διευθύνσεων έχει 

γίνει από τον Access παράλληλα με την επεξεργασία των δεδομένων από τον 

Execute. Οι διευθύνσεις των εντολών εγγραφής στη μνήμη κρατούνται εσωτερικά 

στην Write Address Queue (WAQ). Καθώς τα δεδομένα φτάνουν από την EAQ, 

συνδυάζονται με τις διευθύνσεις της WAQ, και αποστέλλονται στη μνήμη. Αυτή η 

διαδικασία γίνεται αυτόματα από μία ειδική μονάδα. 

1.1.4 Cache 

Μια  cache χρησιμοποιείται από τον επεξεργαστή για να μειώσει το μέσο χρόνο 

πρόσβασης κύριας μνήμης. Είναι μικρότερη και  γρηγορότερη από την κύρια μνήμη 

και αποθηκεύει τα αντίγραφα δεδομένων των πολύ συχνά χρησιμοποιούμενων 

θέσεων της κύριας μνήμης. Εφ' όσον οι περισσότερες προσπελάσεις μνήμης αφορούν 

θέσεις στην cache, ο μέσος χρόνος καθυστέρησης θα είναι παρόμοιος με το χρόνο 

απόκρισης της cache παρά της κύριας μνήμης. 

Όταν ο επεξεργαστής πρέπει να διαβάσει  ή να γράψει σε μια θέση στην κύρια μνήμη, 

πρώτα ελέγχει εάν ένα αντίγραφο εκείνου του δεδομένου βρίσκεται στην cache. Σε 

θετική περίπτωση, ο επεξεργαστής διαβάζει το δεδομένο αμέσως από την cache  ή 

γράφει σε αυτή. Η ενέργεια αυτή είναι πολύ γρηγορότερη από την ανάγνωση από ή 

εγγραφή στην κύρια μνήμη. 

Οι καταχωρήσεις γραμμή στην cache έχουν συνήθως την ακόλουθη δομή:  

Τα μπλοκ δεδομένων περιέχουν τα πραγματικά δεδομένα που μεταφέρονται από την 

κύρια μνήμη. Η διεύθυνση μνήμης είναι χωρισμένη (MSB μέχρι LSB) στο tag, το 

δείκτη (index) και τη μετατόπιση (offset), ενώ το valid bit δείχνει ότι η συγκεκριμένη  

είσοδος έχει τα έγκυρα δεδομένα. Το μήκος δεικτών είναι log2(#γραμμές cache) bit 

και δείχνουν την γραμμή  στην οποία τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί. Το μήκος των 

μετατοπίσεων είναι log2(#μπλοκ δεδομένων) που δείχνουν το μπλοκ το οποίο 

χρειαζόμαστε, μεταξύ των αποθηκευμένων. Το μήκος των tag περιέχει τα most 

significant bit της διεύθυνσης, τα οποία συγκρίνονται με της τρέχουσας γραμμής (η 

γραμμή έχει ανακτηθεί από το δείκτη) ώστε να εξακριβωθεί εάν είναι αυτή είναι η 

επιθυμητή από το πρόγραμμα ή αν πρόκειται για μια άσχετη θέση μνήμης που από 

σύμπτωση έχει τους ίδιους δείκτες. 
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Μια αστοχία στην cache (miss) αναφέρεται σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να 

διαβαστεί ή να γραφτεί ένα δεδομένο στην cache, η οποία οδηγεί σε μια προσπέλαση 

κύριας μνήμης με μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν τρία είδη miss: 

 Compulsory misses είναι αυτά που προκαλούνται κατά την πρώτη 

προσπέλαση σε ένα δεδομένο. Το μέγεθος και η associativity της cache δεν 

προκαλούν καμία διαφορά στον αριθμό των miss αυτών. Τεχνικές prefetching 

μπορεί να βοηθήσουν, όπως και τα μεγαλύτερα μπλοκ δεδομένων που 

μεταφέρονται σειριακά στην cache.   

 Capacity misses είναι αυτά που εμφανίζονται ανεξάρτητα από το μέγεθος 

associativity ή των μπλοκ δεδομένων. Συμβαίνουν εξαιτίας του πεπερασμένου 

μεγέθους της cache. 

 Conflict misses είναι οι αστοχίες εκείνες που θα μπορούσαν να έχουν 

αποφευχθεί, καθώς υπήρχαν στην cache νωρίτερα αλλά κάποια άλλα 

δεδομένα τα αντικατέστησαν. Τα miss αυτά μπορούν να χωριστούν περαιτέρω 

σε  mapping misses, που είναι αναπόφευκτα λαμβάνοντας υπόψη ένα ιδιαίτερο 

ποσό associativity, και  αστοχίες αντικατάστασης, που οφείλονται στην 

πολιτική αντικατάστασης δεδομένων που ακολουθείται από την cache.   

1.1.5 ScratchPad 

Μπορεί να θεωρηθεί παρόμοια με μια L1 cache δεδομένου ότι είναι η μνήμη κοντά 

στην ALU, με σκοπό να μετακινήσει τα δεδομένα από και προς την κύρια μνήμη. 

Συχνά χρησιμοποιεί  DMA κυκλώματα για τη μεταφορά δεδομένων. Σε αντίθεση με 

ένα σύστημα που χρησιμοποιεί cache, ένα σύστημα με scratchpad είναι ένα σύστημα 

με  μη ομοιόμορφες καθυστερήσεις προσπελάσεων καθώς οι χρόνοι αυτοί ποικίλουν  

μεταξύ των διαφορετικών scratchpad και της κύριας μνήμης. Μια άλλη αντίθεση σε 

σχέση με το σύστημα που περιέχει cache είναι ότι scratchpad συνήθως δεν περιέχουν. 

Οι scratchpad χρησιμοποιούνται για απλοποίηση της λογικής αποθήκευσης που 

υπάρχει στην cache, και ως εγγύηση για τη λειτουργία μιας μονάδας χωρίς τη 

σύνδεσή της με μια κύρια μνήμη. Η χρήση της είναι συχνή σε ενσωματωμένα πολυ-

επεξεργαστικά συστήματα. Αποθηκεύουν προσωρινά αποτελέσματα (π.χ. αυτά που 

μπορεί να περιέχει η στοίβα ενός επεξεργαστή) που τυπικά δεν χρειάζεται να 
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αποθηκευτούν στην κύρια μνήμη. Παρόλα αυτά, όταν τροφοδοτείται από DMA 

μπορεί να αντικαταστήσει μια cache μνήμη. Ανάλογα με την αποδοτικότητα χρήσης, 

η scratchpad μπορεί να συμπεριφερθεί πολύ καλά όσον αφορά την 

επαναχρησιμοποίηση και την τοπικότητα των δεδομένων. Με τη χρήση ειδικού 

σκοπού DMA είναι δυνατή η μεταφορά μπλοκ δεδομένων σε παραλληλόγραμμα. Οι 

μνήμες αυτές καθοδηγούνται πλήρως από της εφαρμογές που εκτελούνται στο 

σύστημα. 

Οι scratchpad δεν χρησιμοποιούνται στους επεξεργαστές γενικού σκοπού. Είναι 

σχεδιασμένες για ενσωματωμένα συστήματα, ειδικού σκοπού επεξεργαστές και  

κονσόλες παιχνιδιών, όπου τα ολοκληρωμένα κυκλώματα κατασκευάζονται συχνά ως  

MPSoC, και όπου το λογισμικό είναι συχνά σχεδιασμένο να εκμεταλλεύεται πλήρως 

τους πόρους του υλικού. 

1.1.6 Direct memory access (DMA) 

Τα DMA είναι ένα χαρακτηριστικά κυκλώματα των σύγχρονων υπολογιστών που 

επιτρέπουν σε υποσυστήματα υλικού την πρόσβαση στην  μνήμη την ανάγνωση ή/και 

εγγραφή ανεξάρτητα τον επεξεργαστή. Πολλά συστήματα υλικού χρησιμοποιούν 

DMA όπως οι  ελεγκτές κίνησης  δίσκων,  κάρτες γραφικών,  κάρτες δικτύων κλπ. Το 

DMA χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά δεδομένων εκτός του ολοκληρωμένου 

κυκλώματος σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα των οποίων οι επεξεργαστές είναι 

εξοπλισμένοι με τοπικές μνήμες (συχνά αποκαλούμενες  scratchpad). Τα DMA 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των δεδομένων μεταξύ των τοπικών μνημών και 

της κύριας μνήμης. Οι υπολογιστές που έχουν DMA μπορούν να μεταφέρουν τα 

δεδομένα σε και από τις συσκευές με πολύ λιγότερο κόστος σε επεξεργαστική ισχύ σε 

σχέση με αυτούς χωρίς DMA.  

Χωρίς τη χρήση DMA για την επικοινωνία μεταξύ των περιφερειακών συσκευών με 

τον επεξεργαστή , η κεντρική λογική μονάδα θα είναι πλήρως απασχολημένη και μη 

διαθέσιμη για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Με τα DMA, ο επεξεργαστής 

αρχικοποιεί τη μεταφορά, εκτελεί άλλες λειτουργίες ενώ η μεταφορά είναι σε εξέλιξη 

και δέχεται αίτηση διακοπής από το DMA όταν η μεταφορά ολοκληρωθεί. Αυτός ο 

τρόπος λειτουργίας είναι πολύ χρήσιμος σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου και 
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stream processing όπου είναι απαραίτητη η εκτέλεση και παράλληλη μεταφορά 

δεδομένων ώστε  να επιτευχθεί το αποδοτικό throughput.    

Μια μεταφορά από το DMA αντιγράφει έναν μπλοκ δεδομένων της μνήμης από μια 

συσκευή σε άλλη. Ενώ ο επεξεργαστής αρχικοποιεί τη μεταφορά παράγοντας μια 

εντολή προς το DMA, παρόλα αυτά δεν την εκτελεί.  

Κατά μια τυπική χρήση του DMA, ένα μπλοκ δεδομένων αντιγράφεται από ένα 

σύστημα μνήμης RAM σε έαν άλλο. Μια τέτοια λειτουργία συνήθως δεν καθυστερεί 

την επεξεργαστή από την εκτέλεση των κυρίων πράξεων της εφαρμογής. Τα DMA 

χρησιμοποιούνται στα ενσωματωμένα συστήματα για την επίτευξη υψηλών 

αποδόσεων.  

1.1.7 Μεταφραστές 

Μεταφραστής (compiler) είναι ένα πρόγραμμα (ή σύνολο προγραμμάτων) που 
μετατρέπει τον πηγαίο κώδικα μιας εφαρμογής σε γλώσσα μηχανής (object code). Ο 
κύριος λόγος για τη μετατροπή αυτή είναι η δημιουργία εκτελέσιμου προγράμματος. 
Οι πιο συνηθισμένες λειτουργίες ενός μεταφραστή είναι η λεκτική ανάλυση, 
προεπεξεργασία, συντακτική ανάλυση, παραγωγή κώδικα και βελτιστοποίηση 
κώδικα.  

Η τελευταία λειτουργία στα ενσωματωμένα συστήματα είναι πολύ σημαντική καθώς 
η ικανοποίηση των προδιαγραφών των εφαρμογών εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος 
από αυτή. Ο μεταφραστής εφαρμόζει μετασχηματισμούς στον πηγαίο κώδικα 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και την 
αρχιτεκτονική της τελικής πλατφόρμας η οποία θα την εκτελέσει.  

Σχετικά με τη διαχείριση μνήμης η συμβολή των μεταφραστών είναι σημαντική 
προκειμένου να μειωθούν οι προσπελάσεις στην ιεραρχία μνήμης αυξάνοντας έτσι 
την απόδοση του συστήματος. Στην διατριβή αυτή εξετάζουμε τεχνικές μεταφραστών 
ως προς τη διαχείριση μνήμης για ένα πολύ διαδεδομένο πυρήνα εφαρμογών στα 
ενσωματωμένα συστήματα. Ο πυρήνας αυτός είναι ο πολλαπλασιασμός πινάκων. 

 

1.1.7.1 Πολλαπλασιασμός Πινάκων 
 
Ο πολλαπλασιασμός μεταξύ πινάκων σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων σε απόδοση, 

βασίζονται στην εκμετάλλευση της τοπικότητας των στοιχείων των πινάκων αυτών.  

Η διάταξη των στοιχείων στην ιεραρχία μνήμης μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο 
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αριθμό αστοχιών δεδομένων εφόσον δεν έχουν ληφθεί υπόψη τεχνικές διαχείρισης 

μνήμης.   Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται αισθητά η απόδοση του συστήματος. Το 

φαινόμενο αυτό γίνεται όλα και πιο έντονο όσο τα μεγέθη των πινάκων γίνονται 

μεγαλύτερα. 

 

Ο παραδοσιακός αλγόριθμος πολλαπλασιασμού πινάκων εκτελεί (πχ για πίνακες 4*4) 

4 πολλαπλασιασμούς και 4 προσθέσεις. Για τα στοιχεία του πίνακα Α (όπως φαίνεται 

στο παραπάνω σχήμα) γίνεται επιθυμητή εκμετάλλευση της τοπικότητάς τους, καθώς 

αυτά διαβάζονται κατά μήκος της γραμμής του πίνακα (row wise) και έτσι μπορούν 

να αποθηκευτούν στην ίδια γραμμή cache. Για τον πίνακα Β όμως δεν μπορεί να γίνει 

καλή εκμετάλλευση της τοπικότητας των δεδομένων καθώς διαβάζονται κατά μήκος 

στήλης (row wise) και για αυτό τον λόγο δεν μπορεί να υπάρξει spatial locality 

(τοπικότητα δεδομένων που ανήκουν στην ίδια γραμμή cache).  

Η διάταξη λοιπόν των στοιχείων των πινάκων στην ιεραρχία μνήμης και ο 

χρονοπρογραμματισμός των προσπελάσεων σε αυτή είναι τα δύο προβλήματα που 

προσπαθούν να λύσουν οι σύγχρονες μεθοδολογίες για τη βελτίωση της απόδοσης 

του συστήματος. 

1.1.7.2 Αλγόριθμος FFT 
Η αποδοτική υλοποίηση του αλγορίθμου FFT σε λογισμικό που αποτελεί έναν 

εξαιρετικά σημαντικό πυρήνα κώδικα (kernel). Υπάρχουν πολλές καινοτόμες 

προσεγγίσεις για την υλοποίηση του αλγορίθμου FFT, που θεωρούνται 

πρωτοποριακές (state of the art - SOA). Αυτές υλοποιούνται με μορφή 

αυτορρυθμιζόμενων (self-tuning) βιβλιοθηκών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αρκετές 

υλοποιήσεις του Fast Fourier Transformation (FFT) αλγορίθμου, όπως η “Fastest 

Fourier Transform in the West” (FFTW) βιβλιοθήκη. Η απόδοση των διάφορων 

υλοποιήσεων του FFT εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την χρήση και αξιοποίηση 

της ιεραρχίας μνήμης. Έτσι ένα σημαντικό μειονέκτημα της SOA βιβλιοθήκης 

FFTW,  είναι ότι ελαχιστοποιεί τα register spills και της προσπελάσεις στην κρυφή 

μνήμη (cache accesses) με βάση έναν χρονοπρογραμματισμό (schedule), ο οποίος δεν 

λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των καταχωρητών και των επιπέδων των κρυφών 
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μνημών που υπάρχουν στον σχεδιασμό, αλλά ούτε και το μέγεθος κρυφής μνήμης του 

κάθε επιπέδου. Τόσο η FFTW όσο και άλλες SOA βιβλιοθήκες υλοποίησης του FFT 

βρίσκουν το βέλτιστο εκτελέσιμο κώδικα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής 

εφαρμόζοντας αναζήτηση σε ένα πολύ μεγάλο χώρο εξερεύνησης. Κατά την 

εξερεύνηση του χώρου υλοποίησης του αλγορίθμου, προκύπτουν και δοκιμάζονται 

πολλοί διαφορετικοί εκτελέσιμοι κώδικες, και ο ταχύτερος από αυτούς επιλέγεται για 

την υλοποίηση του αλγορίθμου FFT. 

 Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία, που 

επιτυγχάνει βελτιωμένη απόδοση στην υλοποίηση του FFT, έχοντας ως γνώμονα την 

ελαχιστοποίηση των προσπελάσεων που πραγματοποιούνται στα δεδομένα. Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία έχει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, την πλήρη 

αξιοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης των αποτελεσμάτων των 

πεταλούδων του FFT αλγορίθμου, της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων (data reuse) 

και της συμμετρίας των twiddle συντελεστών του FFT αλγορίθμου. Δεύτερον, η 

βέλτιστη λύση χρονοπρογραμματισμού βρίσκεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον 

αριθμό των καταχωρητών, όσο και το μέγεθος της κρυφής μνήμης κάθε επιπέδου, 

αναζητώντας μόνο τον αριθμό του επιπέδου του tiling του FFT. Τρίτον, ο χρόνος 

μετάφρασης και το μέγεθος του πηγαίου κώδικα είναι πολύ μικροί συγκρινόμενοι με 

την SOA βιβλιοθήκη υλοποίησης του FFT αλγορίθμου, την FFTW. Η προτεινόμενη 

μεθοδολογία επιτυγχάνει αύξηση της απόδοσης μέχρι και 63% σε σχέση με την 

βιβλιοθήκη FFTW. Η σύγκριση μεταξύ της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της 

βιβλιοθήκης FFTW πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το SimpleScalar Simulator 

[Burger et al. 1997]. Ο SimpleScalar προσομοίωτης επιλέχθηκε λόγω του μεγάλου 

αριθμού των μοντέλων υλικού που δύναται να προσφέρει κατά την προσομοίωση 

εκτέλεσης ενός προγράμματος.   
 

   

 

1.1.8 Ενσωματωμένα συστήματα  

Τα υπολογιστικά συστήματα που σχεδιάζονται προκειμένου να εκτελούν 
συγκεκριμένες διεργασίες ειδικού σκοπού με περιορισμούς συνήθως πραγματικού 
χρόνου και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος ονομάζονται ενσωματωμένα. Αφορούν 
συνήθως συσκευές που αποτελούνται από προγραμματιζόμενο υλικό και μηχανικά 
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μέρη. Σε αντίθεση με τους γενικού σκοπού υπολογιστές, είναι σχεδιασμένοι ώστε να 
ικανοποιούν ευέλικτα ένα μεγάλο εύρος αναγκών από το χρήστη. Οι περισσότερες 
συσκευές που υπάρχουν στην εποχή μας στην αγορά αποτελούν ενσωματωμένα 
συστήματα. 

Είναι συχνά ελεγχόμενα από ένα επεξεργαστικό σύστημα που συνήθως είναι ένας 
μικροελεγκτής ή ένας επεξεργαστής ψηφιακών σημάτων (DSP). Οι λειτουργίες τους 
εστιάζονται στην εξυπηρέτηση διεργασιών ειδικού σκοπού ώστε αυτές να 
εκτελούνται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο μειώνοντας το κόστος του προϊόντος και 
αυξάνοντας την αξιοπιστία και την απόδοσή του. Η πολυπλοκότητά τους ποικίλει από 
την περίπτωση του απλού μικροελεγκτή έως το σύστημα με πολλαπλές μονάδες, 
περιφερειακά και δικτυακές συνδέσεις εσωτερικά σε αυτό.   

Οι διεργασίες ειδικού σκοπού που εκτελούν τα ενσωματωμένα συστήματα ποικίλουν. 
Μερικές λειτουργούν με περιορισμούς πραγματικού χρόνου για λόγους όπως η  
ασφάλεια και η αστάθεια. Σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να μην υπάρχουν 
περιορισμοί ως προς την απόδοση επιτρέποντας έτσι να απλοποιηθεί η αρχιτεκτονική 
του υλικού μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος. 

Μια ειδική περίπτωση ενσωματωμένου συστήματος υψηλής πολυπλοκότητας είναι το 
σύστημα μέσα σε ολοκληρωμένο (system on chip) το οποίο περιλαμβάνει 
πολυεπεξεργαστικές πλατφόρμες με κυκλώματα ειδικού σκοπού (πχ 
πολλαπλασιαστές) cache μνήμες και διασυνδέσεις μεταξύ τους.  

Οι αρχιτεκτονικές τους που χρησιμοποιούνται ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Απλού βρόχου ελέγχου. Κατά το σχεδιασμό αυτό το λογισμικό περιέχει ένα 
κύριο βρόχο. Ο βρόχος αυτός καλεί υπο-ρουτίνες καθεμία από τις οποίες 
διαχειρίζεται ένα συγκεκριμένο τμήμα του υλικού ή του λογισμικού. 

 Σύστημα ελεγχόμενο από διακοπές. Μερικά ενσωματωμένα συστήματα 
ελέγχονται από εσωτερικές λειτουργίες διακοπής (interrupt). Οι διεργασίες της 
εφαρμογής ενεργοποιούνται από διάφορα δυναμικά (μη προβλεπόμενα 
χρονικά) γεγονότα. Μια διακοπή εκτελείται κατά την εμφάνιση ενός 
γεγονότος (πχ όταν ένας ελεγκτής σειριακής εισόδου λάβει ένα δεδομένο). Τα 
συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται εφόσον οι διαχειριστές καταστάσεων 
χρειάζονται χαμηλή καθυστέρηση απόκρισης. όπως και την περίπτωση απλού 
βρόχου, τα συστήματα αυτά εκτελούν ένα κύριο βρόχο κατά τη λειτουργία 
τους. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση αυτή αποφεύγονται οι σχεδιασμοί 
όπου μπορούν να προκύψουν αναπάντεχες καθυστερήσεις. 

 Σύστημα για εκτέλεση δυναμικών πολυ-διεργασιών. Πρόκειται για συστήματα 
με παρόμοια εκτέλεση με αυτή του απλού βρόγχου μόνο που ο βρόχος πλέον 
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περιγράφεται από το πρωτόκολλο επικοινωνίας των διεργασιών. Ο 
προγραμματιστής καθορίζει ένα πλήθος διεργασιών και καθεμία από αυτές 
τοποθετείται στο κατάλληλο περιβάλλον για να εκτελεστεί. Όταν δεν υπάρχει 
διεργασία προς εκτέλεση, καλείται μία idle ρουτίνα που συνήθως ονομάζεται 
pause ή wait. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών 
είναι παρόμοια με αυτά της περίπτωσης του απλού βρόχου με τη διαφορά ότι 
η προσθήκη νέου λογισμικού είναι πλέον ευκολότερη. 

 Σύστημα για εκτέλεση στατικών πολυ-διεργασιών. Σε αυτού του είδους τα 
συστήματα, ένας χαμηλού επιπέδου κώδικας εναλλάσσει την εκτέλεση των 
διεργασιών στηριζόμενος σε ένα μετρητή χρόνου που συνδέεται με μια 
διακοπή. Σε αυτό το επίπεδο το σύστημα θεωρείται ότι περιέχει ένα 
λειτουργικό σύστημα. Η πολυπλοκότητα που εισάγεται στα συστήματα αυτά, 
εξαρτάται από το πλήθος των διεργασιών που εκτελούνται και από τις 
ανάγκες για παράλληλη εκτέλεση αυτών. Τα προγράμματα των διεργασιών 
πρέπει να υλοποιούνται προσεκτικά ώστε να μην καταστρέφουν τα δεδομένα 
άλλων λειτουργιών. Επίσης η προσπέλαση κοινών δεδομένων σε διαφορετικές 
διεργασίες πρέπει να γίνεται με κατάλληλες μεθόδους συγχρονισμού ή με 
μηνύματα σε στοίβες ή semaphores.  

 
 

1.2 Αντικείμενο Διατριβής 

Στην παρούσα διατριβή διερευνώνται τεχνικές μεταφραστών σε εφαρμογές 

ενσωματωμένων συστημάτων για την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων από το 

σύστημα μνήμης στον επεξεργαστή. Επιπλέον οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται σε νέες 

αρχιτεκτονικές επεξεργαστικών συστημάτων, που σκοπό έχουν την αντικατάσταση 

των cache μνημών με scratch-pad, οι οποίες έχουν καλύτερη απόκριση και δίνουν τη 

δυνατότητα για καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων τους, αποφεύγοντας τις 

αστοχίες. Το αποτέλεσμα των τεχνικών αυτών είναι η αύξηση της συνολικής 

απόδοσης του συστήματος. Πλήθος μετρήσεων έχει πραγματοποιηθεί για την 

επιβεβαίωση των ωφελειών που προκύπτουν από τις προτεινόμενες τεχνικές. Οι 

εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις αυτές ανήκουν στα πεδία των 

πολυμέσων και τηλεπικοινωνιών. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η προσπέλαση 

από τη μνήμη και επεξεργασία πολύ μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Στις εφαρμογές 

αυτές ο επεξεργαστής εκτελεί τις διεργασίες του γρηγορότερα από το ρυθμό που 



 28 

λαμβάνει τα δεδομένα από τη μνήμη. Μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων 

τεχνικών της διατριβής, οι χρόνοι επεξεργασίας δεδομένων με τους χρόνους 

μεταφοράς αυτών από τη μνήμη τείνουν να εξισωθούν. 

 



2 Μεθοδολογία τοπικότητας δεδομένων για 

αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πινάκων 

2.1 Εισαγωγή 

 
Βιβλιοθήκες γραμμικής άλγεβρας και διακριτού μετασχηματισμού Fourier (FFT) 

όπως οι ATLAS [86], PHiPAC [78] , FFTW [87] και SPIRAL [88], επιτυγχάνουν τη 

δημιουργία βέλτιστου εκτελέσιμου κώδικα ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης. Ο 

κώδικας αυτός επιλέγεται κατόπιν πλήθους δοκιμών, εξερευνώντας διαφορετικές 

περιπτώσεις εκτέλεσης. Στόχος κάθε φορά είναι να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ των 

απαιτήσεων της CPU, της ιεραρχίας μνήμης και άλλων περιορισμών που συνήθως 

εξαρτώνται από την εφαρμογή που εξετάζεται. Η δημιουργία μιας βελτιστοποιημένης 

βιβλιοθήκης έχει δυσκολίες και απαιτεί μεγάλο χρόνο εξερεύνησης, καθώς πολλοί 

παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως: το πλήθος και εύρος των υποομάδων που θα 

χωριστούν τα δεδομένα προς επεξεργασία (tiling), το εύρος ξετυλίγματος των βρόχων του 

λογισμικού, οι τεχνικές software pipelining, δέσμευσης καταχωρητών, δημιουργίας κώδικα, 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, μετασχηματισμών βρόχων, και προ-μεταφοράς 

δεδομένων. Επιπλέον δυσκολίες προκύπτουν από το γεγονός ότι ένας εκτελέσιμος κώδικας 

λειτουργεί βέλτιστα ώς προς την ταχύτητα εκτέλεσης σε μία αρχιτεκτονική αλλά μη-βέλτιστα 

σε μία άλλη. Ο αλγόριθμος πολλαπλασιασμού πινάκων (Matrix-Matrix Multiplication ή 

ΜΜΜ) είναι μία πολύ διαδεδομένη εφαρμογή της γραμμικής άλγεβρας η οποία επιχειρείται 

να βελτιστοποιηθεί στην εργασία αυτή.  

Η βιβλιοθήκη ATLAS αποτελεί μία υλοποίηση υψηλής απόδοσης με μέθοδο Αυτόματης 

Εμπειρικής Βελτιστοποίησης Λογισμικού (Automated Empirical Optimization of Software ή 

AEOS). Κατά τη μέθοδο αυτή, δοκιμάζονται πολλοί διαφορετικοί τρόποι εκτέλεσης μιας 

εφαρμογής. Με μετρήσεις χρόνου εκτέλεσης προκύπτει ποια από τις υλοποιήσεις είναι η 

καλύτερη ως προς την απόδοση για μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική πλατφόρμα.[93-94]. Η 

ATLAS χρησιμοποιεί δύο τεχνικές για τη δοκιμή διαφορετικών υλοποιήσεων μιας 

εφαρμογής: πολλαπλή υλοποίηση και παραγωγή κώδικα [94]. Παρόλο που η ATLAS είναι 

μία βιβλιοθήκη για τη βέλτιστη εκτέλεση του ΜΜΜ η τεχνικές της παραμένουν εμπειρικές 

και δεν στηρίζονται σε μεθοδολογίες.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία της εργασίας αυτής συγκρίνεται με όλες τις γνωστές 

μεθόδους χρονοπρογραμματισμού για πλήθος αρχιτεκτονικών. Οι συγκρίσεις αυτές 
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γίνονται με τη βοήθεια του εργαλείου μέτρησης απόδοσης SimpleScalar [85] το οποίο 

παρέχει πλήθος διαφορετικών αρχιτεκτονικών ιεραρχίας cache μνημών. 

Επίσης, επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

τοπικότητας δεδομένων έναντι γνωστών μεθοδολογιών [75] σε πλήθος διαφορετικών 

αρχιτεκτονικών. Στο [75] παρουσιάζεται μια προέκταση της εργασίας των Frens και 

Wise στους διαδοχικά επαναλαμβανόμενους πολλαπλασιασμούς πινάκων [91]. Οι  

Chatterjee, Lebeck και άλλοι εξετάζουν τον αλγόριθμο ΜΜΜ, τον αλγόριθμο του 

Strassen και του Winograd χρησιμοποιώντας διαδοχικές διατάξεις πινάκων στη 

μνήμη όπως: row-major, column-major και επίσης Z-Morton, U-Morton, X-Morton, 

G-Morton και διατάξεις Hilbert [75]. Οι κύριες συνεισφορές είναι οι ακόλουθες. 

Αρχικά παρέχεται βελτίωση της απόδοσης με εκμετάλλευση της 

επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων στον αλγόριθμο ΜΜΜ. Ένα εργαλείο σε 

λογισμικό που υλοποιεί τη μεθοδολογία αυτή , έχει υλοποιηθεί. Το εργαλείο αυτό 

δέχεται σαν είσοδο το μοντέλο υλικού που περιλαμβάνει τα μεγέθη των cache 

μνημών, cache associativity, το μέγεθος του αρχείου καταχωρητών και το πλήθος των 

μονάδων εκτέλεσης. Διαφορετικό πλήθος tiling χρησιμοποιείται από διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές. Το εργαλείο διαφοροποιείται από τα υπάρχοντα [75-76, 78-79, 86] 

εξαιτίας των βέλτιστων λύσεων που παρέχει σε μικρότερο χρόνο διερεύνησης.  

 

2.2 Τεχνικές αρχικοποίησης ιεραρχίας μνήμης για τον αλγόριθμο 

ΜΜΜ 

Η αρχικοποίηση της ιεραρχίας μνήμης για τον αλγόριθμο ΜΜΜ αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα. 

Τα δεδομένα δύο πινάκων (τους ονομάζουμε Α και Β) πρέπει να διαβαστούν από τη CPU   

και αυτά ενός άλλου πίνακα (C) πρέπει να εγγραφούν πίσω στην ιεραρχία μνήμης από 

τη CPU. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί κάθε στοιχείο των πινάκων μία 

μόνο φορά από τη μνήμη για την πλήρη εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης των 

δεδομένων. Πολλές μελέτες για την μείωση των προσπελάσεων στην ιεραρχία 

μνήμης έχουν δημοσιευτεί. Επιπλέον η τεχνική tiling χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

με επαναληπτικές διατάξεις πινάκων στη μνήμη (συνήθως Z-Morton). Oι κύριες 

διαφορές μεταξύ αυτών των μελετών είναι όσον αφορά την ιεραρχία μνήμης, τα 

επίπεδα tiling, το μέγεθος των tile, οι διατάξεις τους στη μνήμη, η δέσμευση των 

καταχωρητών και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται (standard algorithm, Strassen's 

algorithm, Winograd's variant). 
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• Tiling και μεγέθη των Tile: Μια απλή υλοποίηση του ΜΜΜ φαίνεται στο σχ. 2.1. 

Αν οι πίνακες A, B και C δεν χωράνε μέσα στην cache, η εκτέλεση θα χρειάζεται 

αρκετό χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί, εξαιτίας των πολλών προσπελάσεων στη 

μνήμη. Το σχ. 2.1-b δείχνει τον ΜΜΜ με 1 και 2 επίπεδα tiling αντίστοιχα. Με τον 

τρόπο αυτό το πρόβλημα διαιρείται με μικρότερα. Ομάδες από μπλοκ δεδομένων 

χωράνε πλέον στην cache. Συνήθως χρησιμοποιούνται 2 επίπεδα tiling εφόσον 

υπάρχουν δύο επίπεδα cache στην ιεραρχία μνήμης. Τα σχ. 2.2-a, 2.2-b δείχνουν τις 

υλοποιήσεις των σχ. 2.1-b και 2.1-c αντίστοιχα. Ωστόσο, αυτές δεν είναι πάντα 

βέλτιστες επειδή α) επιπλέον εντολές χρειάζονται εξαιτίας του tiling, οι οποίες 

ενδέχεται να μειώσουν την απόδοση και β) στην περίπτωση τoυ ενός επιπέδου cache, 

δύο επίπεδα tiling αρχικοποιούν καλύτερα την μνήμη σύμφωνα με το [76]. 

 
Σχ. 2.1 Πηγαίος κώδικας του MMM  

 

 
(a) 

 
(b) 
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Σχ. 2.2 Γραφική αναπαράσταση των συναρτήσεων διάταξης: (a) MMM με ένα επίπεδο tiling και 
(b) MMM με δύο επίπεδα tiling 

• Επαναληπτικές διατάξεις πινάκων: Οι συνήθεις συναρτήσεις διάταξης πινάκων 

στη μνήμη που παρέχονται στις γλώσσες προγραμματισμού μέσω των βιβλιοθηκών 

τους, για έναν πίνακα Χ[Ν][Μ] είναι τύπου row major X[(N * i) + j] και column 

major X[i + (M * j)]. Όσον αφορά τις διατάξεις για τον αλγόριθμο ΜΜΜ, 

ακολουθείται συνήθως η τεχνική Z- Morton (σχ.2.2-b, τα tile προσπελάζονται 

σύμφωνα με τη γραμμή που σχηματίζει το σχήμα Ζ). Υπάρχουν και άλλες 

προσεγγίσεις όπως οι U-Morton, X-Morton, G-Morton, H-Morton [75, 89-90]. Οι 

διατάξεις αυτές διαφέρουν σε πολυπλοκότητα η οποία συμβάλει σημαντικά στην 

απόφαση επιλογής της κατάλληλης τεχνικής. Οι τρεις πίνακες δύο διαστάσεων A, B 

και C μετατρέπονται σε νέους μονοδιάστατους. Τα στοιχεία τους που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους για την 

αποφυγή αστοχιών στην cache. Δεν θεωρούνται οι μεταφορές πινάκων στο επίπεδο 

των στοιχείων τους. Όταν ένας υπο-πίνακας χωρέσει στην cache τότε θεωρείται ότι η 

επαναληπτική διάταξη έχει ικανοποιηθεί [75]. 

• Ο αλγόριθμος του Strassen: Θεωρούμε ότι Α και Β είναι δύο (M x N) πίνακες, 

όπου N είναι ζυγός ακέραιος. Διαχωρίζοντας τους δύο πίνακες σε τέσσερα ίσα μέρη, 

προκύπτει ο πίνακας C ως ακολούθως: 

 
Τα τέσσερα μέρη του πίνακα C υπολογίζονται ως εξής: 

 
Σύμφωνα με τον αλγόριθμο, εκτελούνται 7 πολλαπλασιασμοί και 18 προσθέσεις, ενώ 

στον γενικό αλγόριθμο εκτελούνται 8 πολλαπλασιασμοί και 4 προσθέσεις (οι 

πολλαπλασιασμοί συνήθως απαιτούν περισσότερους κύκλους εκτέλεσης). Κατά τον 

αλγόριθμο Winograd's variant [80] οι προσθέσεις μειώνονται σε 15. Οι υπολογισμοί 

είναι οι ακόλουθοι: 
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Η ανίχνευση σε εκφράσεις, της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων είναι στα θετικά 

του αλγορίθμου Winograd's variant. Στην περίπτωση του Strassen, οι εντολές 

πολλαπλασιασμού είναι λιγότερες έχοντας βέβαια αυξημένες εντολές πρόσθεσης και 

λιγότερη τοπικότητα δεδομένων. Για το λόγο αυτό, δεν παρουσιάζει αύξηση της 

απόδοσης σε ιεραρχίες μνήμης με πολλά επίπεδα καθώς οι προσθέσεις πινάκων δεν 

παρουσιάζουν επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Ο αλγόριθμος Strassen δεν 

λειτουργεί στο επίπεδο των στοιχείων πίνακα καθώς το κόστος των εντολών 

διευθυνσιοδότησης  ανά στοιχείο είναι μεγάλο με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

απόδοση.  Αντί αυτού, ο αλγόριθμος εφαρμόζεται σε υπο-πίνακες που είναι κάτω από 

το σημείο περικοπής [82, 92].  

 

2.3 Πρόσφατες Προτεινόμενες Τεχνικές  

Οι γνωστές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν πίνακες και αφορούν πλατφόρμες με 

πολλαπλά επίπεδα ιεραρχίας μνήμης. Για να επιτύχουν υψηλή απόδοση και μείωση 

των προσπελάσεων στην μνήμη, χρησιμοποιούν loop tiling τεχνικές και 

επαναληπτικές διατάξεις των πινάκων στη μνήμη.  

Η βιβλιοθήκη ATLAS χρησιμοποιεί ένα επίπεδο tiling για κάθε επίπεδο ιεραρχίας μνήμης 

[93]. Περισσότερα επίπεδα χρησιμοποιούνται στο [76] (2 επίπεδα tiling για την L2 μνήμη). Η 

επιλογή του μεγέθους του tile βρίσκεται πάντα με διευρεύνηση, καθώς η απόδοση δεν είναι 

εγγυημένη ακόμη και στην περίπτωση ελαχιστοποίησης των αστοχιών στην cache. Για το 

λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη για εύρεση αποδοτικού μεγέθους tile [83, 84], ενώ στο [76] 

γίνεται διερεύνηση για τη χρήση ενός επιπλέον επιπέδου tiling. 

 H ATLAS λοιπόν, χρησιμοποιεί μεθόδους για την εύρεση του κατάλληλου μεγέθους tile 

[83-84], ενώ στο [76] αναπτύσσεται μία μεθοδολογία με την οποία διευκρινίζεται η 

χρησιμότητα ενός νέου tile σε συνδυασμό με το tile για την L2 cache: 

 

α2 k a1 και a2
2 CacheSize  
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όπου  a2, a1 είναι τα όρια των Tile2 και Tile1 αντίστοιχα (τα Tile2, Tile1 είναι μπλοκ 

της L2). 

Στα [75, 83, 84] υλοποιούνται επαναληπτικές διατάξεις πινάκων για τους 

αλγόριθμους Strassen και Winograd's variant επιτυγχάνοντας υψηλότερη απόδοση σε 

σχέση με τον παραδοσιακό ΜΜΜ αλγόριθμο. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

αποκλειστικά στις λιγότερες πράξεις πολλαπλασιασμού  που επηρεάζουν σημαντικά 

τους κύκλους εκτέλεσης παρόλη την αύξηση των πράξεων πρόσθεσης και τη χαμηλή 

τοπικότητα των δεδομένων. 

Στο [77], παρουσιάζεται μία μέθοδος που βελτιώνει την τοπικότητα δεδομένων μέσα 

στο αρχείο καταχωρητών κάνοντας χρήση μετασχηματισμούς δέσμευσης 

καταχωρητών. Στο [79] υλοποιείται ένας ΜΜΜ αλγόριθμος για πίνακες μεγάλου μεγέθους, 

χρησιμοποιώντας Intel Pentium III αρχιτεκτονική. Η κύρια συνεισφορά της εργασίας 

αυτής είναι ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύονται οι καταχωρητές XMM. Οι SIMD 

εντολές που χρησιμοποιεί η αρχιτεκτονική, απασχολούν και τους 8 XMM 

καταχωρητές με τον ακόλουθο τρόπο. Ένας καταχωρητής XMM χρησιμοποιείται για  4 

διαδοχικά στοιχεία μίας γραμμής του πίνακα Α, 2 XMM καταχωρητές για 2 στήλες 

(κάθε μία περιέχει 4 στοιχεία)του πίνακα B και 5 XMM καταχωρητές για τα 

αποτελέσματα. Στο [78], επιλέγονται Μ0 και Ν0 παραλληλόγραμμα μπλοκ 

καταχωρητών, όπου Μ0*N0≤ Μέγεθος Αρχείου Καταχωρητών. Επιλέγεται τελικά, το 

μπλοκ με το οποίο επιτυγχάνεται η υψηλότερη απόδοση, μετά από δοκιμές πολλών 

δυνατών λύσεων. 

Στο [75]παρουσιάζεται μια προέκταση της εργασίας των Frens και Wise σε 

πολλαπλασιασμούς πινάκων [91]. Στο [75], εξετάζεται ο παραδοσιακός αλγόριθμος 

ΜΜΜ, ο αλγόριθμος του Strassen και ο αλγόριθμος Winograd's variant 

χρησιμοποιώντας ευρύ φάσμα επαναληπτικών διατάξεων πινάκων, όπως: row-major, 

column-major, Z-Morton, U-Morton, X-Morton, G-Morton και Hilbert. Η 

πειραματική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε είναι η Sun Enterprise 3000 SMP με 

τέσσερις επεξεργαστές UltraSPARC με 384 MB κύρια μνήμη και συχνότητα 

λειτουργίας 170MHz. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι βελτιώνεται σημαντικά η 

απόδοση του παραδοσιακού αλγορίθμου ΜΜΜ με τη χρήση επαναληπτικών 

διατάξεων πινάκων (για 1, 2, 3 ή 4 επεξεργαστές). Ωστόσο, η απόδοση για τους 

αλγόριθμους Strassen και Winograd's variant, παρουσιάζει μικρότερη αύξηση σε 

σχέση με τον παραδοσιακό αλγόριθμο ΜΜΜ. Συμπερασματικά, οι αλγόριθμοι  
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Strassen και Winograd's variant είναι πάντα ταχύτεροι από τον παραδοσιακό 

αλγόριθμο ΜΜΜ για τις παραπάνω διατάξεις πινάκων. 

 

2.4  Προτεινόμενη μεθοδολογία τοπικότητας δεδομένων 

Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου της μνήμης, χρησιμοποιούνται tile ενός 

επιπέδου για κάθε επίπεδο cache και ένα ακόμη tile για το αρχείο καταχωρητών. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, μερικά επίπεδα cache δεν αποδεικνύονται χρήσιμα, καθώς με 

την αύξηση του πλήθους των tile αυξάνεται και το πλήθος των εκτελέσιμων εντολών, 

μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την απόδοση (ένα επιπλέον επίπεδο tile απαιτεί 3 

βρόχους). Ο ακριβής αριθμός των επιπέδων tiling για την cache βρίσκεται μετά από 

διερεύνηση, καθώς τα οφέλη της τοπικότητας δεδομένων μπορεί να αναιρεθούν από 

την αύξηση των εντολών. 

Για το παράδειγμα που παρατίθεται, ακολουθείται το σενάριο κατά το οποίο υπάρχει 

μία cache δύο επιπέδων και χρησιμοποιούνται τρία επίπεδα tile. Για την 

αποδοτικότερη εκτέλεση οι τρεις πίνακες χωρίζονται σε τρια τετράγωνα tiles (Tile2), 

με δύο εναλλακτικούς τρόπους. 

Κατά την πρώτη μέθοδο επιλέγεται το Tile2 με το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος, 

καθώς ένα μπλοκ της γραμμής του πίνακα Β και δύο Tile2 (ένα από τον Α και ένα 

από τον C) χωράνε στην L2 cache (1). Κατά τη δεύτερη μέθοδο επιλέγεται το 

μεγαλύτερο Tile2 σε μέγεθος έτσι ώστε 3 tile να χωράνε στην L2 cache (ένα για κάθε 

πίνακα) (2). 

 
 

Παρόμοια, για την L1 cache, το μεγαλύτερο μέγεθος του Tile1 επιλέγεται ώστε: 
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Όπου a2 είναι το μήκος του Tile2, a1 είναι το μήκος του Tile1 και N είναι το οριζόντιο 

μήκος του πίνακα Β. Όλες οι ακραίες πλευρές των tile έχουν μήκος δυνάμεις του δύο 

καθώς τα μήκη των γραμμών στην cache είναι δυνάμεις του δύο για το λόγο αυτό η 

τεχνική padding χρησιμοποιείται εφόσον χρειάζεται, όπως στο [75]. 

Επιλογή μεταξύ των ανισοτήτων (1) και (2) γίνεται με διερεύνηση. Ο τρόπος με τον 

οποίο εκτελούνται οι πολλαπλασιασμοί των υπο-πινάκων δεν είναι ο κλασσικός με 

γραμμή – στήλη, αλλά χρησιμοποιούνται μπλοκ γραμμής και μπλοκ στήλης. Κάθε tile 

από ένα μπλοκ στήλης του πίνακα Α πολλαπλασιάζεται με όλα τα tile από ένα μπλοκ 

της γραμμής του πίνακα B. Αυτός ο τρόπος προτιμάται καθώς υπάρχει μεγαλύτερη 

τοπικότητα και προφανώς ενδείκνυται για καλύτερη εκμετάλλευση της 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. 

Ο χρονοπρογραμματισμός των πράξεων κατά την προτεινόμενη μεθοδολογία έχει ως 

εξής. Για τον πολλαπλασιασμό των Α και Β σύμφωνα με την ανισότητα (1),  το 

πρώτο μπλοκ στήλης του Α πολλαπλασιάζεται με το πρώτο μπλοκ γραμμής του Β. Τα 

δύο αυτά μπλοκ αποτελούνται από μπλοκ του Tile2 (σχ. 2.3). Η L2 cache περιέχει τα 

μπλοκ γραμμής από τα Tile2 του B, ένα Tile2 του A και ένα Tile2 του C. Κάθε Tile2 

του μπλοκ στήλης από τον Α πολλαπλασιάζεται με όλα τα Tile2 του μπλοκ γραμμής 

του πίνακα B. 

Κάθε παραγόμενο Tile2 του C αποθηκεύεται στην κύρια μνήμη. Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για όλα τα ((N/a2)-1) ζευγάρια μπλοκ στήλης – γραμμής. Ο 

πολλαπλασιασμός δύο Tile2 είναι παρόμοιος με τον πολλαπλασιασμό των Α και Β, 

με απλή αντικατάσταση του Tile2 με Tile1. Είναι προφανές ότι επιτυγχάνεται 

εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων στο Tile1 του A καθώς κάθε 

Tile1 του A μεταφέρεται μία φορά από την L2 μνήμη και πολλαπλασιάζεται με 

(a2/a1) Tile1 του B. Επίσης, κάθε Tile1 από το αντίστοιχο μπλοκ στήλης του Α θα 

πολλαπλασιαστεί με μπλοκ γραμμής των Tile1 του B. Με παρόμοιο τρόπο λοιπόν, 

γίνεται εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και για τα Tile2. 

Σύμφωνα με την ανισότητα (2), τρία Tile2 μεγαλύτερου μεγέθους από αυτά της 

ανισότητας (1), αποθηκεύονται στην L2 cache (ένα από κάθε πίνακα). Ο 

χρονοπρογραμματισμός στην περίπτωση αυτή είναι ίδιος με αυτόν της ανισότητας 

(1). 
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Σχ. 2.3 Προτεινόμενη μεθοδολογία με τρία επίπεδα tiling. 

 

Σύμφωνα με τις ανισότητες (1), (2) υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις για το μέγεθος 

των Tile. Η ανισότητα (1), έχει το πλεονέκτημα της εκμετάλλευσης 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων στους πίνακες Α και Β ενώ η ανισότητα (2) 

εκμεταλλεύεται τις λιγότερες προσπελάσεις για τις εγγραφές του πίνακα C. Κατά την 

πρώτη περίπτωση, τα Tile είναι περισσότερα και μικρότερα σε μέγεθος, ενώ στην 

δεύτερη είναι λιγότερα και μεγαλύτερα σε μέγεθος. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο είναι 

το μέγεθος των Tile, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα αστοχιών στην cache [80]. Το 

πλήθος των εκτελέσιμων εντολών επίσης αυξάνεται. Μια διερεύνηση λοιπόν ως προς 

το μέγεθος των Tile είναι αναγκαία. 

Στην περίπτωση χρήσης της ανισότητας (1), οι πίνακες Α και β μεταφέρονται μία 

μόνο φορά από την κύρια μνήμη, ενώ ο πίνακας C μεταφέρεται N/a2 φορές. Αν 

αντίθετα χρησιμοποιηθεί η ανισότητα (2), ο πίνακας Α θα μεταφερθεί μία μόνο φορά 

από την κύρια μνήμη ενώ οι πίνακες Β και C θα μεταφερθούν N/a2’ φορές (το a2’ 

είναι μεγαλύτερο από το a2, συνεπώς N/a2’ < N/a2). Η επαναχρησιμοποίηση δεδομένω 

που εκμεταλλεύεται η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι μεγαλύτερη από όλες της 

υπάρχουσες μεθοδολογίες. Η Z-Morton μεταφέρει τους πίνακες Α και Β N/az φορές 

και τον C, N/(2az) φορές ενώ τρία tilez χωράνε στην cache (az είναι το μήκος της 

ακμής του tilez). 

Στη συνέχεια ακολουθεί η επιλογή του μεγέθους του Tile0. Το μέγεθος αυτό 

εξαρτάται από το πλήθος των καταχωρητών και χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση 

συνεχόμενων στοιχείων γραμμής της cache, από το Tile1 του πίνακα Α,  σε 

καταχωρητές, με σκοπό την ελάχιστη χρήση αυτών. Ένας υπο-πίνακας (1 x 
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a0), από το Tile1 του A, αποθηκεύεται στο Tile0 (Σχ. 2.3). Τα στοιχεία από το Tile1 

του A, αποθηκεύονται στο αρχείο καταχωρητών και πολλαπλασιάζονται με όλες τις 

στήλες ενός υπο-πίνακα (a0 x a1) από το Tile1 του B. Το πλήθος των στοιχείων που θα 

αποθηκευτούν σε καταχωρητές (a0) εξαρτάται από μέγεθος του αρχείου 

καταχωρητών. Η ανισότητα (5) ισχύεί, αν υπάρχει αρχείο καταχωρητών για αριθμούς 

κινητής υποδιαστολής και οι A, B, C είναι αυτού του τύπου. Η ανισότητα (6) ισχύει αν 

οι A, B, C είναι πίνακες ακεραίων. Το πλήθος των απαιτούμενων καταχωρητών είναι 

a0 + 2 x p. Τα a0 είναι τα στοιχεία του Tile0 και p είναι το πλήθος των μονάδων 

πολλαπλασιασμού που μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαβάνεται για όλα τα  Tile0 με σειρά column-wise. Κάθε στοιχείο από το Tile1 

του A μεταφέρεται μόνο μία φορά. Τα στοιχεία από τα Tile1 του B μεταφέρονται a1 

φορές και τα αντίστοιχα του C a1/a0 φορές. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τις εντολές διευθυνσιοδότησης είναι πολύ 

σημαντικές κατά τη δέσμευση των καταχωρητών και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Πρόκειται για τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις επαναλήψεων 

στους εσωτερικούς βρόχους και για την αποθήκευση των ακραίων τιμών τους. 

 
(Αν A, B, C είναι αριθμοί F.P.και υπάρχει F.P. αρχείο καταχωρητών.) 

 
(Αν A, B και C είναι ακέραιοι.) 

Επιπλέον, για την τοποθέτηση των πινάκων στη μνήμη, 1-d πίνακες δημιουργούνται 

ώστε όλα τα στοιχεία τους να είναι σε διαδοχικές θέσεις μνήμης, μειώνοντας έτσι τις 

εντολές διευθυνσιοδότησης. 

 Σε περίπτωση που η cache της αρχιτεκτονικής είναι direct mapped, τότε οι υπο-

πίνακες αποθηκεύονται διαδοχικά. Πρώτα αποθηκεύεται το Tile2 του A, μετά του B 

και μετά του C κλπ. Με αυτόν τον τρόπο οι αστοχίες στην cache μειώνονται αισθητά 

(σύμφωνα με τις μετρήσεις, η μείωση είναι της τάξης του 52%). Σε περίπτωση που 

υπάρχει associativity, τότε δεν υπάρχει λόγος για συγκεκριμένη διάταξη των υπο-

πινάκων στα επίπεδα cache. Συνδυάζοντας τις παραπάνω τεχνικές για το μέγεθος των 

Tile και την τοποθέτηση στη μνήμη, επιτυγχάνεται καλύτερη τοπικότητα δεδομένων 

σε όλη την ιεραρχία cache και στο αρχείο καταχωρητών. Οι εντολές 

διευθυνσιοδότησης μειώνονται. Οι ανισότητες (1), (2) συντελούν στην αποφυγή 

εκτέλεσης σεναρίων που δεν πρόκειται να επιφέρουν επιθυμητές λύσεις. 
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Αρκετά μοντέλα αρχιτεκτονικών δε συμπεριφέρονται αποδοτικά όταν υπάρχουν 

πολλά επίπεδα tiling, καθώς αυξάνονται οι εντολές διευθυνσιοδότησης. Μειώνοντας 

το πλήθος των επιπέδων tiling μερικές φορές οδηγεί στην απόρριψη ενός επιπέδου 

cache (L1 ή L2) .Στην περίπτωση αυτή συνήθως προτιμάται να διατηρηθεί το L2 

επίπεδο καθώς οι μεταφορές δεδομένων από την κύρια μνήμη κοστίζουν 

περισσότερο. Σε άλλες περιπτώσεις οι L1 αποδεικνύεται κρισιμότερη αν για 

παράδειγμα η L2  είναι πολύ μεγαλύτερή της. Αν ένα μεγάλο tile της L2 χρειάζεται 

να μεταφερθεί προς την L1, τότε μόνο ένα μικρό μέρος του θα χωρέσει σε αυτή, με 

αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές μεταφορές. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία δίδει καλά αποτελέσματα όταν οι πίνακες είναι είτε 

τετραγωνικοί είτε παραλληλόγραμμοι. Επιπλέον, επιφέρει κέρδη και όταν N << M. 

Στην περίπτωση αυτή, επειδή η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων είναι μικρή, οφέλη 

είναι τα λιγότερο δυνατά. Αντιθέτων για  N >> M τα οφέλη είναι μέγιστα καθώς η 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων είναι υψηλή. 

 

2.5  Πειραματικά αποτελέσματα 

Οι πειραματικές μετρήσεις για την προτεινόμενη αρχιτεκτονική έγιναν με τη χρήση 

του εξομοιωτή SimpleScalar [85].  

Υλοποιήθηκαν δύο αλγόριθμοι (Standard, Strassen’s - Winograd’s variant) και έξι 

συναρτήσεις διαδοχικών διατάξεων πινάκων (Lc, Lu, Lx, Lz, Lg, Lh), όπως 

παρουσιάζονται στο [75]. Στη συνέχεια τα παραπάνω συγκρίθηκαν με την 

προτεινόμενη μεθοδολογία.  

Δεδομένου ότι οι έξι συναρτήσεις διαδοχικών διατάξεων πινάκων έχουν παρόμοια 

απόδοση, για λόγους απλοποίησης παρουσιάζεται μόνο η Z-Morton. Επίσης οι 

αλγόριθμοι Strassen και Winograd’s variant παρουσιάζουν παρόμοια απόδοση. Για το 

λόγο αυτό, παρουσιάζονται ο παραδοσιακός αλγόριθμος και ο Strassen με διάταξη Z-

Morton.  

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν πολλές διαφορετικές αρχιτεκτονικές με τη 

βοήθεια του SimpleScalar. Συγκεκριμένα οι αρχιτεκτονική περιείχε τέσσερις ALU 

ακεραίων αριθμών και δύο ή τέσσερις πολλαπλασιαστές. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 

μεταβλητού πλήθους ALU και πολλαπλασιαστές κινητής υποδιαστολής. Το μέγιστο  

δυνατό πλήθος εντολών που εκτελούνται παράλληλα σε ένα κύκλο ρολογιού είναι 

τέσσερις. Η εκτέλεση γίνεται με μορφή ΟοΟ με  load/store στοίβα εντολών μεγέθους 
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8. Η RUU  έχει μέγεθος 16 εντολές. Η L1 cache εντολών έχει μέγεθος 4096 bytes και 

η L2 65536 bytes. Ο χρόνος απόκρισης των L1 και L2 για ευστοχία δεδομένου είναι 1 

και 6 κύκλοι αντίστοιχα. 

Πειραματικές μετρήσεις έγιναν χρησιμοποιώντας στην αρχιτεκτονική τέσσερις ALU 

κινητής υποδιαστολής, πολλαπλασιαστές και port μνήμης L1 για την γρήγορη 

τροφοδοσία των μονάδων εκτέλεσης με δεδομένα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει 

44% καλύτερη απόδοση από τον παραδοσιακό αλγόριθμο με Z-Morton για όλα τα 

μεγέθη πινάκων. Επίσης, είναι 17% καλύτερη σε απόδοση σε σχέση με τον 

αλγόριθμο Strassen με (ALU, MUL, L1 ports) = (4,1,4), (4,2,4), (4,4,4) για όλα τα 

μεγέθη πινάκων (Σχ. 2.4, 2.5). 

 
Σχ. 2.4 Σύγκριση απόδοσης για 4 σετ ALU, πολλαπλασιαστές, L1 port μνήμης), N=256 

 
Σχ. 2. 5 Σύγκριση απόδοσης για 4 σετ ALU, πολλαπλασιαστές, L1 port μνήμης),  N=512 
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Επιπλέον εξετάζεται η απόδοση όταν η cache έχει σταθερό μέγεθος και μήκος 

γραμμής, αλλά με μεταβλητό associativity (Σχ. 2.6). Ο αριθμός των ALU κινητής 

υποδιαστολής, πολλαπλασιαστών, port μνήμης είναι 4, 2, 2 αντίστοιχα. Οι L1, L2 

έχουν μεγέθη 2048 , 32768 bytes αντίστοιχα. Για την περίπτωση που είναι direct 

mapped, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική έχει βελτίωση 52% σε σχέση με τον 

παραδοσιακό αλγόριθμο με Z-Morton εξαιτίας των ενδιάμεσα τοποθετημένων Tile 

των τριών πινάκων στην cache  που έχει σαν αποτέλεσμα μείωση των αστοχιών. 

Επίσης, τα οφέλη της προτεινόμενης μεθοδολογίας δεν επηρεάζονται από την 

associativity, εξαιτίας της ενδιάμεσης τοποθέτησης των Tile. Παρατηρείται ότι το 

associativity στην L2 επηρεάζει περισσότερο την απόδοση, καθώς το κόστος 

ανάγνωσης/εγγραφής στην κύρια μνήμη είναι μεγαλύτερο. 

 
Fig.  2.6 Σύγκριση απόδοσης για μεταβλητού τύπου associativity. 

Όσον αφορά τα μεγέθη των πινάκων, η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι 355 

γρηγορότερη σε σχέση με τον αλγόριθμο του Strassen και μέχρι 54% καλύτερη από 

τον παραδοσιακό αλγόριθμο με διάταξη Z-Morton (Σχ. 2.7). Για τις μετρήσεις αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν μία  L1 μνήμη μεγέθους 2048 bytes (2-way associative) και μία 

L2 μεγέθους 16384 bytes (4-way associative). Ο αριθμός των κύκλων εκτέλεσης 

αυξάνεται αναλογικά με το πλήθος των στοιχείων πίνακα. 

Αν η σύγκριση μεταξύ της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των άλλων δύο 

αλγορίθμων γίνει με πίνακες μικρού μεγέθους (πχ N=64. Σχ. 2.7) τότε παρατηρείται 

μείωση της διαφοράς απόδοσης μεταξύ τους (περίπου 15% σε σχέση με τον Strassen 

και 9% σε σχέση με τον Z-Morton. Ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι μεγάλα 

τμήματα των πινάκων χωράνε πλέον στην cache και έτσι η διαχείριση μνήμης δεν 
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αποτελεί πρόβλημα για το υλικό ελέγχου της μνήμης αυτής. Όσο όμως το μέγεθος 

των πινάκων αυξάνεται, η διαφορά στην απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

φτάνει το 35% σε σχέση με τον Strassen και 58% σε σχέση με τον παραδοσιακό 

αλγόριθμο με Z-Morton. Η τελευταία διαφορά συμβαίνει εξαιτίας της καλύτερης 

εκμετάλλευσης στην προτεινόμενη μεθοδολογία της επαναχρησιμοποίησης 

δεδομένων. 

 
Σχ. 2. 7 Σύγκριση απόδοσης για διαφορετικά μεγέθη πινάκων. 

Όπως φαίνεται η προτεινόμενη μεθοδολογία προσπελάζει 41% λιγότερες φορές την 

ιεραρχία μνήμης και έχει 59% λιγότερες αστοχίες δεδομένων στην L1 cache σε σχέση 

με τον παραδοσιακό αλγόριθμο με Z-Morton.  Στην L2 cache τα αντίστοιχα κέρδη 

είναι μέχρι 49% και 40%.Ο αλγόριθμος του Strassen παρόλο που απαιτεί λιγότερες 

πράξεις πολλαπλασιασμού έχει περιορισμένη τοπικότητα δεδομένων και κατά 

συνέπεια αυξημένες αστοχίες στην cache. Η προτεινόμενη μεθοδολογία παρουσιάζει 

μέχρι 76% λιγότερες αστοχίες στην L1 και 68% στην L2. Οι προσπελάσεις στην L1 είναι 

42% λιγότερες και στην L2 68% σε σχέση με τον αλγόριθμο Strassen (Σχ. 2.8, 2.9, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13). Ο συνολικός αριθμός των load και store (Σχ. 2.14) είναι επίσης 

μειωμένος εξαιτίας καλύτερης δέσμευσης των καταχωρητών. Η μείωση αύτή είναι 

της τάξης του 37% και 38% σε σχέση με τους Strassen και παραδοσιακό αλγόριθμο 

αντίστοιχα. 
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Σχ. 2.8 Αριθμός προσπελάσεων/αστοχιών στην L1 cache για N=256. 

 
Σχ. 2.9 Αριθμός προσπελάσεων/αστοχιών στην L2 cache για N=256. 
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Σχ. 2.10 Αριθμός προσπελάσεων/αστοχιών στην L1 cache για N=512. 

 
Σχ. 2.11 Αριθμός προσπελάσεων/αστοχιών στην L2 cache για N=512. 
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Σχ. 2.12 Αριθμός προσπελάσεων/αστοχιών στην L1 cache για N=1024. 

 
Σχ. 2.13 Αριθμός προσπελάσεων/αστοχιών στην L2 cache για N=1024 
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Σχ. 2.14 Συνολικές load/store εντολές. 

Στα σχ. 2.15, 2.16 φαίνονται οι μετρήσεις σύγκρισης της απόδοσης για διαφορετικά 

μεγέθη L1 και L2. Χρησιμοποιούνται  2-way associative L1 και 4-way associative L2 με  

4 ALU ακεραίων, 4 πολλαπλασιαστές ακεραίων, 4 ALU κινητής υποδιαστολής, 4 

πολλαπλασιαστές κινητής υποδιαστολής και 4 port μνήμης για την L1. Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία έχει 48% μείωση στους κύκλους εκτέλεσης συγκρινόμενη 

με τον παραδοσιακό αλγόριθμο με Z-Morton και μέχρι 27% σε σχέση με τον 

Strassen.  

Το σχ. 2.17 δείχνει την απόδοση συναρτήσει της καθυστέρησης ευστοχιών σε 

διαφορετικά μεγέθη cache μνημών. Χρησιμοποιούνται 2-way associative L1 cache με 

μέγεθος 4096 bytes και 4-way associative  L2 cache με 16384 bytes. Οι 

καθυστερήσεις ευστοχίας είναι 1 κύκλος ρολογιού για την L1 cache και 7 κύκλοι 

ρολογιού για την L2. Η προσπέλαση του πρώτου δεδομένου στην κύρια μνήμη 

διαρκεί 18 κύκλους ρολογιού και 2 κύκλους το burst mode. Για τις μετρήσεις, 

χρησιμοποιήθηκαν τρία σενάρια κατά τα οποία αυξάνεται η καθυστέρηση στις 

μνήμες με σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού που επηρρεάζεται η συνολική 

απόδοση. Στο πρώτο σενάριο η καθυστέρηση στην L1 είναι 4 κύκλοι ρολογιού. Στο 

δεύτερο, η καθυστέρηση στην L2 είναι 20 κύκλοι. Για το τρίτο, η πρώτη προσπέλαση 

και το burst mode στην κύρια μνήμη διαρκούν 60 και 12 κύκλους, αντίστοιχα. Τα 

τρία σενάρια αυξάνουν την συνολική απόδοση του συστήματος. Ο αλγόριθμος του 

Strassen έχει την μεγαλύτερη καθυστέρηση  όταν αυξάνονται οι κύκλοι απόκρισης 

της L2 καθώς απαιτεί πολλές προσπελάσεις στη μνήμη αυτή. Ο αριθμός των 
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προσπελάσεων στην κύρια μνήμη της προτεινόμενης μεθοδολογίας  είναι μικρός και 

δεν επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του συστήματος. 

 
Σχ. 2.15 Σύγκριση απόδοσης για 9 διαφορετικά μεγέθη cache (L2, L1). 

 
Σχ. 2.16 Σύγκριση απόδοσης για 9 διαφορετικά μεγέθη cache (L2, L1). 
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Σχ. 2.17 Σύγκριση απόδοσης για 4 διαφορετικά cache hit latencies. 

2.6 Συμπεράσματα 

Οι υπάρχουσες διατάξεις πινάκων και ο χρονοπρογραμματισμός των προσπελάσεών 

τους για την εφαρμογή πολλαπλασιασμού πινάκων παρουσιάζουν περιορισμένη 

τοπικότητα δεδομένων (temporal και spatial). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μία 

νέα μεθοδολογία για ΜΜΜ η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των 

προσπελάσεων στη μνήμη. Ο χρονοπρογραμματισμός που χρησιμοποιεί η 

μεθοδολογία αυτή οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης του συστήματος. Συγκρινόμενη με 

τη μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο [75], για ένα μεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών, η 

αύξηση είναι μέχρι 55% και μέχρι 35%, συγκρινόμενη με τη μεθοδολογία του 

Strassen. 

Η μελλοντική εργασία μεριλαμβάνει την ανάλυση και υλοποίηση του προτεινόμενου 

αλγορίθμου σε πολυεπεξεργαστικές πλατφόρμες. Επιπλέον, θα γίνει βετιστοποίηση 

και άλλων πυρήνων εφαρμογών ως προς τη διαχείριση μνήμης. 

 



3 Mεθοδολογία αποδοτικής υλοποίησης του Fast 

Fourier Transform (FFT) με διαχείριση 

μνήμης 

3.1  Εισαγωγή 

  

Οι υφιστάμενες SOA self-tuning βιβλιοθήκες, που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση πράξεων γραμμικής άλγεβρας και για την υλοποίηση του FFT 

αλγορίθμου, όπως ο ATLAS [Whaley et al. 1997] και ο FFTW [Frigo 1999, Frigo et 

al. 2005, Frigo et al. 2007, Frigo et al. 1998, Frigo et al. 2001, Frigo et. al. 1998, Frigo 

2007], καταφέρνουν να βρουν το βέλτιστο εκτελέσιμο κώδικα μιας συγκεκριμένης 

εφαρμογής εφαρμόζοντας αναζήτηση σε ένα πολύ μεγάλο χώρο εξερεύνησης. Κατά 

την εξερεύνηση του χώρου υλοποίησης του αλγορίθμου, πολλοί διαφορετικοί 

εκτελέσιμοι κώδικες  προκύπτουν και δοκιμάζονται. Ο ταχύτερος από αυτούς 

επιλέγεται για την υλοποίηση του αλγορίθμου FFT. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ανάπτυξη μιας αυτορρυθμιζόμενης βιβλιοθήκης είναι ένα δύσκολο και χρονοβόρο 

έργο, δεδομένου της πληθώρας παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ο 

αριθμός και το μέγεθος του tiling, το βάθος του loop unroll, η τεχνική software 

pipeline που θα ακολουθηθεί, η κατανομή των καταχωρητών, η παραγωγή 

εκτελέσιμου κώδικα, η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων, οι μετασχηματισμοί των 

βρόχων και το software prefetch, οι οποίες θα εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση του 

FFT αλγορίθμου. Ακόμα, ένα επιπρόσθετο μειονέκτημα που δύναται να παρουσιαστεί 

είναι ότι ένας εκτελέσιμος κώδικας οδηγεί σε ταχύτερη εκτέλεση για μια 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε μια πιο αργή εκτέλεση σε 

μια διαφορετική αρχιτεκτονική.  

Η FFTW είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ελεύθερη βιβλιοθήκη 

λογισμικού η οποία υπολογίζει το Discrete Fourier Transform (DFT) και τις διάφορες 

ειδικές περιπτώσεις του. Η FFTW είναι ευρέως αποδεκτή, τόσο από τα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα όσο και από την βιομηχανία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι παρέχει 

στους χρήστες  εξαιρετική απόδοση για μια ποικιλία πλατφορμών, η οποία πετυχαίνει 

κατά κανόνα γρηγορότερη υλοποίηση από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες, που είναι 

εμπορικά διαθέσιμες. Η FFTW βιβλιοθήκη έλαβε το 1999 το J. H. Wilkinson βραβείο 
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για το αριθμητικό λογισμικό, το οποίο απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια στο 

λογισμικό που «θέτει καλύτερα όλες τις φάσεις της προετοιμασίας ενός αριθμητικού 

λογισμικού υψηλής ποιότητας". Εκτεταμένα προγράμματα αναφοράς για της 

επιδόσεις του FFTW, καθώς και πάνω από πενήντα διαφορετικές FFT υλοποιήσεις 

έχουν πραγματοποιηθεί στους περισσότερους μοντέρνους επεξεργαστές γενικού 

σκοπού (General Purpose Processors - GPP), τα οποία συγκρίνουν μετασχηματισμούς 

μιγαδικών και πραγματικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας από μία έως και τρεις 

διαστάσεις, τόσο για απλή ακρίβεια, όσο και για διπλή ακρίβεια. Η βιβλιοθήκη FFTW 

αποδίδει καλύτερα συγκρινόμενη με άλλους διαθέσιμους προς το κοινό κώδικες και 

εμπορικά διαθέσιμες βιβλιοθήκες. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι η βιβλιοθήκη 

αυτή αποτελείται από πολλά και μεγάλα αρχεία πηγαίου κώδικα, με αποτέλεσμα την 

δραματική αύξηση του συνολικού μεγέθους πηγαίου κώδικα, κάτι το οποίο δεν ισχύει 

για την προτεινόμενη μεθοδολογία. Επιπρόσθετα, ο χρόνος μεταγλώττισης της 

βιβλιοθήκης FFTW είναι υπερβολικά μεγάλος και ειδικά όταν επιθυμεί ο σχεδιαστής 

να έχει ως αποτέλεσμα τον βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης για το πρόγραμμά του. Στην 

παρούσα διατριβή, προτείνεται μια μεθοδολογία κατά την οποία ο βέλτιστος 

χρονοπρογραμματισμός παράγεται αμέσως χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους του υλικού, εν αντιθέσει με την SOA 

βιβλιοθήκη υλοποίησης του FFT, την FFTW, η οποία πρώτα θα πρέπει να παράγει 

και να εκτελέσει όλες τις πιθανές λύσεις αποσκοπώντας στην εύρεση του πιο 

γρήγορου χρονοπρογραμματισμού. Ακόμα, το μέγεθος του πηγαίου κώδικα της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι πολύ μικρότερο συγκρινόμενο με αυτό της 

βιβλιοθήκης FFTW. Η παρούσα διατριβή ασχολείται συγκεκριμένα με τους 

μιγαδικούς μετασχηματισμούς.  

Η σύγκριση μεταξύ της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της βιβλιοθήκης 

FFTW πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το SimpleScalar Simulator [Burger et al. 

1997]. Ο SimpleScalar προσομοιωτής επιλέχθηκε λόγω της ποικιλίας των μοντέλων 

υλικού που δύναται να προσφέρει κατά την προσομοίωση εκτέλεσης ενός 

προγράμματος.   

Ο FFTW ελαχιστοποιεί τα register spills και τις προσπελάσεις στην κρυφή 

μνήμη βρίσκοντας ένα χρονοπρογραμματισμό, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον 

αριθμό των καταχωρητών και των επιπέδων της κρυφής μνήμης, καθώς και του 

μεγέθους της κρυφής μνήμης κάθε επιπέδου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογίζει 

τον FFT με τα λιγότερο δυνατά register spills και τις λιγότερες δυνατές προσπελάσεις 



 51 

στις κρυφές μνήμες που μπορούν να συμβούν, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια 

εύρεσης του βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού λαμβάνονται υπόψη πλήρως ο 

αριθμός των καταχωρητών και το μέγεθος της κρυφής μνήμης. Στην περίπτωση κατά 

την οποία τα FFT δεδομένα χωράνε στην κρυφή μνήμη, τότε η βέλτιστη λύση 

επιτυγχάνεται χωρίς εξερεύνηση (exploration), εν αντιθέσει με την μεθοδολογία που 

προτείνεται από την βιβλιοθήκη FFTW. Στην περίπτωση κατά την οποία τα FFT 

δεδομένα δεν χωράνε στην κρυφή μνήμη, μια μικρή εξερεύνηση πραγματοποιείται 

για την εύρεση του αριθμού των επιπέδων tiling που θα εφαρμοστούν για την 

υλοποίηση του FFT αλγορίθμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη 

μεθοδολογία δεν υιοθετεί ούτε τον αλγόριθμο αναζήτησης σε πλάτος (Breadth First 

Search - BFS), ούτε τον αλγόριθμο αναζήτησης σε βάθος (Depth First Search - DFS) 

αλγόριθμος, αλλά ένα διαφορετικό αλγόριθμο, όπως θα αναλυθεί και στην συνέχεια 

του παρόντος κεφαλαίου, ο οποίος αξιοποιεί πλήρως την παραγωγή και κατανάλωση 

των αποτελεσμάτων των πεταλούδων, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων 

των twiddle συντελεστών του FFT αλγορίθμου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση από την βιβλιοθήκη FFTW σε ένα ευρύ φάσμα 

αρχιτεκτονικών, όπως φαίνεται και από τα πειραματικά αποτελέσματα..  

3.2 Γνωστικό υπόβαθρο. 

 

Στην παρούσα υπό-ενότητα ορίζεται ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier 

(Discrete Fourier Transform - DFT) [13, 14, 2]. Έστω X μια σειρά από n μιγαδικούς 

αριθμούς. Ο προς τα εμπρός DFT (forward DFT) του X είναι ο πίνακας Υ, ο οποίος 

δίνεται από την Εξίσωση (1):  

 

   w ij

n

n

j
jXiY 

 1

0
  (1) 

 

όπου  είναι μια αρχική νιοστή ρίζα και . Αν X είναι ένα 

πραγματικό διάνυσμα, η μετατροπή του Υ έχει την hermitian συμμετρία που δίνεται 

από την Εξίσωση (2): 

 

   iYinY *    (2)  
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όπου  το συζυγές διάνυσμα του . Ο προς τα πίσω DFT αφαιρεί το πρόσημο 

από τον εκθέτη του  και ορίζεται από την Εξίσωση (3): 

 

   wij

n

n
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jXiY  




1

0
  (3) 

 

Ο προς τα πίσω μετασχηματισμός DFT είναι ο "αντίστροφος" (scaled inverse) 

του προς τα εμπρός μετασχηματισμού DFT, με την έννοια ότι εάν υπολογίσουμε τον 

προς τα πίσω μετασχηματισμό του «προς τα εμπρός μετασχηματισμού» σαν 

αποτέλεσμα προκύπτει  ο αρχικός πίνακας πολλαπλασιασμένος με n.  

Στην DFT βιβλιογραφία, σε αντίθεση με την βιβλιογραφία της Επιστήμης των 

Υπολογιστών, συνιθίζεται να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των αριθμητικών 

πράξεων που πραγματοποιούνται από τους διάφορους αλγορίθμους αντί για την 

ασυμπτωτική πολυπλοκότητα τους. Πράγματι, η ασυμπτωτική πολυπλοκότητα όλων 

των ενδιαφερόντων DFT αλγορίθμων είναι O(nlogn) και η λεπτομερειακή μέτρηση 

του ακριβούς αριθμού των εντολών είναι συνήθως εφικτή.  

3.3 Προηγούμενη έρευνα. 

  

Η πολυπλοκότητα της FFTW βιβλιοθήκης είναι αρκετά μεγάλη και για την 

κατανόησή της πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη περιγραφή της. Η 

FFTW είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ελεύθερη βιβλιοθήκη λογισμικού η οποία 

υπολογίζει το Discrete Fourier Transform (DFT) και τις διάφορες ειδικές περιπτώσεις 

του. Η βιβλιοθήκη FFTW είναι ευρέως αποδεκτή, τόσο από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα 

τόσο και από την βιομηχανία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι παρέχει εξαιρετική 

απόδοση σε διάφορες πλατφόρμες, η οποία είναι ανταγωνιστική ή ακόμα και πιο 

γρήγορη από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες, που διατίθενται εμπορικά. 

Ο κρίσιμος κώδικας της βιβλιοθήκης FFTW δημιουργείται αυτόματα από 

έναν ειδικού σκοπού μεταγλωττιστή, που ονομάζεται "genfft", και δίνει ως έξοδο C 

κώδικα. Ο genfft είναι γραμμένος σε γλώσσα Caml Light dialect of ML [Leroy 1996], 

λόγω της απλότητας που παρέχει στην έκφραση συμβολικών χειρισμών. Ο Genfft 

μεταγλωττιστής λειτουργεί σε τέσσερις φάσεις [Frigo 1999], οι οποίες είναι η 

δημιουργία,  η απλοποίηση, ο χρονοπρογραμματισμός και το unparsing. Εν συνεχεία, 

παρατίθενται οι φάσεις του genfft μεταγλωττιστή: 
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1. Κατά τη φάση της δημιουργίας, ο genfft μεταγλωττιστής παράγει τον Directed 

Acyclic Graph (DAG) του codelet, δηλαδή των ακολουθιών του C κώδικα, οι οποίες 

μπορούν να συνταχθούν με πολλούς τρόπους. Κάθε κόμβος του DAG αναπαριστά 

έναν τελεστή και τα παιδιά του κόμβου αντιπροσωπεύουν τους τελεσταίους. Ο 

ορισμός ενός κόμβου δίνεται στο Σχ. 1. Ο κόμβος μπορεί να είναι ένας πραγματικός 

αριθμός, ένα load ή ένα store μιας έκφρασης, το άθροισμα των κόμβων - παιδιών, το 

γινόμενο δύο κόμβων ή η αναστροφή πρόσημου ενός κόμβου. Κατά την τελευταία 

περίπτωση, ο τελεσταίος a και ο τελεσταίος -a αποθηκεύονται στον ίδιο καταχωρήτη 

και στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται ο τελεσταίος –a τοποθετείται 

ένα πλην. Εκτός από την δομή του κόμβου υπάρχει και μια άλλη δομή, που 

ονομάζεται «σύνθετη». Η σύνθετη δομή υλοποιεί σύνθετες εκφράσεις και είναι 

ουσιαστικά ένας συνδυασμός κόμβων σε ένα υπερ-κόμβο. Υπάρχουν διάφοροι 

αλγόριθμοι οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί από τον μεταγλωττιστή genfft. Πιο 

συγκεκριμένα, οι προαναφερθέντες αλγόριθμοι είναι:  

 Ο split-radix αλγόριθμος [Duhamel et al. 1.990], αν το N είναι πολλαπλάσιο 

του 4. 

 Ένας πρωταρχικού παράγοντα (prime factor) αλγόριθμος (όπως περιγράφεται 

στο [Oppenheim et al. 1989]), εάν το Ν εκφράζονται σε N1 * N2 όπου ni ≠ 1 

και gcd (N1, N2) = 1.  

 O Cooley - Tukey FFT αλγόριθμος [Cooley et al. 1965], εάν το Ν 

εκφράζονται σε σε N1 * N2, όπου Ni = 1, i=1,2. 

 Ο Rader αλγόριθμος για μετασχηματισμούς πρωταρχικού μήκους, αν N = 5 ή 

N ≥ 13 και N είναι πρώτος αριθμός.  

 Η άμεση εφαρμογή του ορισμού του DFT, όπως εκφράζεται στην Εξίσωση 

(1). 

 

 

Σχ. 3.1. Ορισμός ενός κόμβου. 
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2. Κατά τη διάρκεια της απλοποίησης, (ο κώδικας μετατρέπεται σε έναν απλούστερο 

κώδικα από τον αρχικό), ο απλοποιητής (simplifier) διατρέχει τον DAG από κάτω 

προς τα πάνω (bottom - up) και εφαρμόζει μια σειρά τοπικών βελτιώσεων σε κάθε 

κόμβο. Ο απλοποιητής αντιμετωπίζει τον DAG σαν ένα δέντρο. Σύμφωνα με τον 

[Wadler 1997], ο απλοποιητής είναι γραμμένος με ένα μοναδικό τρόπο. Αυτές οι 

βελτιώσεις που μπορεί να εφαρμοστούν σε κάθε κόμβο, υποδιαιρούνται σε τρεις 

κατηγορίες:  

 Αλγεβρικούς μετασχηματισμούς. Οι μετασχηματισμοί αυτοί μειώνουν την 

αριθμητική πολυπλοκότητα του DAG, αντικαθιστώντας τους 

πολλαπλασιασμούς με 0, α και –α αντίστοιχα και τις προσθέσεις με 0.  

 Εξάλειψη των κοινών υπό-εκφράσεων: Εξάλειψη των υπό-εκφράσεις και 

δημιουργία νέων. Παραδείγματος χάριν, εάν υπάρχουν οι υπό-εκφράσεις x - y 

και y - x, ο απλοποιητής μετατρέπει και τις δύο εκφράσεις είτε σε x – y και – ( 

x – y ) ή σε - ( y – x ) και y – x, ανάλογα με το ποια έκφραση βρέθηκε πρώτη 

κατά την διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης του DAG. 

 Συγκεκριμένες DFT βελτιώσεις: Όλες οι αριθμητικές σταθερές γίνονται 

θετικές με την πιθανή μεταφορά του αρνητικού πρόσημου σε άλλους κόμβους 

του DAG. Εφαρμόζοντας αυτή την τεχνική μειώνεται ο αριθμός των loads.  

Η δεύτερη συγκεκριμένη DFT βελτίωση δεν εφαρμόζεται τοπικά σε κόμβους, 

αλλά εφαρμόζεται σε ολόκληρο το DAG. Ο μετασχηματισμός βασίζεται στο γεγονός 

ότι o DAG, που υπολογίζει μια γραμμική συνάρτηση, μπορεί να «αναστραφεί», 

δίνοντας σαν αποτέλεσμα έναν αναστραμμένο DAG [Crochiere et al. 1975], όπως 

απεικονίζεται στο Σχ. 2. Σε πολλές περιπτώσεις η μετατροπή του DAG επιτυγχάνεται 

με διαφόρους τρόπους απλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν εμφανείς στο αρχικό 

γράφημα. Κατά συνέπεια, ο απλοποιητής διατρέχει τρεις φορές τον DAG. Πρώτα 

απλοποιεί τον αρχικό DAG, στην συνέχεια τον αναστραμμένο DAG και, τέλος, τον 

βελτιστοποιημένο αρχικό DAG. Αυτή η αναστροφή του γραφήματος δύναται να 

μειώσει τον αριθμό των πολλαπλασιασμών, αλλά δεν μπορεί να μειώσει τον αριθμό 

των προσθέσεων.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο απλοποιητής είναι γραμμένος σαν να 

απλοποιούσε ένα δέντρο έκφρασης. Επιπρόσθετα, ο απλοποιητής διατηρεί έναν 

πίνακα με όλους τους προηγούμενους απλοποιημένους κόμβους του DAG μαζί με τις 
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απλοποιημένες εκδοχές τους. Επομένως, κάθε φορά που ο απλοποιητής επισκέπτεται 

ένας κόμβο για δεύτερη φορά επιστρέφει την τιμή του από τον πίνακα, δίχως να 

επαναλαμβάνει την διαδικασία από την αρχή. 

 

 

Σχ. 3.2. Αναστραμμένος DAG 

 

3. O genfft χρονοπρογραμματιστής παράγει μια τοπολογική ταξινόμηση του DAG σε 

μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσει τη χρησιμοποίηση των καταχωρητών. Για τους 

μετασχηματισμούς ,που το μέγεθος τους είναι δύναμη του δύο, στο [Frigo 1990] 

αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένας χρονοπρογραμματισμός, που είναι ασυμπτωτικά 

βέλτιστος με αυτή την άποψη, έστω και αν το πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από τον 

αριθμό των καταχωρητών. Το γεγονός αυτό προέρχεται από το red-blue pebbling 

game του  Hong και Kung [Hong et al. 1981]. Ο χρονοπρογραμματιστής προσπαθεί 

να αναδιοργανώσει τον DAG κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι κατανομείς καταχωρητών 

(register allocators), που χρησιμοποιούνται από τους μεταγλωττιστές [Muchnick 

1997], να μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των register spills.  

Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού, ο οποίος αναπαρίσταται στο Σχ. 3, 

είναι μια αναδρομική διαδικασία που αποτελείται από δύο βήματα τα οποία 

εφαρμόζονται εναλλάξ στο DAG. Το πρώτο βήμα είναι ο σειριακός διαχωρισμός 

(serial split), το οποίο χωρίζει τον DAG σε υπό-γράφους (sub-DAGs) οι οποίοι 

τοποθετούνται σειριακά για να δημιουργήσουν τον συνολικό χρονοπρογραμματισμό. 

Το δεύτερο βήμα είναι ο παράλληλος διαχωρισμός (parallel split), που δημιουργεί μια 

σειρά παράλληλων DAG, με παράλληλη σύνθεση του χρονοπρογραμματισμού του 

κάθε στοιχείου για τον τελικό χρονοπρογραμματισμό, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 

3. Ένα πρόβλημα μεγέθους N χωρίζεται σε sqrt(N) προβλήματα της sqrt (N) που 

χωράνε στην κρυφή μνήμη ή σε καταχωρητές, το οποίο ισοδυναμεί στον χωρισμό του 

DAG  με μια κάθετη γραμμή, η οποία χωρίζει τον γράφο σε δύο μισά τμήματα 

περίπου ίσου μεγέθους. Ο genfft χρονοπρογραμματιστής χρησιμοποιεί αυτή την 

επαναληπτική τεχνική διαχωρισμού για μετασχηματισμούς όλων των μεγεθών. Στη 



 56 

συννέχεια, ο χρονοπρογραμματιστής κόβει χονδρικά τον DAG σε δύο ίσα μέρη 

χρησιμοποιώντας μια απλή ευριστική μέθοδο (heuristic). Το πρώτο μισό του DAG, 

δηλαδή εκείνο που περιέχει τις εισόδους, χρονοπρογραμματίζεται πρώτο. Κάθε μισό 

αποτελείται από Θ (√ n) συνδεδεμένα στοιχεία, τα οποία έχουν 

χρονοπρογραμματιστεί με τον ίδιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ο μετασχηματισμός 

είναι χωρισμένος σε logn κάθετα στάδια. Μια ευριστική μέθοδος χρησιμοποιείται για 

τη τεμαχιοποίηση του DAG στο μισό του, η οποία αποτελείται από την 

χρησιμοποίηση της λογική "καύση του κεριού και από τα δύο άκρα". Αρχικά, ο 

χρονοπρογραμματιστής βάφει τις εισόδους κόκκινές, τις εξόδους μπλε και όλους τους 

άλλους κόμβους μαύρους. Μετά από αυτό το βήμα, ο χρονοπρογραμματιστής 

εναλλάσσεται ανάμεσα σε μια κόκκινη και μια μπλε φάση. Σε μια κόκκινη φάση, 

κάθε κόμβος του οποίου όλοι οι πρόγονοι είναι κόκκινοι, βάφεται κόκκινος. Σε μια 

μπλε φάση, όλοι οι κόμβοι των οποίων οι απόγονοι έχουν μπλε χρώμα, βάφονται 

μπλε. Αυτή η εναλλαγή συνεχίζεται εφόσον υπάρχουν ακόμα μαύροι κόμβοι. Όταν ο 

χρωματισμός ολοκληρωθεί, οι κόκκινο κόμβοι αποτελούν το πρώτο μισό του DAG, 

ενώ οι μπλε κόμβοι το δεύτερο μισό τμήμα του. 

 

 

Σχ. 3.3. Τα τρία πρώτα βήματα χρονοπρογραμματισμού. 

 

4. Τέλος, το unparsing βήμα μετατρέπει την εσωτερική αναπαράσταση του DFT σε 

πραγματικό C κώδικα.  

Η FFTW είναι δομημένη ως μια βιβλιοθήκη "codelets", δηλαδή ακολουθίες C 

κώδικα οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με πολλούς τρόπους. Μια σύνθεση των 

codelets ονομάζεται σχέδιο (plan). Η βιβλιοθήκη FFTW είναι μια υλοποίηση του 
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DFT που χρησιμοποιεί ένα σχεδιαστή (planner) για να προσαρμόσει τους 

αλγορίθμούς του στο υλικό και ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσει την απόδοση, 

χρησιμοποιώντας εξερεύνηση. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την βιβλιοθήκη 

FFTW πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Τον σχεδιασμό, κατά τον οποίο η 

βιβλιοθήκη FFTW προσαρμόζεται στο υλικό και την εκτέλεση, κατά την οποία η 

βιβλιοθήκη FFTW εκτελεί τις πεταλούδες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι 

οι twiddle συντελεστές και όλες οι απλουστεύσεις στο διάγραμμα, όπως 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι προϋπολογισμένες και δεν υπολογίζονται στον 

χρόνο εκτέλεσης. Ο σχεδιαστής βελτιστοποιεί κάθε υπό-πρόβλημα τοπικά και 

ανεξάρτητα από το συνολικό περιεχόμενο. Ο σχεδιαστής, επίσης, αξιολογεί το ίδιο 

υπό-πρόβλημα αρκετές φορές. Για να αποφευχθεί αυτή η επανάληψη, ο σχεδιαστής 

διατηρεί ένα πίνακα με τα σχέδια για τα προβλήματα που έχουν ήδη υπολογισθεί και 

επιστρέφει τη λύση από τον πίνακα, όποτε αυτή απαιτείται.  

Για τη δημιουργία ενός σχεδίου, πρέπει να δοθούν πολλά στοιχεία όπως το 

μέγεθος του μετασχηματισμού (n), δύο δείκτες για τους πίνακες εισόδου και εξόδου 

και μια σημαία που να δηλώνει την χρήση του προς τα εμπρός ή προς τα πίσω 

μετασχηματισμού.  

Για τον υπολογισμό ενός DFT, ο χρήστης αρχικά επικαλείται το σχεδιαστή 

FFTW προσδιορίζοντας του το πρόβλημα προς λύση. Το πρόβλημα είναι μια δομή 

δεδομένων, που περιγράφει το σχήμα των μεγεθών των πινάκων εισόδου δεδομένων, 

καθώς και των διαγραμμάτων (layouts) μνήμης, αλλά δεν περιέχει τα ίδια τα 

δεδομένα. Ο σχεδιαστής παράγει ένα σχέδιο, μια εκτελέσιμη δομή δεδομένων που 

δέχεται τα δεδομένα εισόδου και υπολογίζει το επιθυμητό DFT.  

Ο εκτελεστής υλοποιεί το γνωστό Cooley-Tukey αλγόριθμος, δηλαδή την 

λογική διαίρει και βασίλευε, ο οποίος λειτουργεί παραγοντοποιώντας το μέγεθος του 

n σε n1 * n2. Ο αλγόριθμος τότε υπολογίζει αναδρομικά n1 μετασχηματισμούς 

μεγέθους n2 και n2 μετασχηματισμούς μεγέθους n1. Μετά την παραγωγή του σχεδίου, 

ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει το σχέδιο όσες φορές θέλει, αλλά μόνο για το 

συγκεκριμένο πίνακα εισόδου, το μέγεθος n και το είδος του FFT. Αν ο χρήστης 

επιθυμεί να μετατρέψει μια διαφορετική σειρά ίδιου μεγέθους, πρέπει να 

δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο και η βιβλιοθήκη FFTW αυτόματα επαναχρησιμοποιεί 

εκ νέου τα στοιχεία από το προηγούμενο σχέδιο, αν βέβαια αυτό είναι εφικτό. 

Ο σχεδιαστής μετράει τον χρόνο εκτέλεσης των πολλών διαφορετικών 

σχεδίων και επιλέγει το γρηγορότερο σχέδιο προς υλοποίηση. Για την παραγωγή ενός 
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γρήγορου σχεδίου είναι απαραίτητη η αναμονή για κάποιο χρονικό διάστημά του 

οποίου η διάρκεια  ποικίλει από λίγα δευτερόλεπτα, όταν χρησιμοποιείται η επιλογή 

FFTW_MEASURE έως αρκετές ώρες, όταν χρησιμοποιείται η επιλογή 

FFTW_EXHAUSTIVE. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σοβαρό μειονέκτημα για την 

SOA βιβλιοθήκη υλοποίησης του FFT αλγορίθμου, την FFTW. Επομένως, η 

βιβλιοθήκη FFTW δίνει την δυνατότητα επιλογής μέσω σημαιών των διαφορετικών 

τρόπων παραγωγής ενός σχεδίου. Οι εναλλακτικές σημαίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αναλύονται στην συνέχεια: 

 Η Σημαία FFTW_ESTIMATE: Ο FFTW χρησιμοποιεί μια απλή ευριστική 

μέθοδο για την γρήγορη επιλογή ενός σχεδίου, πιθανότατα μη βέλτιστου, με 

μία εκτέλεση.  

 Η Σημαία FFTW_MEASURE: Ο FFTW βρίσκει ένα βελτιστοποιημένο σχέδιο 

υπολογίζοντας διαφορετικές υλοποιήσεις του FFT και μετρώντας τον χρόνο 

εκτέλεσής τους. Αυτή η σημαία αποτελεί την σταθερή προεπιλογή και μπορεί 

να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ανάλογα με τη πλατφόρμα εκτέλεσης που 

χρησιμοποιείται.  

 Η Σημαία FFTW_PATIENT: Ο FFTW παράγει ένα πιο βέλτιστο σχέδιο, αλλά 

σε βάρος του περισσότερου χρόνου σχεδιασμού.  

 Η Σημαία FFTW_EXHAUSTIVE: Ο FFTW θεωρεί ένα ακόμα πιο ευρύ 

φάσμα από υλοποιήσεις αλγορίθμων, συμπεριλαμβανομένων πολλών που 

πιθανώς δεν είναι γρήγοροι, ούτως ώστε να παράγει το βέλτιστο σχέδιο, 

έχοντας ως μειονέκτημα την σημαντική αύξηση του χρόνου παραγωγής του. 

Ο FFTW που εκτελείται με την επιλογή της σημαίας FFTW_ESTIMATE δεν 

είναι τόσο γρήγορος όσο οι άλλοι, αλλά δύναται να παράγει ένα σχέδιο γρήγορα. 

Επομένως, χρησιμοποιείται αν ο χρήστης επιθυμεί να εκτελέσει τον FFTW δίχως την 

αναμονή για την δημιουργία του επιθυμητού σχεδίου. Ο FFTW που εκτελείται με την 

επιλογή της σημαίας FFTW_MEASURE, της σημαίας FFTW_PATIENT και της 

σημαίας FFTW_EXHAUSTIVE είναι αρκετά πιο γρήγοροι από τον FFTW, που 

εκτελείται με την επιλογή της σημαίας FFTW_ESTIMATE, αλλά η διαφορά μεταξύ 

τους είναι ελάχιστη. 

Η βιβλιοθήκη FFTW χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό για την αποθήκευση των 

σχεδίων στον δίσκο αλλά και την επαναφορά τους, ο οποίος ονομάζεται μηχανισμός 

«σοφίας» (wisdom). Τα σχέδια που δημιουργήθηκαν με την επιλογή της σημαίας 
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FFTW_MEASURE, FFTW_PATIENT, ή FFTW_EXHAUSTIVE παράγουν σχεδόν 

βέλτιστη απόδοση για τον FFT, αλλά μπορεί να απαιτήσουν πολύ χρόνο για να 

υπολογιστούν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η βιβλιοθήκη FFTW οφείλει να 

μετρήσει τον χρόνο εκτέλεσης πολλών πιθανών σχεδίων και εν συνεχεία να επιλέξει 

το καλύτερο από αυτά. Αυτός ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για τις περιπτώσεις όπου 

ο αριθμός των μετασχηματισμών ίσου μεγέθους που πρέπει να υπολογιστούν είναι 

τόσο μεγάλος, ώστε ο χρόνος έναρξης λειτουργίας είναι άνευ σημασίας. Ο 

μηχανισμός «σοφίας» είναι ένας τρόπος ούτως ώστε η σχεδίαση να αποκτήσει τα 

πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών. Ένα καλό σχέδιο υπολογίζεται μια φορά, 

αποθηκεύεται στο δίσκο και εν συνεχεία επαναφορτώνεται όσες φορές θα χρειαστεί 

αργότερα. Ο μηχανισμός «σοφίας» δύναται πράγματι να αποθηκεύσει και να 

φορτώσει εκ νέου και ταυτόχρονα πολλά σχέδια. Κάθε φορά που ένα σχέδιο 

δημιουργείται, ο FFTW σχεδιαστής συσσωρεύει «σοφία», η οποία αποτελεί επαρκή 

πληροφορία για την ανακατασκευή του σχεδίου, όταν αυτή χρειαστεί. 

Αναφορικά με την απόδοση της βιβλιοθήκης FFTW, έχουν πραγματοποιηθεί 

εκτεταμένα προγράμματα αναφοράς, καθώς και πάνω από πενήντα διαφορετικές FFT 

υλοποιήσεις στους περισσότερους μοντέρνους επεξεργαστές γενικού σκοπού 

(General Purpose Processors - GPP), οι οποίες συγκρίνουν μετασχηματισμούς 

μιγαδικών και πραγματικών δεδομένων χρησιμοποιώντας από μία έως και τρεις 

διαστάσεις, τόσο για απλή ακρίβεια όσο και για διπλή ακρίβεια. Η παρούσα διατριβή 

ασχολείται συγκεκριμένα με μιγαδικά δεδομένα. Γενικά, η βιβλιοθήκη FFTW 

τοποθετείται σε ανώτερη θέση από άλλους διαθέσιμους προς το κοινό κώδικες και 

από βιβλιοθήκες που διατίθενται εμπορικά.  

Εν κατακλείδι, τα μειονεκτήματα της βιβλιοθήκης FFTW, που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην προτεινόμενη μεθοδολογία, συνοψίζονται παρακάτω. 

Πρώτον, η βιβλιοθήκη FFTW αποτελείται από πολλά και μεγάλα αρχεία πηγαίου 

κώδικα, γεγονός που οδηγεί σε δραματική αύξηση του μεγέθους του συνολικού 

κώδικα. Δεύτερον, η βιβλιοθήκη FFTW  βρίσκει τη βέλτιστη λύση ανεξάρτητα από 

το μέγεθος των καταχωρητών και του μεγέθους της κρυφής μνήμης. Τρίτον, ο χρόνος 

μεταγλώττισης είναι μεγάλος για την βιβλιοθήκη FFTW, δεδομένου ότι για να βρει το 

βέλτιστο σχέδιο χρησιμοποιείται ένα μεγάλο διάστημα εξερεύνησης. 
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3.4  Προτεινόμενη μεθοδολογία  

 

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό 

της in-place ( δηλαδή την αποθήκευση των αποτελεσμάτων στον ίδιο πίνακα που 

είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα εισόδου) forward -προς τα εμπρός- FFT για 

μιγαδικά δεδομένα, τα οποία έχουν μέγεθος είναι δύναμη του 2. Η προτεινόμενη 

μεθοδολογία επιτυγχάνει λιγότερες προσπελάσεις δεδομένων από αυτές που 

επιτυγχάνει η βιβλιοθήκη FFTW, με την πλήρη και ταυτόχρονη  αξιοποίηση α) της 

παραγωγής και κατανάλωσης, β) της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, γ) της 

συμμετρίας των twiddle συντελεστών και δ) του μεγέθους και της ιεραρχίας της 

κρυφής μνήμης δεδομένων και του αρχείου καταχωρητών (Register file). 

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη μεθοδολογία παράγει το βέλτιστο 

χρονοπρογραμματισμό χωρίς εξερεύνηση, όσον αφορά τον υπολογισμό του FFT 

προβλήματος για υπό-FFTs οι οποίοι χωρούν στην κρυφή μνήμη. Να σημειωθεί ότι 

για διαφορετικό αριθμό καταχωρητών, δημιουργείται και ένας νέος διαφορετικός 

χρονοπρογραμματισμός για τον FFT. 

Μία από της κύριες ιδέες της προτεινόμενης μεθοδολογίας αποτελεί η σε κάθε 

στάδιο επιλογή των πεταλούδων προς εκτέλεση, των οποίων τα αποτελέσματα 

ενεργοποιούν την εκτέλεση πεταλούδων σε επόμενο στάδιο. Οι πεταλούδες που 

επιλέχθηκαν προς εκτέλεση αποτελούν ένα μοτίβο (pattern), το οποίο είναι και ο 

πυρήνας του FFT χρονοπρογραμματισμού και το οποίο επαναλαμβάνεται από πάνω 

προς τα κάτω (top - bottom) έως μία θέση που καθορίζεται από το μέγεθος μνημών 

L1,L2. Από όσο περισσότερα στάδια αποτελείται ένα μοτίβο, δηλαδή τον αριθμό των 

διαφορετικών σταδίων που ανήκουν οι επιλεγμένες πεταλούδες προς εκτέλεση, τόσο 

περισσότερο επιτυγχάνεται παραγωγή και κατανάλωση των αποτελεσμάτων των 

πεταλούδων. Επιπρόσθετα, η επανάληψη αυτού του μοτίβου αυξάνει την 

επαναχρησιμοποίηση των twiddle συντελεστών, όπως αναλύεται και στην συνέχεια. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία χωρίζει το FFT πρόβλημα σε επιμέρους υπό-

FFTs, των οποίων οι είσοδοι και έξοδοι χωράνε ακριβώς στην ιεραρχία κρυφής 

μνήμης, και αναλύεται σε τρία κύρια μέρη: Το χρονοπρογραμματισμό των επιμέρους 

υπό-FFTs, των οποίων οι πίνακες εισόδου χωράνε στην L1 κρυφή μνήμη δεδομένων, 

το χρονοπρογραμματισμό των υπό-FFTs, των οποίων οι πίνακες εισόδου χωράνε 

στην ιεραρχία κρυφών μνημών δεδομένων και τον χρονοπρογραμματισμό των υπό-
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FFTs, των οποίων οι πίνακες εισόδου δε χωράνε στην ιεραρχία κρυφών μνημών 

δεδομένων. Με τον ανωτέρω διαχωρισμό, τόσο η ιεραρχία κρυφών μνημών 

δεδομένων όσο και το αρχείο καταχωρητών αξιοποιούνται πλήρως, όπως θα αναλυθεί 

λεπτομερειακά στην συνέχεια. 

Για έναν υπό-FFT του οποίου οι είσοδοι χωράνε στην L1 κρυφή μνήμη 

δεδομένων, οι πρώτες πεταλούδες που επιλέγονται προς εκτέλεση ανήκουν στο ίδιο 

στάδιο του FFT και χρησιμοποιούν τους ίδιους twiddle συντελεστές. Ο αριθμός 

αυτών των πεταλούδων είναι δύναμη του δύο και είναι όσο τον δυνατόν 

περισσότερες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελεστές τους, οι twiddle συντελεστές και 

μερικές ελεύθερες θέσεις για την αποθήκευση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, χωράνε 

στο register file. Μετά την εκτέλεσή των πεταλούδων, τα αποτελέσματα 

αποθηκεύονται in - place, δηλαδή στους ίδιους καταχωρητές που ήταν 

αποθηκευμένες και οι είσοδοι. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται (οριζόντια, όπως 

απεικονίζεται στο Σχ. 4) με πεταλούδες από τα επόμενα στάδια του FFT, μέχρι να 

εκτελεστούν όλες οι δυνατές πεταλούδες. Αυτό μαζί με την τοποθέτηση (in-place) 

αποσκοπεί στο να δίνονται τα προηγούμενα αποτελέσματα ως είσοδος στην επόμενη 

προς επεξεργασία βαθμίδα. Αυτή η ακολουθία εκτέλεσης των πεταλούδων αποτελεί 

ένα μοτίβο από πεταλούδες, όπως αυτό φαίνεται με έντονη γραμμή στο Σχ. 4. Το 

μοτίβο αυτό αποτελείται από τον μέγιστο αριθμό πεταλούδων των οποίων οι 

μεταβλητές χωρούν στο register file και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται ως 

είσοδοι για το αμέσως επόμενο στάδιο, αξιοποιώντας την παραγωγή και την 

κατανάλωση. Το μοτίβο των πεταλούδων, που χρησιμοποιεί τους ίδιους twiddle 

συντελεστές περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο στάδια του FFT. 

Το μοτίβο των πεταλούδων με τους ίδιους twiddle συντελεστές εκτελείται από 

πάνω προς τα κάτω (top-bottom). Το μοτίβο μετακινείται τόσους κόμβους προς τα 

κάτω όσο είναι ο αριθμός των πεταλούδων σε ένα στάδιο του μοτίβου 

πολλαπλασιασμένο επί 2start_stage κόμβους. Το  start_stage είναι ο αριθμός του σταδίου 

που ξεκινά κάθε μοτίβο [1, logn). Ο  αριθμός των πεταλούδων σε κάθε στάδιο του 

μοτίβου είναι σταθερός και είναι δύναμη του δύο. Όταν ένα μοτίβο φτάσει στο κάτω 

μέρος, ένα άλλο πανομοιότυπο μοτίβο με διαφορετικούς twiddle συντελεστές 

εκτελείται από πάνω προς τα κάτω. Το πρώτο μοτίβο, που εκτελείται από πάνω προς 

τα κάτω, περιέχει πάντοτε στο πρώτο στάδιό του τις πεταλούδες των οποίων οι 

twiddle συντελεστές είναι W0. Στο πρώτο σύνολο σταδίων, μόνον το πρώτο μοτίβο 

υπάρχει, όπως απεικονίζεται από το γκρίζο πλαίσιο στο Σχ. 4. Το δεύτερο μοτίβο 
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εκτελείται πάντοτε μετά το πρώτο, έχει διαφορετικούς twiddle συντελεστές και το 

πρώτο στάδιό του περιλαμβάνει τις πεταλούδες των οποίων οι twiddle συντελεστές 

είναι WΝ / 8. Οι twiddle συντελεστές των πεταλούδων του πρώτου σταδίου που 

περιέχονται στο τρίτο μοτίβο είναι WN/8-N/16 και στο τέταρτο μοτίβο είναι WN / 8 + N/16. 

Δεδομένου ότι οι twiddle συντελεστές είναι γνωστοί εκ των προτέρων, εκτελείται 

διαφορετικός πηγαίος κώδικας για τα τέσσερα αυτά μοτίβα. Τα υπόλοιπα μοτίβα, σε 

αυτό το σύνολο των σταδίων των υπό-FFTs, εκτελούνται πριν από την εκτέλεση του 

επόμενου συνόλου από στάδια. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία βελτιστοποιεί ταυτόχρονα τόσο την 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων όσο και την παραγωγή και την κατανάλωση των 

αποτελεσμάτων των πεταλούδων. Δεδομένου ότι το μοτίβο μεταφέρεται από πάνω 

προς τα κάτω, η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων αξιοποιείται πλήρως, λόγω του 

γεγονότος ότι οι twiddle συντελεστές είναι οι ίδιοι και δεν χρειάζεται να διαβαστούν 

πάλι από την μνήμη. Επομένως, οι twiddle συντελεστές διαβάζονται μόνο μία φορά 

κάθε s στάδια του FFT, όπου s είναι ο αριθμός των FFT σταδίων που διατρέχει ένα 

μοτίβο (pattern). Όσον αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση, η δομή του ίδιου 

του μοτίβου, μειώνει τις προσπελάσεις στην μνήμη, αφού ο πίνακας εισόδου/εξόδου 

διαβάζεται/γράφεται από/στη  μνήμη  sN /log  φορές αντίστοιχα, ενώ κατά την 

εκτέλεση ενός BFS ( Breadth-First Search) χρονοπρογραμματισμού χρειάζονται logΝ 

φορές. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη μεθοδολογία μειώνει τις εντολές διαβάσματος, 

πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, λόγω του γεγονότος ότι οι τιμές των twiddle 

συντελεστών από τα πρώτα μοτίβα είναι πάντα ίδιες και γνωστές εκ των προτέρων. 

Με βάση τη γενική εξίσωση των twiddle συντελεστών , πληθώρα twiddle 

συντελεστών έχουν πάντα τις τιμές 1, -1 ή 0. Επομένως, απλοποιούνται οι εντολές 

πρόσθεσης,  πολλαπλασιασμού και διαβάσματος από την μνήμη. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιτυγχάνει ένα μειωμένο αριθμό από twiddle 

συντελεστές, ο οποίος ισούται με N / 8, προσφέροντας ένα ελάχιστο αριθμό από 

εντολές φόρτωσης από την μνήμη. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η μαθηματική 

απόδειξη της μείωσης του αριθμού των twiddle συντελεστών σε N / 8: 

 

α) Ο αρχικός αριθμός των twiddle συντελεστών είναι Ν. Δεδομένου ότι 

 ο συντελεστής  θα μπορούσε να γραφτεί ως 
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=- . Έτσι, ο αριθμός των twiddle συντελεστών μειώθηκε στο Ν / 

2. 

 

β)  Για τον συντελεστή  και  ισχύει ότι: 

 

Re{ }  == - Im{ }  (5) 
Im{ } == Re{ }  (6) 

 

όπου:  

 
Απόδειξη: 

 

   

 

Από τις εξισώσεις (5) και (6) ο αριθμός των twiddle συντελεστών μειώνεται 

στο Ν / 4. 

 

γ) Ομοίως, μπορεί να αποδειχθεί ότι για  και για  ισχύει ότι: 

 

Re{ } == Im{ }   (7)(III) 

Im{ } == Re{ }   (8)(IV) 

 

Τέλος, από τις εξισώσεις (7) και (8) ο αριθμός των twiddle συντελεστών μειώνεται σε 

N / 8, και το ίδιο ισχύει και για τις εντολές load. 

Το παράδειγμα στο Σχ. 4 παρουσιάζει την προτεινόμενη μεθοδολογία 

αναφερόμενο στο σενάριο όπου υπάρχει ένας υπό-FFT με μέγεθος Ν > 64 και οι 

είσοδοί και έξοδοί του χωράνε στην L1 κρυφή μνήμη δεδομένων. Επιπρόσθετα, δεν 

υπάρχουν αρκετοί καταχωρητές στο register file για την αποθήκευση των τελεσταίων, 
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των αντίστοιχων twiddle συντελεστών και των μεταβλητών για την εκτέλεση οκτώ 

πεταλούδων, αλλά μόνο για την εκτέλεση τεσσάρων. Επόμενως, οι τέσσερις πρώτες 

πεταλούδες στο πάνω αριστερό μέρος του Σχ. 4 επιλέγονται για εκτέλεση. Η 

εκτέλεση αυτών των πεταλούδων ενεργοποιεί την εκτέλεση ακόμα τεσσάρων 

πεταλούδων του δευτέρου σταδίου και εν συνεχεία ενεργοποιείται η εκτέλεση 

τεσσάρων ακόμα πεταλούδων στο τρίτο στάδιο. Το προαναφερθέν μοτίβο 

απεικονίζεται από το πλαίσιο στο πάνω αριστερό μέρος του Σχ. 4. Το μοτίβο 

μετακινείται κάθε φορά 8 κόμβους προς τα κάτω και με αυτόν τον τρόπο 

υπολογίζονται από πάνω προς τα κάτω όλα τα υπό-FFTs μεγέθους Ν = 8. Στη 

συνέχεια, το μοτίβο πεταλούδων μετακινείται στο επόμενο σύνολο σταδίων, όπως 

φαίνεται από την έντονη γραμμή στο Σχ. 4, όπου οι πεταλούδες που εκτελούνται δεν 

ανήκουν σε συνεχόμενους κόμβους. Το μοτίβο αυτό μεταφέρεται κάθε φορά 64 

κόμβους προς κάτω, με όλους τους twiddle συντελεστές ίδιους, μέχρι να φτάσει το 

κάτω μέρος του FFT. Στο Σχ. 4 εμφανίζονται μόνο τα 6 πρώτα στάδια των 64 πρώτων 

κόμβων. Εν συνεχεία, εκτελείται ένα άλλο μοτίβο με διαφορετικούς twiddle 

συντελεστές. Αυτό το μοτίβο απεικονίζεται από την έντονη γραμμή στο Σχ. 4 στο 

δεύτερο σύνολο σταδίων μετακινημένο τέσσερις κόμβους προς τα κάτω. Το μοτίβο 

αυτό εκτελείται και πάλι από πάνω προς τα κάτω και κάθε φορά μετακινείται 64 

κόμβους προς τα κάτω, βελτιστοποιώντας την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων των 

twiddle συντελεστών και της παραγωγής και της κατανάλωσης των αποτελεσμάτων 

των πεταλούδων. Μετά την εκτέλεση οχτώ μοτίβων από πάνω προς τα κάτω, η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για το επόμενο σύνολο σταδίων, δηλαδή ξεκινώντας 

από το στάδιο 7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υπό-FFTs σταδίων 

modulo τον αριθμό των σταδίων του μοτίβου ισούται με 1, είναι προτιμότερο να 

εκτελεστεί ένα μεγαλύτερο μοτίβο στο πρώτο σύνολο σταδίων από το να εκτελεστεί 

κατά το τελευταίο σύνολο σταδίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο πρώτο 

σύνολο σταδίων, οι twiddle συντελεστές είναι λιγότεροι από ό, τι στο τελευταίο 

σύνολο σταδίων, με αποτέλεσμα τα register spills να μειώνονται. Επιπρόσθετα, η 

εκτέλεση του μεγαλύτερου μοτίβου στο πρώτο σύνολο σταδίων είναι καλύτερη από 

την εκτέλεση ενός μόνο σταδίου ξεχωριστά, διότι στην τελευταία περίπτωση η 

παραγωγή και η κατανάλωση των αποτελεσμάτων των πεταλούδων εξαλείφεται. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υπό-FFT σταδίων modulo τον αριθμό των 

σταδίων του μοτίβου ισούται με 2, το τελευταίο μοτίβο που εκτελείται περιέχει δύο 

στάδια. 
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Σχ. 3.4.Τμήμα του FFT προβλήματος. Το μοτίβο απεικονίζεται από την έντονη γραμμή 

και εκτελείται από την κορυφή προς τα κάτω όπως δείχνει το γκρι πλαίσιο. 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των εισόδων του FFT είναι 

μεγαλύτερος από το μέγεθος της L1 κρυφής μνήμη δεδομένων, αλλά οι είσοδοι 

χωράνε στην ιεραρχία κρυφής μνήμης δεδομένων, το FFT πρόβλημα χωρίζεται σε 

επιμέρους υπό-FFTs, που είναι δύναμη του 2, και συνήθως υπάρχει ένα υπό-FFT για 

κάθε επίπεδο κρυφής μνήμης. Η κατάτμηση του προβλήματος σε υπό-FFTs, δηλαδή 

τον αριθμό των επιπέδων tiling που θα πραγματοποιηθεί, γίνεται με εξερεύνηση για 

τρεις λόγους. Πρώτον, το πλεονέκτημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση της 

τοπικότητας των δεδομένων μπορεί να εκμηδενιστεί από την εισαγωγή επιπλέον 

εντολών, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης. Δεύτερον, η προτεινόμενη 

μεθοδολογία εκτελεί σύνολα από FFT στάδια σε μοτίβα από πάνω προς τα κάτω και 

όχι κάθε στάδιο ξεχωριστά. Ένα επιπλέον επίπεδο tiling μπορεί να αλλάξει το μοτίβο 

σε περισσότερα ή λιγότερα στάδια, αφήνοντας τα τελευταία στάδια του FFT ως μία 



 66 

μη-πλήρη ομάδα. Ο αριθμός των σταδίων που παραμένουν έξω από το σύνολο είναι 

μικρότερος από τα στάδια του μοτίβου, δηλαδή stages_remaining mod 

stages_of_pattern ≠ 0. Αυτό οδηγεί στην υποβάθμιση της παραγωγής και της 

κατανάλωσης των αποτελεσμάτων των πεταλούδων και της επαναχρησιμοποίησης 

δεδομένων. Τρίτον, υπάρχουν αρχιτεκτονικές στις οποίες η επικοινωνία μεταξύ της 

ιεραρχίας μνήμης δεν είναι ανάλογη σε όλα τα στάδια, προκαλώντας ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο της κρυφής μνήμης να γίνει κρίσιμο.  

Υποθέτουμε ότι υπάρχει ιεραρχία κρυφής μνήμης δεδομένων με δύο επίπεδα. 

Η εξερεύνηση συνήθως οδηγεί στην κατάτμηση του προβλήματος σε δύο υπό-FFTs, 

έναν για κάθε κρυφή μνήμη δεδομένων. Ο υπό-FFT του οποίου οι είσοδοι χωράνε 

στην L1 κρυφή μνήμη δεδομένων ονομάζεται Α και το ολόκληρο πρόβλημα, του 

οποίου οι είσοδοι χωράνε στην L2 κρυφή μνήμη δεδομένων, ονομάζεται Β. Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία εκτελεί όλους τους Α υπό–FFTs, που είναι υποσύνολο του 

Β FFT, τον ένα μετά τον άλλο με το χρονοπρογραμματισμό που αναλύθηκε 

προηγουμένως, δηλαδή όταν οι είσοδοι χωράνε στην L1 κρυφή μνήμη δεδομένων. Εν 

συνέχεια, ο B FFT, δηλαδή τα εναπομείναντα στάδια που δεν υπολογίσθηκαν κατά 

την εκτέλεση των Α υπό-FFTs, εκτελείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο Α υπό - FFT. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι είσοδοι του FFT δεν χωράνε στην ιεραρχία 

κρυφής μνήμης δεδομένων, η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζει ένα ελαφρά 

τροποποιημένο χρονοπρογραμματισμό για αυτά τα στάδια που δεν χωράνε στην 

ιεραρχία κρυφής μνήμης δεδομένων. Τα στοιχεία που διαβάζονται κάθε φορά από τη 

μνήμη δεν βρίσκονται σε διαδοχικές θέσεις μνήμης, γεγονός που οδηγεί σε πιθανή 

ανεπαρκή χωρική τοπικότητα των δεδομένων. Επόμενα, δεδομένου ότι οι υπό-FFT 

που χωράνε στην ιεραρχία κρυφής μνήμης δεδομένων έχουν εκτελεστεί, τα 

εναπομείναντα στάδια εκτελούνται με ένα διαφορετικό χρονοπρογραμματισμό. Το 

μοτίβο των πεταλούδων εκτελείται από πάνω προς τα κάτω. Κάθε φορά που το 

μοτίβο μεταφέρεται, κινείται μόνο ένα κόμβο προς τα κάτω, σε διαδοχικούς κόμβους, 

λόγω του γεγονότος ότι πλέον διαβάζει από την κύρια μνήμη και επομένως είναι 

απαραίτητη η ανάγνωση ή εγγραφή από ή προς διαδοχικές θέσεις μνήμης. Δυστυχώς, 

με αυτό τον τρόπο η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων των twiddle συντελεστών 

μηδενίζεται. 
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Σχ. 3.5. Το FFT πρόβλημα χωρίζεται στην ιεραρχία μνήμης. Το FFT πρόβλημα 
απεικονίζεται από το σύνολο C και οι είσοδοί του δεν χωράνε στην κρυφή μνήμη. Οι 
είσοδοι των συνόλων Α και Β των υπό – FFTs χωράνε στην L1 και L2 κρυφή μνήμη 

αντίστοιχα. 
 

Το παράδειγμα που παρουσιάζει την προτεινόμενη μεθοδολογία αναφέρεται 

στο σενάριο ενός FFT προβλήματος, όπως φαίνεται από το σύνολο C στο  

Σχ. 5, του οποίου το μέγεθος των εισόδων είναι μεγαλύτερο από την ιεραρχία κρυφών 

μνημών δεδομένων. Οι είσοδοι του Α υπό-FFT χωράνε στην L1 κρυφή μνήμη 

δεδομένων, ενώ οι είσοδοι του B υπό-FFT χωράνε στην L2 κρυφή μνήμη δεδομένων. 

Οι Α υπό-FFTs, που είναι υποσύνολο των Β υπό-FFTs όπως απεικονίζεται στο πάνω 

αριστερό του Σχ. 5, εκτελούνται πρώτοι, όπως περιγράφεται στο Σχ. 4. Εν συνεχεία, 

τα υπόλοιπα σύνολα σταδίων των Β υπό-FFTs εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο όπως 

εκτελούνται οι Α υπό-FFTs. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αυξηθεί η 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων των twiddle συντελεστών και της παραγωγής και 

της κατανάλωσης των αποτελεσμάτων των πεταλούδων. Ο προαναφερθείς 

χρονοπρογραμματισμός  επαναλαμβάνεται για όλα τα επιμέρους Β υπό-FFTs, όπως 

υποδεικνύεται από τα βέλη του Σχ. 5. Μετά την εκτέλεσή τους, τα υπόλοιπα στάδια 

εκτελούνται με το ελαφρώς τροποποιημένο χρονοπρογραμματισμό, δηλαδή με ένα 

μοτίβο από πεταλούδες που κάθε φορά μετακινείται μόνο κατά ένα κόμβο κάτω. 
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3.5 Πειραματικά αποτελέσματα  

 

Στην υπο-ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για 

την προτεινόμενη μεθοδολογία τα οποία προέκυψαν με χρήση του SimpleScalar 

προσομοιωτή [Burger et al. 1997]. Η SimpleScalar αρχιτεκτονική προέρχεται από την 

MIPS-IV ISA [Price 1995] και το sslittle-na-sstrix-GCC μεταγλωττιστή με επίπεδο 

βελτιστοποίησης O3, για όλες τις περιπτώσεις. Όλα τα αποτελέσματα που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται σε χρόνο εξομοίωσης μετρημένο σε κύκλους 

ρολογιού. Στην πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν FFT μεγέθη που είναι 

δυνάμεις του 2 και περιλαμβάνουν διπλής ακρίβειας αριθμούς κινητής υποδιαστολής 

(8 bytes) ως εισόδους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία συγκρίνεται με την βιβλιοθήκη 

FFTW και την επιλογή της  σημαίας FFTW_PATIENT και με ενεργοποιημένο τον 

μηχανισμό «σοφίας». Αυτό συμβαίνει διότι ο SimpleScalar είναι προσομοιωτής και 

για την παραγωγή του FFTW και την επιλογή της  σημαίας FFTW_EXHAUSTIVE 

θα ήταν χρονοβόρα διαδικασία αφού θα απαιτούνταν πολύς χρόνος σε ημέρες. Η 

FFTW_PATIENT σημαία είναι πολύ κοντά στο βέλτιστο σχέδιο και παίρνει λιγότερο 

χρόνο από αυτόν που χρειάζεται με την επιλογή της σημαίας FFTW_EXHAUSTIVE. 

Ο FFTW εκτελείται μία φορά με την σημαία FFTW_PATIENT για την εξεύρεση του 

σχεδόν βέλτιστου σχεδίου και στη συνέχεια εφαρμόζεται ο μηχανισμός «σοφίας» για 

να σώσει το σχέδιο στο δίσκο και για να το φορτώσει όσες φορές χρειαστεί. 

Πραγματοποιούνται  πολλές επαναληπτικές εκτελέσεις (έως 100), τόσο για τον 

FFTW, όσο και για την προτεινόμενη μεθοδολογία στον SimpleScalar, 

αποσκοπώντας στη δίκαιη σύγκρισή των πειραματικών αποτελεσμάτων. Ο χρόνος 

εκτέλεσης σε κύκλους μετράται επίσης και για μία μόνο εκτέλεση, με επιλογή της 

σημαίας FFTW_ESTIMATE, η οποία δημιουργεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο 

γρήγορα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι twiddle συντελεστές υπολογίζονται κατά την 

πρώτη εκτέλεση του FFTW. Τα πειραματικά αποτελέσματα του FFTW σε κύκλους 

εξομοίωσης αναφέρονται στη δεύτερη εκτέλεση, στην οποία ο υπολογισμός των 

twiddle συντελεστών και των απλουστεύσεων του γράφου δεν συμπεριλαμβάνονται, 

αφού περιλαμβάνονται μόνο στην πρώτη εκτέλεση. Αντίθετα, τα πειραματικά 

αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας περιλαμβάνουν τον υπολογισμό των 

twiddle συντελεστών. 
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Ένα ευρύ φάσμα των αρχιτεκτονικών αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το 

SimpleScalar Simulator. Τόσο ακέραιοι όσο και κινητής υποδιαστολής register file 

προεπιλεχθήκαν στον SimpleScalar περιλαμβάνοντας 32 καταχωρητές. Κατά την 

πειραματική διαδικασία τέσσερις ακέραιες ALU και δύο ακέραιοι πολλαπλασιαστές 

χρησιμοποιήθηκαν για την εντολές διευθυνσιοδότησης. Οι κινητής υποδιαστολής 

ALUs και οι κινητής υποδιαστολής πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιήθηκαν 

διαφέρουν, διότι είναι κρίσιμης σημασίας για τις FFT προσθέσεις και τους 

πολλαπλασιασμούς δεδομένων. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των FFTs 

με εισόδους που χωράνε στην κρυφή μνήμη δεδομένων. Ωστόσο, δεν έχει νόημα να 

χρησιμοποιήσει το ίδιο μέγεθος κρυφής μνήμης δεδομένων για όλα τα μεγέθη 

μετασχηματισμών, λόγω του ότι για τα μικρά μεγέθη μετασχηματισμών, η κρυφή 

μνήμη θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Για την αποφυγή αυτού του γεγονότος, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο σύνολα από κρυφές μνήμες δεδομένων και εντολών. Το 

πρώτο σύνολο έχει L1 κρυφή μνήμη δεδομένων 64 : 16: 4, (αριθμός των μπλοκ : 

μέγεθος γραμμής κρυφής μνήμης σε bytes : συσχετιστικότητα (assosiativity)), L2 

κρυφή μνήμη δεδομένων 256 : 32 : 8, L1 κρυφή μνήμη εντολών 64 : 16 : 2 καθώς και 

L2 κρυφή μνήμη εντολών 256 : 64 : 2. Το πρώτο σύνολο χρησιμοποιείται για μεγέθη 

μέχρι 2048. Το δεύτερο σύνολο, που χρησιμοποιείται για μεγαλύτερα μεγέθη, έχει L1 

κρυφή μνήμη δεδομένων 512 : 32 : 4, L2 κρυφή μνήμη δεδομένων 2048 : 64 : 8, L1 

κρυφή μνήμη εντολών 128 : 32 : 2 και L2 κρυφή μνήμη εντολών 2048 : 64 : 2. Για 

όλες τις κρυφές μνήμες εντολών, η καθυστέρηση για μια επιτυχή ανεύρεση στην 

κρυφή μνήμη (hit latency) ισούται με 1 κύκλο ρολογιού για την L1 και με 6 κύκλους 

ρολογιού για την L2. Για όλες τις κρυφές μνήμες δεδομένων η καθυστέρηση μιας 

επιτυχούς ανεύρεσης στην κρυφή μνήμη (hit latency) ισούται με 1 κύκλο ρολογιού 

για την L1 και με 7 κύκλους ρολογιού για την L2. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε εκτέλεση 

Out Of Order και LRU πολιτική αντικατάστασης για όλες τις κρυφές μνήμες 

δεδομένων. 

Όσον αφορά τα FFT μεγέθη, η προτεινόμενη μεθοδολογία παρουσιάζει κέρδη 

έως και 63% σε κύκλους εξομοίωσης από τον FFTW με το FFT μέγεθος ίσο με N να 

είναι δύναμη του 2, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 6. Το πρώτο σύνολο από μεγέθη 

κρυφών μνημών χρησιμοποιείται για μεγέθη FFT έως 2048 και το δεύτερο σύνολο 

για μεγαλύτερα μεγέθη. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο FFTW είναι 

ανταγωνιστικός με την προτεινόμενη μεθοδολογία είναι για Ν = 8192.  
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Σχ. 3.6. Σύγκριση απόδοσης για διαφορετικά μεγέθη FFT και για πολλές επαναλήψεις 
με δύο διαφορετικά σύνολα κρυφών μνημών, ένα για μεγέθη μέχρι 2048 και ένα για 
μεγαλύτερα μεγέθη. 
 

Εν συνεχεία, πραγματοποιείται μια αξιολόγηση για περίπου έξι διαφορετικά 

σύνολα αναφορικά με τον αριθμό των κινητών υποδιαστολών ALUs, των 

πολλαπλασιαστών και των θυρών των L1 κρυφών μνημών που χρησιμοποιήθηκαν. Οι 

κινητής υποδιαστολής πυρήνες χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση του FFT και οι 

θύρες εισόδου της L1 κρυφής μνήμης χρησιμοποιήθηκαν για τον εφοδιασμό των 

πυρήνων με τελεσταίους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι έως και 38% καλύτερη 

από FFTW για όλα τα σύνολα και για όλα τα μεγέθη FFT, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 

7. Εάν υπάρχει μία μόνο θύρα εισόδου για την μνήμη, η προσθήκη περισσοτέρων 

μονάδων λειτουργίας δεν προσφέρει κανένα κέρδος στην απόδοση. 
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Σχ. 3.7. Σύγκριση απόδοσης για έξι διαφορετικά σύνολα κινητής υποδιαστολής ALUs, 
πολλαπλασιαστών και θυρών LI κρυφής μνήμης. Πολλαπλές εκτελέσεις έχουν λάβει 
χώρα.  
 

Επιπλέον, έχει πραγματοποιηθεί η σύγκριση της απόδοσης όσον αφορά τη 

συμβολή των διαφορετικών hit latencies της L1 κρυφής μνήμης δεδομένων και 

απεικονίζεται στο Σχ. 8. Το σύνολο (L1 ports, ALU, MUL) ήταν (2, 4, 2) και όπως 

αναμενόταν κανονικά, η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ελαφρώς 

μειώνεται, διότι η καθυστέρηση αυξάνεται, αλλά εξακολουθεί να είναι καλύτερη από 

τον FFTW. Αντιθέτως, η απώλεια απόδοσης του FFTW με την διαφοροποίηση των 

χρόνων Hit latencies είναι σχεδόν μηδενική.  
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Σχ. 3.8.  Σύγκριση απόδοσης για τρεις διαφορετικούς χρόνους hit latency στην L1 κρυφή 
μνήμη δεδομένων, για τρία διαφορετικά μεγέθη και για πολλαπλές εκτελέσεις. 
 

Εάν τα FFT δεδομένα δεν χωράνε στην L1 κρυφή μνήμη τότε χρησιμοποιείται 

tiling. Το πρόβλημα χωρίζεται σε υπό-FFTs που είναι δυνάμεις του 2 και που χωράνε 

σε κάθε επίπεδο κρυφής μνήμης. Στο παράδειγμα που παρουσιάζει την προτεινόμενη 

μεθοδολογία, υπάρχει μια ιεραρχία κρυφής μνήμης δύο επιπέδων, με L1 κρυφή 

μνήμη 32 : 16 : 4 και L2 κρυφή μνήμη 256 : 32 : 8, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 9. Ο 

υπό-FFT που χωράει στην L1 κρυφή μνήμη για το παράδειγμα αυτό, είναι N1 = 64, 

ενώ για την L2 κρυφή μνήμη είναι N2 = 2048. Αυτό συμβαίνει διότι η είσοδος είναι 

ένας δυσδιάστατος πίνακας μεγέθους Ν και οι twiddle συντελεστές είναι 

αποθηκευμένοι σε ένα δυσδιάστατο πίνακα μεγέθους Ν/8, με διπλής ακρίβειας 

κινητής υποδιαστολής αριθμούς των 8 bytes ο καθένας. Το μοτίβο από πεταλούδες 

αποτελείται από τέσσερις πεταλούδες που καταλαμβάνουν δύο στάδια. Δεδομένου ότι 

το μοτίβο μετακινείται ανά δύο στάδια και το log(Ν) είναι περιττός αριθμός, ο 

λογάριθμος των μεγεθών των υπό-FFTs πρέπει να είναι περιττός αριθμός. Το log (N1) 

είναι 6 και το log (N2) είναι 11. Εφόσον το log (N1) είναι άρτιος αριθμός, πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μια σύντομη εξερεύνηση (έρευνα) αποσκοπώντας στην επιλογή 

λίγο μικρότερων ή λίγο μεγαλύτερων υπό – FFTs. Τα  αποτελέσματα είναι 

ικανοποιητικά, εφόσον οι υπό-FFTs χωράνε στην μεγαλύτερη κρυφή μνήμη. Εάν το 

μέγεθος των υπό-FFTs είναι μεγαλύτερο από την μεγαλύτερη κρυφή μνήμη, οι 

επιτυχίες ή αποτυχίες στην κρυφή μνήμη αυξάνονται και η απόδοση υποβαθμίζεται. 

Η καλύτερη απόδοση που επιτεύχθηκε είναι για ένα επίπεδο tiling, δεδομένου ότι το 

μέγεθος της υπό-FFT χωράει στην κρυφή μνήμη και για tiling επίπεδου δύο κοντά 
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στα μεγέθη 64, 2048, όπως προέρχεται και από τη θεωρία. Η τιμή χωρίς tiling 

αναφέρεται στο (32768, 32768) σημείο και επιτυγχάνει τη χειρότερη απόδοση η 

οποία είναι 20% χειρότερη από το βέλτιστο. Όσο αυξάνει ο αριθμός των σταδίων που 

δεν χωράνε στην κρυφή μνήμη, (4 στάδια στο παρόν παράδειγμα), τόσο αυξάνει και η 

αναλογία απόδοσης της μεθόδου που χρησιμοποιεί tiling και της μεθόδου που δεν 

χρησιμοποιεί. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται σύγκριση της απόδοσης σε συνδυασμό με 

διάφορα μεγέθη L1 και L2 κρυφών μνημών, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα του 

Σχ. 10. Χρησιμοποιούνται για την L1 κρυφή μνήμη δεδομένων x : 16 : 4 και για την 

L2 κρυφή μνήμη δεδομένων y : 32 : 8, όπου x, y είναι μεταβλητές και δυνάμεις του 

δύο. Για την L2 κρυφή μνήμη εντολών χρησιμοποιείται 128 : 64 : 8 και για την L1 

κρυφή μνήμη εντολών χρησιμοποιείται 64 : 32 : 4 και ένα σύνολο από (4, 4, 4). Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία είναι ταχύτερη από ότι ο FFTW για όλα τα μεγέθη 

κρυφών μνημών έως και 34%. 

 

 

Σχ. 3.9. Διαφορετικά μεγέθη tiling που χρησιμοποιούνται για την προτεινόμενη 
μεθοδολογία. Όταν δυο τιμές είναι ίδιες, ένα επίπεδο tiling χρησιμοποιείται. 
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Σχ. 3.10. Σύγκριση απόδοσης για την προτεινομένη μεθοδολογία για διαφορετικά μεγέθη 
κρυφών μνημών. 
 

Όταν απαιτείται μία μόνο εκτέλεση του FFT, η προτεινόμενη μεθοδολογία 

παρουσιάζει κέρδη έως και 97% σε κύκλους εξομοίωσης σε σύγκριση με τον FFTW, 

όπως απεικονίζεται στο Σχ. 11. Η διαφορά μεταξύ των συγκρινόμενων μεθοδολογιών 

για μικρά μεγέθη είναι πολύ μεγάλη, διότι ο χρόνος που απαιτείται για το σχέδιο που 

θα δημιουργηθεί στον FFTW είναι πολύ μεγαλύτερός από τον χρόνο που χρειάζεται 

για να εκτελεστεί ο ίδιος ο μετασχηματισμός. Για τον ίδιο λόγο, οι κύκλοι 

εξομοίωσης για μικρά FFT μεγέθη δεν αυξάνουν αναλογικά με το μέγεθος του FFT. 

 

Σχ. 3.11. Διαφορετικά μεγέθη FFT για μια εκτέλεση με διαφορετικά σύνολα από κρυφές 

μνήμες, ένα για μεγέθη μέχρι 2048 και ένα για μεγαλύτερα μεγέθη. 

 
6. Συμπεράσματα 
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Ο FFTW ελαχιστοποιεί τα Register spills και τις προσπελάσεις στην ιεραρχία 

κρυφής μνήμης δεδομένων με την εύρεση ενός χρονοπρογραμματισμού, που είναι 

ανεξάρτητος από τον αριθμό των καταχωρητών και του αριθμού των επιπέδων και 

του μεγέθους της κρυφής μνήμης, ψάχνοντας σε έναν αυξημένο χώρο εξερεύνησης. Ο 

χρόνος μεταγλώττισης του FFTW και το μέγεθος του πηγαίου κώδικα είναι 

δραματικά μεγάλα. Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία η 

οποία εκμεταλλεύεται πλήρως την παραγωγή και την κατανάλωση των 

αποτελεσμάτων των πεταλούδων, την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και τη 

συμμετρία των twiddle συντελεστών. Σε αντίθεση με τον FFTW, η βέλτιστη λύση 

επιτυγχάνεται γρήγορα βασιζόμενη στον αριθμό των καταχωρητών και στο μέγεθος 

της κρυφής μνήμης δεδομένων και η αναζήτηση πραγματοποιείται μόνο για τον 

αριθμό του επιπέδου tiling που θα χρησιμοποιηθεί. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση μέχρι και 63% από τη SOA βιβλιοθήκη, τον FFTW. 





4 Αρχιτεκτονική Αποσυζευγμένου Επεξεργαστή 

με Scratch-pad Ιεραρχία Μνήμης 

4.1 Εισαγωγή 

 

Οι σύγχρονες εφαρμογές πολυμέσων και επεξεργασίας σήματος επεξεργάζονται  

πολύ μεγάλα ποσά δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται σε ιεραρχίες μνήμης με 

πολλά διαφορετικά επίπεδα προσωρινής αποθήκευσης. Οι απαιτούμενες αυτές 

μνήμες, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση του συστήματος στο οποίο 

εκτελούνται οι παραπάνω εφαρμογές. Η ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης των 

μνημών αποτελεί τον κύριο στόχο των σχεδιαστών προκειμένου να αυξηθεί η 

απόδοση του συστήματος. 

 Οι αποσυζευγμένοι επεξεργαστές [11] εκμεταλλεύονται τεχνικές με τις οποίες 

μειώνουν την καθυστέρηση μνήμης. Η τεχνική αυτή χωρίζει το αρχικό πρόγραμμα 

εκτέλεσης σε δύο χωριστά, ένα για την προσπέλαση των δεδομένων και ένα για την 

επεξεργασία αυτών. Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται από δύο διαφορετικούς 

επεξεργαστές. Το πρόγραμμα εκτελείται από τον επεξεργαστή Προσπέλασης ο οποίος 

μεταφέρει τα δεδομένα προς εκτέλεση από την ιεραρχία μνήμης αρκετά πριν τη 

χρονική στιγμή που αυτά θα χρειαστούν για εκτέλεση. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφει 

την καθυστέρηση της ιεραρχίας μνήμης. Το δεύτερο πρόγραμμα εκτελείται από τον  

επεξεργαστή Εκτέλεσης που επεξεργάζεται τα δεδομένα που του έχει παραδώσει ο 

επεξεργαστής Προσπέλασης. Οι δύο αυτοί επεξεργαστές αποτελούν την 

αρχιτεκτονική αποσυζευγμένων επεξεργαστών.  Έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν 

περιλαμβάνοντας ιεραρχίες cache στην αρχιτεκτονική τους [12]. Συγκεκριμένα ο 

επεξεργαστής Προσπέλασης έχει πρόσβαση μόνο στο χαμηλότερο επίπεδο της 

ιεραρχίας μνήμης για μεταφορά των δεδομένων από/προς τον επεξεργαστή 

Εκτέλεσης, εφόσον η αρχιτεκτονική της cache δεν επιτρέπει την πρόσβαση από τον 

επεξεργαστή στα ενδιάμεσα επίπεδα. Αντί αυτού, το υλικό της cache  αναλαμβάνει να 

μεταφέρει τα δεδομένα εσωτερικά στην ιεραρχία. Η cache είναι η πιο συνηθισμένη 

μνήμη που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εντούτοις, η 

απόφαση για την αντικατάσταση των περιεχομένων της λαμβάνεται από το υλικό της. 

Το γεγονός αυτό, περιορίζει την απόδοσή της cache αφού έχει ως αποτέλεσμα πολλές 
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φορές να εμφανίζονται αστοχίες δεδομένων εξαιτίας αλλεπάλληλων συγκρούσεων 

στις γραμμές της. Τα δεδομένα μεταφέρονται από την κύρια μνήμη σε ένα επίπεδο 

της ιεραρχίας cache κατά τμήματα σταθερού μεγέθους τα οποία είναι ίσα με το 

μέγεθος γραμμών της cache. Επιπλέον, οι διευθύνσεις των δεδομένων που 

αντιγράφονται είναι πάντα σειριακές όσον αφορά την κύρια μνήμη. Το γεγονός αυτό 

δεν δίδει μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας στην cache ώστε να μπορέσει να αποφύγει  

τις συγκρούσεις.  

Οι Scratch-pad μνήμες χρησιμοποιούνται προκειμένου ο σχεδιαστής να μπορέσει  να 

ξεπεράσει τα προβλήματα της cache. Οι μνήμες αυτές δεν περιέχουν κύκλωμα 

ελέγχου από το υλικό τους που να επιβάλει με συγκεκριμένο και σταθερό τρόπο την 

τοποθέτηση και μεταφορά των δεδομένων από/προς αυτές. Οι μεταφορές ελέγχονται 

από το λογισμικό το οποίο αποφεύγει τις ανεπιθύμητες συγκρούσεις δεδομένων. 

Επιπλέον, τα τμήματα δεδομένων που μεταφέρει το λογισμικό ποικίλουν σε μέγεθος 

ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής που αποφασίζεται κατά τη διάρκεια της 

μεταγλώττισης ή και κατά την εκτέλεση. Επιπλέον, οι Scratch-pad μνήμες 

λειτουργούν με πολύ λιγότερο κόστος ισχύος από μια cache και καταλαμβάνουν 

λιγότερη επιφάνεια ολοκλήρωσης.  

Παρόλα αυτά, οι scratch-pad μνήμες δεν περιλαμβάνουν κύκλωμα λογικής αρμόδιο 

για την εκτέλεση της μεταφοράς δεδομένων. Το κόστος των μεταφορών αυτών 

μεταφέρεται πλέον στον επεξεργαστή του οποίου το λογισμικό αναλαμβάνει να τις 

ελέγξει. Η απόδοση λοιπόν του επεξεργαστή αυτού περιορίζεται αφού ο 

συγκεκριμένος  θα πρέπει να εκτελέσει τις εντολές αντιγραφής κάθε δεδομένου. 

Ωστόσο, το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ειδικού υλικού μεταφοράς 

δεδομένων, όπως τα κυκλώματα άμεσης πρόσβασης μνήμης (DMAs). Το κόστος  

αρχικοποίησης των DMA κυκλωμάτων(για τον υπολογισμό των διευθύνσεων πηγής 

και προορισμού των τμημάτων δεδομένων στα επίπεδα μνήμης και για τον 

προγραμματισμό των DMAs τα οποία θα  εκτελέσουν τις μεταφορές) είναι μηδαμινό 

εν συγκρίσει με τους απαιτούμενους κύκλους για μεταφορά των δεδομένων 

αποκλειστικά από τον επεξεργαστή. Ωστόσο, για την αποφυγή αυτών των πρόσθετων 

κύκλων υπάρχει ανάγκη για ένα ξεχωριστό επεξεργαστή που να επικοινωνεί έντονα 

με την ιεραρχία μνήμης.  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται μια αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική επεξεργαστών  

περιέχοντας ιεραρχία μνήμης που αποτελούνται από μόνο από scratch-pad μνήμες, 

και μια κύρια μνήμη. Στην αρχιτεκτονική αυτή, ο επεξεργαστής Προσπέλασης με την 
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βοήθεία των DMA, εκτελεί τις μεταφορές δεδομένων μεταξύ της κύριας μνήμης, των 

επιπέδων της scratch-pad ιεραρχίας μνήμης και του αρχείου καταχωρητών του 

επεξεργαστή Εκτέλεσης.  

Η κύρια συμβολή της αρχιτεκτονικής αυτής είναι ο έλεγχος των μεταφορών 

δεδομένων μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας μνήμης ο οποίος γίνεται από τον 

επεξεργαστή Προσπέλασης. Ο ίδιος χρησιμοποιεί μεθόδους μεταγλωττιστών  και 

διαχείρισης μνήμης για την μείωση της καθυστέρησης των μνημών στην παράδοση 

των δεδομένων. Επιπλέον, εκμεταλλεύεται την ευελιξία της αποθήκευσης των 

δεδομένων στις scratch-pad μνήμες  με τη βοήθεια του λογισμικού το οποίο 

αποφεύγει τις συγκρούσεις δεδομένων. Οι προσπελάσεις στην κύρια μνήμη 

μειώνονται χρησιμοποιώντας τεχνικές προ-μεταφοράς (prefetching). Το αποτέλεσμα 

αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο χρόνος εκτέλεσης των εφαρμογών μειώνεται 

σημαντικά εν συγκρίσει με τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές αποσυζευγμένων 

επεξεργαστών οι οποίες δεν περιέχουν scratch-pad μνήμες. 

   

4.2 Πρόσφατες Προτεινόμενες Τεχνικές και Αρχιτεκτονικές 

Η αρχική μορφή των αποσυζευγμένων αρχιτεκτονικών παρουσιάζεται στο [11]. Στη 

συνέχεια προτάθηκαν νέες αρχιτεκτονικές οι οποίες περιείχαν επιπλέον υπολογιστικές 

μονάδες δημιουργώντας ένα σύστημα με μεγάλη επεξεργαστική ισχύ [12]. Επιπλέον, 

οι αρχιτεκτονικές αυτές περιείχαν cache  ιεραρχία μνήμης. Παρόλα αυτά, καμία από 

αυτές δεν περιέχει scratchpad στην ιεραρχία μνήμης της. 

Οι τεχνικές διαχείρισης scratchpad μνημών αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια και 

παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα [15]. Εφαρμόζοντας αυτού του είδους τις 

τεχνικές το σύστημα με scratchpad μνήμες έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις 

εφαρμογές σε πολύ μικρότερους χρόνους σε σχέση με τα συστήματα με cache [17]. 

Εκτός απο τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά το χρόνο μεταγλώττισης προτάθηκαν 

και άλλες που εφαρμόζονται κατά το χρόνο εκτέλεσης [13], [16] και αφορούν 

πλατφόρμες με έναν επεξεργαστή που αναλαμβάνει και την προσπέλαση των μνημών 

και την επεξεργασία των δεδομένων. Τα συστήματα με  scratch-pad ιεραρχίες 

μνημών πολλών επιπέδων μπορούν να εκμεταλλευτούν πολύ αποδοτικά την 

επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων [26] με τη χρήση τοπικών μνημών.  Με τη 

χρήση των DMA η καθυστέρηση των μνημών ελαττώνεται σημαντικά [23]. Για την 
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επίτευξη του στόχου αυτού μαζί με το επιπλέον υλικό των DMA, επιδρούν τεχνικές 

λογισμικού που στηρίζονται στην προ-μεταφορά των δεδομένων και σε 

χαρτογράφηση της ιεραρχίας μνήμης σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής.   

Σύμφωνα με μελέτες [18], οι αποσυζευγμένοι επεξεργαστές με cache έχουν καλύτερη 

απόδοση σε σχέση με τους απλούς επεξεργαστές που επεξεργάζονται και 

προσπελάζουν δεδομένα στον ίδιο πυρήνα (uniprocessor). Όσο οι καθυστερήσεις της 

ιεραρχίας μνήμης γίνονται μεγαλύτερες, τόσο η παραπάνω βελτίωση γίνεται 

σημαντικότερη.  Συγκρίνοντας τους αποσυζευμένους επεξεργαστές με τους 

Superscalar με ιεραρχία μνήμης αποτελούμενη από κύρια μνήμη με/χωρίς cache, 

προέκυψε ότι οι πρώτοι εφαρμόζουν καλύτερο prefetching [24]. Για το λόγο αυτό 

συμπεραίνεται ότι οι αποσυζευγμένοι επεξεργαστές είναι πιο αποτελεσματικοί στη 

μείωση της καθυστέρησης της μνήμης. Η χαμηλότερη απόδοση των Superscalar 

οφείλεται στο παράθυρο εντολών που περιέχει το υλικό τους και τροφοδοτεί με 

εντολές τις αριθμητικές/λογικές μονάδες τους. Το συγκεκριμένο παράθυρο συνδυάζει 

εντολές διευθυνσιοδότησης και επεξεργασίας των δεδομένων. Στον αποσυζευγμένο 

επεξεργαστή από την άλλη μεριά, περιέχονται δύο παράθυρα εντολών. Ένα στον 

επεξεργαστή Προσπέλασης και ένα στον Εκτέλεσης. Κάθε ένα από αυτά περιέχει 

αποκλειστικά εντολές διευθυνσιοδότησης και επεξεργασίας δεδομένων αντίστοιχα. Η 

αλλαγή λοιπόν στη σειρά εκτέλεσης των εντολών  μέσα στους δύο επεξεργαστές είναι 

πιο αποδοτική γιατί προφανώς δεν πρόκειται ποτέ να εμποδιστεί η εκτέλεση των 

εντολών επεξεργασίας δεδομένων από καθυστερήσεις της ιεραρχίας μνήμης. Αυτό 

συμβαίνει επειδή οι εντολές αυτών των δύο ξεχωριστών τύπων δεν βρίσκονται ποτέ 

μαζί στο ίδιο παράθυρο εντολών. Το prefetching λοιπόν γίνεται αποτελεσματικότερα 

σε έναν αποσυζευγμένο επεξεργαστή από ότι σε ένα απλό επεξεργαστή MIPS. Αν το 

παράθυρο εντολών του MIPS  μπορούσε να συμπεριλάβει περισσότερες εντολές για 

καλύτερη εκμετάλλευση τις παραλληλίας μεταξύ των εντολών επεξεργασίας 

δεδομένων και διευθυνσιοδότησης στη μνήμη, η απόδοση του επεξεργαστή και πάλι 

δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη από αυτή της αποσυζευγμένης αρχιτεκτονικής. 

Στην περίπτωση αυτή, το λογικό κύκλωμα ελέγχου του παραθύρου θα ήταν 

μεγαλύτερο εξαιτίας της αυξημένης πολυπλοκότητας που εισάγουν οι επιπλέον θέσεις 

εντολών εσωτερικά σε αυτό. Το κρίσιμο μονοπάτι λοιπόν του κυκλώματος είναι τώρα 

μεγαλύτερο, που σημαίνει ότι η περίοδος του ρολογιού του συστήματος θα διαρκούσε 

περισσότερο. Η καθυστέρηση λοιπόν σε έναν επεξεργαστή MIPS θα ήταν πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή στους αποσυζευγμένους επεξεργαστές. 
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Μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει τεχνικές διαχείρισης scratchpad και cache μνημών 

κατά το χρόνο εκτέλεσης, προτείνεται στο [13].  Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής υλικού το 

σύστημα περιλαμβάνει ένα επίπεδο μνήμης cache, ένα επίπεδο scratchpad, DMA 

μηχανές για τη μεταφορά των δεδομένων από/προς τη scratchpad και έναν ελεγκτή  

που ελέγχει τα DMA. Ο επεξεργαστής του συστήματος εκτελεί όλες τις εντολές των 

εφαρμογών γεγονός που φανερώνει ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι αποσυζευγμένη.  

Στο [14] παρουσιάζεται μία αρχιτεκτονική που περιέχει scratchpad μνήμη και έναν 

επεξεργαστή VLIW. Εσωτερικά σε αυτόν, ένα σύστημα επιτάχυνσης εκτέλεσης, 

υπολογίζει τις διευθύνσεις των προς εκτέλεση δεδομένων. Πρόκειται για δεδομένα τα 

οποία ζητούνται για επεξεργασία μέσα από μεγάλους βρόχους και μεταφέρονται 

προς/από την scratchpad. Η διεύθυνση του πρώτου δεδομένου από τα συνεχόμενα 

τμήματα που μεταφέρονται στην scatchpad   είναι αναγκαία για τον προγραμματισμό 

των DMA. Δεδομένου ότι οι εφαρμογές στην συγκεκριμένη εργασία είναι στατικές, 

κάθε τέτοια διεύθυνση υπολογίζεται κατά τον χρόνο μεταγλώττισης. Με αυτόν τον 

τρόπο όμως αυξάνεται το μέγεθος του προγράμματος σημαντικά, αφού το πλήθος 

αυτών των διευθύνσεων σε ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλο. Στην 

προτεινόμενη αποσυζευμένη αρχιτεκτονική, δεν συμβαίνουν τέτοιου είδους 

προβλήματα, για το λόγο ότι ο επεξεργαστής προσπέλασης υπολογίζει κάθε φορά 

νέες διευθύνσεις δεδομένων εκτελώντας επανειλημμένα την αντίστοιχη ρουτίνα 

κώδικα, διατηρώντας έτσι το μέγεθος κώδικα μικρό. 

Επιπλέον στην ίδια εργασία [14] παρουσιάζεται η χρήση του υλικού επιτάχυνσης ως 

μέσο αύξησης της απόδοσης του συστήματος. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει 

γεννήτριες διευθύνσεων. Εφόσον οι εφαρμογές είναι στατικές και τα δεδομένα προς 

επεξεργασία ζητούνται ακολουθιακά, σύμφωνα με τη σειρά που είναι αποθηκευμένα 

στην κύρια μνήμη, το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να επιφέρει βελτίωση στην 

συνολική απόδοση. Στην περίπτωση όμως εφαρμογών με τυχαίες προσπελάσεις στη 

μνήμη, το παραπάνω υλικό δεν μπορεί να επιφέρει καμία βελτίωση στην απόδοση. 

Αντί αυτού, οι αρχικοποιήσεις διευθύνσεων θα δημιουργούν σημαντικά κόστη σε 

χρόνο. Επίσης η  μεταφορά από την κύρια μνήμη προς την L1 scratch-pad δεν 

μελετάται από την εργασία. Στην περίπτωση της προτεινόμενης αποσυζευγμένης 

αρχιτεκτονικής, η πλήρης μεταφορά των δεδομένων από την κύρια μνήμη στο αρχείο 

καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης και αντίστροφα εκτελείται από τον 

επεξεργαστή Προσπέλασης. 
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4.3 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική  

Σε αυτήν την ενότητα δίδεται μια λεπτομερής περιγραφή της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής ενώ αποκαλύπτονται τα οφέλη της. Για καλύτερη κατανόηση των 

λειτουργιών και των συνεισφορών της αρχιτεκτονικής δίνεται ένα παράδειγμα 

εκτέλεσης κώδικα. 

 

4.3.1 Περιγραφή αρχιτεκτονικής  
 

Η αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική επεξεργαστών παρουσιάζεται στο σχήμα 1.1. 

Αποτελείται από μια κύρια μνήμη, μια ιεραρχία μνήμης διάφορων επιπέδων SRAM 

(στη συνέχεια αναφέρονται ως scratch-pad μνήμες), DMA για τις μεταφορές 

δεδομένων μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας, έναν επεξεργαστή Προσπέλασης, έναν 

επεξεργαστή Εκτέλεσης και έναν μικρό αρχείο καταχωρητών που χρησιμοποιείται για 

την επικοινωνία μεταξύ των δύο επεξεργαστών. Τα DMA είναι όσα τα επίπεδα 

ιεραρχίας μνήμης και χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές των δεδομένων μεταξύ 

τους.  

Η διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας μνήμης 

είναι κρίσιμη για την απόδοση του συστήματος. Η χρήση scratch-pad στην 

αρχιτεκτονική μας, επιτρέπει στα δεδομένα να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση 

μνήμης της ιεραρχίας. Τα τμήματα των δεδομένων που μεταφέρονται σε/από τη 

scratch-pad μπορούν να είναι οποιουδήποτε μεγέθους. Για την ιεραρχία μνήμης μας 

ένας μεταγλωττιστής χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης 

μνήμης. Ο επεξεργαστής Προσπέλασης εκτελεί την έξοδο του μεταγλωττιστή που 

παίρνει αποφάσεις κατά το χρόνο σχεδιασμού και εκτέλεσης, αυξάνοντας την 

απόδοση του συστήματος.   
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Σχ.  4.1 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική 

Ο επεξεργαστής Προσπέλασης εκτελεί πράξεις ακέραιων αριθμών. Οι κύριες 

διαδικασίες που εκτελεί είναι ο υπολογισμός των διευθύνσεων στην ιεραρχία μνήμης 

για την αποθήκευση των τύπων δεδομένων της εφαρμογής και ο έλεγχος των DMA 

για τις μεταφορές των δεδομένων μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας μνήμης.   

Ο υπολογισμός των διευθύνσεων απαιτεί λίγα δεδομένα έναντι αυτών του  

επεξεργαστή Εκτέλεσης (π.χ. η αρχική διεύθυνση των δεδομένων που αποθηκεύονται 

σε ένα επίπεδο ιεραρχίας μνήμης). Για τον λόγο αυτό ο επεξεργαστής προσπέλασης 

δεν χρειάζεται χωριστή ιεραρχία μνήμης δεδομένων. Χρησιμοποιεί μια ιεραρχία 

μνήμης για την αποθήκευση των δεδομένων και των εντολών του προγράμματος 

χωρίς σοβαρές απώλειες στην απόδοσή του.   

Ο επεξεργαστής Εκτέλεσης μπορεί να χειριστεί αριθμούς ακέραιων αριθμών και 

κινητής υποδιαστολής. Ο κύριος στόχος του είναι η επεξεργασία των δεδομένων της 

εφαρμογής. Δεν περιέχει εντολές προσπέλασης μνήμης,  αυτή η διεργασία ανατίθεται 

στον επεξεργαστή Προσπέλασης και στα DMA. Το DMA μεταξύ L1 scratch-pad και 

του επεξεργαστή Εκτέλεσης (σχήμα 1.1), εκτελεί τις εντολές που παρέχονται από τον 

επεξεργαστή Προσπέλασης για την τοποθέτηση των δεδομένων από την L1 scratch-

pad στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης και αντίστροφα. Ο 

επεξεργαστής Εκτέλεσης με αυτόν τον τρόπο εστιάζει τις λειτουργίες του μόνο στην 

επεξεργασία των δεδομένων της εφαρμογής και δεδομένου ότι η προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική είναι αποσυζευγμένη αυτά τα δεδομένα προ-μεταφέρονται στο αρχείο 

καταχωρητών του που οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης.  

Κύρια Μνήμη 

Επεξεργαστής 
Προσπέλασης  

Επεξεργαστής 
Εκτέλεσης  
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Η επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών προσπέλασης και εκτέλεσης είναι ένας 

κρίσιμος στόχος για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Για αυτό το λόγο 

πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι τα σωστά δεδομένα τοποθετούνται στο αρχείο 

καταχωρητών του επεξεργαστή εκτέλεσης πριν από την εκτέλεση των εντολών που 

αντιστοιχούν σε αυτά τα δεδομένα. Επίσης, πρέπει να είναι βέβαιο ότι η αποστολή 

των δεδομένων από το αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή εκτέλεσης προς την L1 

scratch-pad έχει ολοκληρωθεί προτού γραφτούν τα νέα δεδομένα στους ίδιους 

καταχωρητές που αντικαθιστούν τα παλαιά. Για αυτό το λόγο οι δύο επεξεργαστές 

επικοινωνούν μέσω του καταχωρητή (buffer) στο  Σχήμα 1.1 με ένα απλό 

πρωτόκολλο επικοινωνίας.  

Πρέπει επίσης να επικοινωνήσουν στην περίπτωση όπου η πορεία εκτέλεσης στη ροή 

δεδομένων ελέγχου αλλάζει (π.χ. όταν εκτελείται ένας κλάδος στον οποίο  

διαφορετικά δεδομένα απαιτούνται για κάθε περίπτωση του κλάδου). Ο buffer 

χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση από τους δύο επεξεργαστές για τη δήλωση  

των πορειών εκτέλεσης που ακολουθούνται.   

Το μέγεθος του buffer είναι μικρό (16 λέξεις είναι αρκετές) δεδομένου ότι απαιτείται 

για την εγγραφή των πληροφοριών για τα δεδομένα που υπάρχουν στο αρχείο 

καταχωρητών του επεξεργαστή εκτέλεσης και για τους τρέχοντες  ακολουθούμενους 

κλάδους στο διάγραμμα ροής του προγράμματος. Επίσης δεν προσπελάζεται τόσο 

συχνά όσο το αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή εκτέλεσης αλλά μόνο όταν 

μεταφερθεί ένα τμήμα δεδομένων ή κατά την αλλαγή μονοπατιού ροής εκτέλεσης σε 

έναν κρίσιμο κλάδο που δεν περιλαμβάνει σημαντικά κόστη στην απόδοση του 

συστήματος.   

Παρατηρώντας την αρχιτεκτονική του αποσυζευγμένου επεξεργαστή στο σχήμα 1.1 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η μεταφορά των δεδομένων μέσω των 

επιπέδων ιεραρχίας μνήμης είναι μια διεργασία που χωρίζεται από την επεξεργασία 

και υλοποιείται  από τον επεξεργαστή Προσπέλασης. Παρέχει έναν ευέλικτο τρόπο 

τοποθέτησης των δεδομένων στα επίπεδα μνήμης ακολουθώντας τεχνικές διαχείρισης 

μνήμης που συνδυάζονται με αποδοτική προ-μεταφορά δεδομένων. Ως εκ τούτου, 

χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή για να μεταφερθούν τα δεδομένα, τα 

χαρακτηριστικά της εφαρμογής λαμβάνονται υπόψη αντί της χρησιμοποίησης μιας 

prefetching μηχανής υλικού που μεταφέρει τα δεδομένα με σταθερό τρόπο. Ένας 

αποσυζευγμένος επεξεργαστής όπως φαίνεται στο [24] εκμεταλλεύεται 

αποτελεσματικότερα την προ-μεταφορά δεδομένων από ένα Superscalar επειδή το 
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παράθυρο αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών του επεξεργαστή προσπέλασης 

περιέχει τις αναγκαίες εντολές διευθυνσιοδότησης  που εκτελούνται εγκαίρως για την 

ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης της μνήμης. Ένας επεξεργαστής Superscalar 

λειτουργεί περιέχοντας τις εντολές διευθυνσιοδότησης και επεξεργασίας στο 

παράθυρο αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών. Κατά συνέπεια οι εντολές 

διευθυνσιοδότησης που πρέπει να εκτελεστούν για βέλτιστο prefetch δεν βρίσκονται 

μέσα στο παράθυρο και η εκτέλεση καθυστερεί καθώς η μνήμη αργεί να παραδώσει 

τα δεδομένα. Προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω εντολές εγκαίρως, πολύ 

μεγαλύτερα παράθυρα αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών απαιτούνται γεγονός που 

μειώνει τη συχνότητα λειτουργίας του ρολογιού του συστήματος αυξάνοντας την 

κατανάλωση ισχύος.   

Ο επεξεργαστής εκτέλεσης δεν είναι σε θέση να προσπελάσει τη μνήμη αλλά 

επεξεργάζεται τα δεδομένα εφαρμογής που βρίσκονται στο αρχείο καταχωρητών του 

γεγονός που μειώνει ακόμη περισσότερο την καθυστέρηση της ιεραρχίας μνήμης. Οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των επιπέδων ιεραρχίας μνήμης 

τοποθετούνται στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή προσπέλασης. Αυτό 

αυξάνει την τοπικότητα δεδομένων στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή 

εκτέλεσης αφού τα μόνα αποθηκευμένα δεδομένα σε αυτό, είναι τα δεδομένα 

επεξεργασίας. Εάν τα δεδομένα διευθυνσιοδότησης και επεξεργασίας  αποθηκεύονται 

στο ίδιο αρχείο καταχωρητών, ο περιορισμένος χώρος του θα οδηγήσει σε πρόσθετες 

προσβάσεις στην L1 για να αποθηκεύσει προσωρινά τα δεδομένα, αυξάνοντας το 

χρόνο εκτέλεσης και την κατανάλωση ισχύος.  Αν το μέγεθος του αρχείου 

καταχωρητών είναι μεγαλύτερο θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και θα έχει 

επιπτώσεις στο ρολόι του επεξεργαστή με την αύξηση του κρίσιμου μονοπατιού του 

κυκλώματος.  Επίσης, δεν υπάρχει καμία εντολή προσπέλασης μνήμης που να 

εκτελείται από τον επεξεργαστή Εκτέλεσης για να μεταφερθεί ένα τμήμα δεδομένων 

στο αρχείο καταχωρητών του  και καμία εντολή υπολογισμού διευθύνσεων.  Οι 

μεταφορές εκτελούνται από τον επεξεργαστή Προσπέλασης που υπολογίζει μόνο τη 

διεύθυνση του πρώτου δεδομένου του τμήματος και από το DMA που θα μεταφέρει 

το τμήμα των δεδομένων. Ένας  Uniprocessor αφ' ετέρου, πρέπει να εκτελέσει τις 

εντολές για τον υπολογισμό των διευθύνσεων κάθε δεδομένου που πρόκειται να 

μεταφερθεί σε/από το αρχείο καταχωρητών του και τις αντίστοιχες εντολές 

προσπέλασης. Σε αυτήν την περίπτωση η κατανάλωση ισχύος και ο χρόνος εκτέλεσης 

θα αυξηθούν.   
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Η ιεραρχία μνήμης της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής μπορεί να λειτουργήσει με 

έναν pipeline τρόπο δεδομένου ότι ο επεξεργαστής προσπέλασης μπορεί να ελέγξει 

τις ταυτόχρονες μεταφορές των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 

μνήμης που μειώνουν σημαντικά το συνολικό χρόνο μεταφοράς από τον επεξεργαστή 

εκτέλεσης στην κύρια μνήμη. Τα δεδομένα μεταφέρονται σε τμήματα συνήθως 

μεγαλύτερα στο μέγεθος από τα μεγέθη γραμμών cache μειώνοντας τις εντολές για 

αυτές τις μεταφορές αποφεύγοντας έτσι την αύξηση του φορτίου επεξεργασίας του 

επεξεργαστή Προσπέλασης. Οι Scratch-pad μνήμες εγγυώνται την αποφυγή 

συγκρούσεων, χαμηλή ενέργεια ανά πρόσβαση και μικρή περιοχή έναντι των cache 

μνημών.  

Συνδυάζοντας έναν αποσυζευγμένο επεξεργαστή με scratch-pad ιεραρχία μνήμης όλα 

τα παραπάνω οφέλη αξιοποιούνται. Επιπλέον, χάρη στην scratch-pad, τα δεδομένα 

προ-μεταφοράς δεν καταστρέφουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται ήδη σε αυτή  και 

που χρειάζονται ακόμα για επεξεργασία. Επίσης, χρησιμοποιείται μια αποσυζευγμένη 

αρχιτεκτονική στην οποία η pipeline μεταφορά των δεδομένων γίνεται 

αποτελεσματικότερα, σε αντίθεση με έναν Superscalar που το μέγεθος του 

καταχωρητή αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών δεν είναι αρκετά μεγάλο για όλες τις 

εντολές διευθυνσιοδότησης που χρειάζονται.   

 

4.3.2 Αλγόριθμος παραγωγής κώδικα για αποσυζευγμένους 
επεξεργαστές 

Όσο είναι δυνατόν να γνωρίζουμε, δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν  

μεταγλωττιστής αποσυζευγμένης αρχιτεκτονικής επεξεργαστών με ιεραρχία μνήμης 

αποτελούμενη από scratch-pad μνήμες. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η 

διαδικασία μεταγλώττισης και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

του κώδικα προς εκτέλεση από τους επεξεργαστές Προσπέλασης και Εκτέλεσης, 

έχοντας σαν είσοδο τον αρχικό πηγαίο κώδικα ενός απλού επεξεργαστή. 

Στο σχήμα 2 δείχνονται τα βήματα που ακολουθούνται για την παραπάνω διαδικασία. 

Στο βήμα της διερεύνησης επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, ο κώδικας εισόδου σε 

C αρχικά υποβάλλεται σε μετασχηματισμούς λογισμικού που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της τοπικότητας των δεδομένων. Οι κυριότεροι μετασχηματισμοί 

περιγράφονται στην επόμενη ενότητα. Στη συνέχεια, ο κώδικας αναλύεται για την 

εξαγωγή των βέλτιστων χώρων μνήμης για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων που 
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χρησιμοποιούνται συχνά [11]. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται για τη διερεύνηση 

επίσης των ευκαιριών  προ-μεταφοράς [16] για όλα τα δεδομένα της τρέχουσας 

εφαρμογής (με επαναχρησιμοποίηση δεδομένων ή χωρίς), αφού η ιεραρχία μνήμης 

ελέγχεται από το λογισμικό. Το μέγεθος των προσωρινών χώρων αποθήκευσης για τα 

δεδομένα που επαναχρησιμοποιούνται προσαρμόζεται κατάλληλα για να 

συμπεριληφθεί  ο επιπλέον χώρος που χρειάζεται για αυτά που προ-μεταφέρονται 

(prefetch). Οι χώροι αυτοί τελικά χαρτογραφούνται στις scratch-pad μνήμες. Ο 

στόχος αυτών των βημάτων είναι η μείωση των προσπελάσεων στις εξωτερικές και 

πιο δαπανηρές μνήμες όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος και το χρόνο απόκρισης. 

Επίσης, εξαιτίας της προ-μεταφοράς των δεδομένων ο επεξεργαστής Προσπέλασης 

σπανίως βρίσκεται σε κατάσταση idle αφού πλέον η καθυστέρηση στην απόκριση της 

μνήμης δεν επηρεάζει την απόδοση του. 

Στο επόμενο βήμα γίνεται διερεύνηση για τις μεταφορές των δεδομένων  κατά μήκος 

της ιεραρχίας μνήμης.  Ο έλεγχος των μεταφορών αυτών γίνεται από τον επεξεργαστή 

Προσπέλασης. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μπορεί να εκτελέσει μέχρι τρεις 

ταυτόχρονες μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας μνήμης (Κύρια μνήμη – 

L2, L2 – L1, L1 – Register File). Για τη μεταφορά ενός υποσυνόλου από έναν τύπο 

δεδομένων αποτελούμενο από πολλά byte, μεταξύ της κύριας μνήμης και του register 

file του επεξεργαστή Εκτέλεσης χρησιμοποιούνται τεχνικές pipeline με τις οποίες 

αυξάνεται η απόδοση των μνημών. Επιπλέον, χρονο-προγραμματίζοντας τις 

μεταφορές, η απόδοση του συστήματος μπορεί να παραμείνει υψηλή. 
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Σχ. 1.2 Αλγόριθμος παραγωγής κώδικα 

Τα μεγέθη των μεταφερόμενων δεδομένων μεταξύ δύο επιπέδων ιεραρχίας μνήμης 

καθορίζονται στο προηγούμενο βήμα σύμφωνα με τις ανάγκες προ-μεταφοράς και 

επαναχρησιμοποίησης. Ο επεξεργαστής Προσπέλασης χρειάζεται την πληροφορία για 

την κατάσταση κάθε δεδομένου σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας μνήμης για τον βέλτιστο 

έλεγχο των μεταφορών. Στην  προτεινόμενη προσέγγιση, χρησιμοποιείται η τεχνική 

του double buffering κατά την οποία στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας μνήμης δεσμεύονται 

δύο χώροι για κάθε δεδομένο. Ένας για την τροφοδότηση του επεξεργαστή 

Εκτέλεσης με δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστεί άμεσα και ένας δεύτερος χώρος 

για προ-μεταφορά από τις μνήμες ανώτερου επιπέδου για δεδομένα που θα 

χρειαστούν αργότερα. Για αυτό το λόγο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα 

δεδομένα μεταφέρονται με pipeline τρόπο. 

Στο τελικό βήμα δημιουργούνται οι εκτελέσιμοι κώδικες από τους επεξεργαστές 

Προσπέλασης και Εκτέλεσης. Αρχικά χρησιμοποιώντας την τεχνική που 

παρουσιάζεται στο [5] όλες οι εντολές σχετικές με διευθυνσιοδότηση διαχωρίζονται 

από τις αντίστοιχες της επεξεργασίας των δεδομένων της τρέχουσας εφαρμογής. Με 

αυτή τη τεχνική δημιουργούνται δύο προγράμματα, ένα για τον επεξεργαστή 

Προσπέλασης και ένα για τον Εκτέλεσης. Κατόπιν, προστίθενται στο πρόγραμμα του 

επεξεργαστή Προσπέλασης ρουτίνες που υλοποιούν την χαρτογράφηση μνήμης και 

τις μεταφορές δεδομένων όπως αποφασίστηκε στα προηγούμενα βήματα, για όλα τα 

επίπεδα ιεραρχίας μνήμης. Η διασύνδεση των δύο προγραμμάτων και ο συγχρονισμός 

των δύο επεξεργαστών επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την τεχνική που 

παρουσιάζεται στο [17]. Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται επιπλέον 

συγχρονισμός μεταξύ των δύο επεξεργαστών. Αυτό είναι απαραίτητο εφόσον ο 

επεξεργαστής Εκτέλεσης δεν είναι υπεύθυνος για την μεταφορά των δεδομένων που 

επεξεργάζεται μέσα στο αρχείο καταχωρητών του. Για την εκτέλεση των ρουτινών 

του θα πρέπει να ενημερώνεται από την επεξεργαστή Προσπέλασης ότι τα αντίστοιχα 

δεδομένα έχουν φορτωθεί στο αρχείο καταχωρητών του ή ότι έχουν αποθηκευτεί 

πίσω στην ιεραρχία μνήμης. Αυτό το πρωτόκολλο συγχρονισμού εξηγείται με 

περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη ενότητα με τη χρήση ενός παραδείγματος. Η 

τεχνική δέσμευσης καταχωρητών [18] εφαρμόζεται στη συνέχεια στα δύο 

προγράμματα. Όσον αφορά τον επεξεργαστή Εκτέλεσης, δεσμεύονται επιπλέον 

καταχωρητές για εκμετάλλευση των δεδομένων που προ-μεταφέρονται μέσα στο 

αρχείο καταχωρητών του. Στον επεξεργαστή  Προσπέλασης, ο κώδικας για τον 
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υπολογισμό των διευθύνσεων αναφέρεται μόνο στο πρώτο δεδομένο του τμήματος 

που μεταφέρεται, το οποίο έχει εξαχθεί από το βήμα της επαναχρησιμοποίησης 

δεδομένων. 

 

4.3.3 Μετασχηματισμοί βελτιστοποίησης βρόχων 
Στη θεωρία μεταγλωττιστών οι μετασχηματισμοί βρόχων παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη βελτίωση της απόδοσης της ιεραρχίας μνήμης. Σκοπός είναι η εκμετάλλευση των 

ευκαιριών παραλληλίας και η εξάλειψη οποιουδήποτε κόστους σχετικά με τους 

βρόχους. Στους βρόχους συνήθως αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό στον χρόνο 

εκτέλεσης ενός προγράμματος. Για το λόγο αυτό πολλές τεχνικές μεταγλωττιστών 

έχουν παραχθεί για την βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης των βρόχων. 

Δεδομένου ότι οι εντολές μέσα στους βρόχους μπορούν να εκτελούνται  

επαναληπτικά, δεν είναι συχνά δυνατό να δοθεί ένα όριο στον αριθμό εκτελέσεων 

εντολών που θα επιφέρει βελτιστοποίηση στους βρόχους. Αυτό αποτελεί μια 

πρόκληση  και τα αποτελέσματα μιας βελτιστοποίησης σε βρόχους τα οποία  

αναλόγως την περίπτωση ενδέχεται να είναι ωφέλιμα ή ζημιογόνα. 

Οι βελτιστοποιήσεις βρόχων πραγματοποιούνται σαν μία αλληλουχία 

μετασχηματισμών στον πηγαίο κώδικα ή στην ενδιάμεση αναπαράσταση. Κάθε 

μετασχηματισμός πρέπει να ικανοποιεί τους περιορισμούς εξαρτήσεων δεδομένων 

προκειμένου να διατηρείται η ορθότητα του προγράμματος. Η αξιολόγηση των 

ωφελειών κάθε μετασχηματισμού μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη δεδομένου του ότι 

η εφαρμογή ενός επικερδή μετασχηματισμού ενδέχεται να προ-απαιτεί την  εφαρμογή 

ενός άλλου που προκαλεί μείωση της απόδοσης. 

Οι συνήθεις μετασχηματισμοί περιλαμβάνουν: 

 loop interchange : Οι μετασχηματισμοί αυτοί μεταφέρουν τους εσωτερικούς 

βρόχους σε εξωτερικούς και αντίστροφα. Όταν οι μεταβλητές του βρόχου 

είναι δείκτες σε πίνακες, τότε οι μετασχηματισμοί αυτού του είδους επιφέρουν 

βελτίωση στην  τοπικότητα των προσπελάσεων των δεδομένων. Εξαρτώνται 

βέβαια από τον τρόπο που οι πίνακες είναι αποθηκευμένοι στην κύρια μνήμη. 

Παράδειγμα τέτοιου μετασχηματισμού βλέπουμε στο επόμενο κώδικα: 

for j from 0 to 10 
 for i from 0 to 20 
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   a[i,j] = i + j 

μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού: 

for i from 0 to 20 
 for j from 0 to 10 
   a[i,j] = i + j 

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτού του είδους οι μετασχηματισμοί οδηγούν στην 

ανάδειξη πολλών ευκαιριών προς βελτιστοποίηση. Ο κυριότερος στόχος του 

μετασχηματισμού αυτού είναι η βελτίωση της απόδοσης στην cache όταν 

γίνεται προσπέλαση δεδομένων πινάκων. Οι αστοχίες στην cache συμβαίνουν 

εφόσον τα ζητούμενα δεδομένα του πίνακα από τον επεξεργαστή, 

προέρχονται από διαφορετικές γραμμές στην cache. Ο μετασχηματισμός 

αυτός δρα ανασταλτικά στην εμφάνιση των αστοχιών. Η αποδοτικότητα του 

loop interchange εξαρτάται από το υλικό του συστήματος και το μοντέλο 

μεταγλώττισης. 

Στην γλώσσα προγραμματισμού C, τα στοιχεία ενός πίνακα που ανήκουν στην 

ίδια γραμμή αυτού (Π.χ. a[1,1],a[1,2], a[1,3]... ), αποθηκεύονται σειριακά 

στην μνήμη. Από την άλλη μεριά, στην γλώσσα προγραμματισμού 

FORTRAN, τα δεδομένα ενός πίνακα που ανήκουν στην ίδια στήλη αυτού 

(Π.χ. a[1,1], a[2,1], a[3,1] ...) αποθηκεύονται σειριακά στη μνήμη. Για το λόγο 

αυτό η σειρά των επαναλήψεων του βρόχου στο πρώτο παράδειγμα  είναι 

αποδοτική για προγράμματα σε γλώσσα C ενώ για τη FORTRAN, καλύτερο 

πρόγραμμα είναι του δεύτερου παραδείγματος. Οι μεταγλωττιστές που 

προκαλούν βελτιστοποιήσεις μπορούν να ανιχνεύσουν την λανθασμένη σειρά 

που εισάγουν οι προγραμματιστές και να την μετασχηματίσουν προκειμένου 

να επιτύχουν καλύτερη απόδοση. 

Ωστόσο, όπως όλοι οι άλλοι μετασχηματισμοί, το loop interchange μπορεί να 

οδηγήσει σε χειρότερη απόδοση επειδή η απόδοση στην cache εξαρτάται από 

συνδυασμούς δεδομένων αυτής.  

do i = 1, 10000 
   do j = 1, 1000 
       a(i) = a(i) + b(i,j) * c(i) 
   end do 
end do 
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Στον παραπάνω κώδικα για παράδειγμα, το loop interchange μπορεί να 

βελτιώσει την απόδοση στην cache όσον αφορά την προσπέλαση του πίνακα 

b, αλλά θα καταστρέψει την επανα-χρησιμοποίηση των δεδομένων στους 

πίνακες a, c στον εσωτερικό βρόχο αφού θα χρειάζονται δύο επιπλέον load για 

τα a(i), c(i) και ένα store για το a(i) σε κάθε επανάληψη βρόχου. Το 

αποτέλεσμα είναι η απόδοση να χειροτερεύει. 

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η εναλλαγή επαναλήψεων σε βρόχους δεν 

είναι πάντα ασφαλής μέθοδος μετασχηματισμών εξαιτίας των εξαρτήσεων 

μεταξύ των εκφράσεων που επιβάλλουν μια συγκεκριμένη σειρά εκτέλεσης. 

Για να είναι ασφαλής ένας τέτοιος μετασχηματισμός απαιτείται 

προηγουμένως να έχει γίνει ανάλυση εξαρτήσεων(dependence analysis). 

 loop splitting/loop peeling : Ο μετασχηματισμός loop splitting επιχειρεί να 

απλοποιήσει ή να εξαλείψει τις εξαρτήσεις των δεδομένων χωρίζοντας το 

βρόχο σε πολλαπλούς οι οποίοι έχουν το ίδιο σώμα αλλά οι επαναλήψεις 

γίνονται για διαφορετικά συνεχόμενα διαστήματα.  Ειδική περίπτωση 

αποτελεί ο μετασχηματισμός loop peeling, ο οποίος απλοποιεί τους βρόχους 

που περιέχουν πολύπλοκες πρώτες επαναλήψεις εκτελώντας αυτές ξεχωριστά 

πριν την είσοδο στους βρόχους.  

int p = 10; 
for (int i=0; i<10; ++i) 
{ 
  y[i] = x[i] + x[p]; 
  p = i; 
} 

Στο παραπάνω παράδειγμα, παρατηρούμε ότι p=10 μόνο για την πρώτη 

επανάληψη του βρόχου, καθώς για τις υπόλοιπες p=i-1. ο μεταγλωττιστής 

μπορεί να επωφεληθεί από αυτό και να δημιουργήσει τον παρακάτω κώδικα: 

y[0] = x[0] + x[10]; 
for (int i=1; i<10; ++i) 
{ 
  y[i] = x[i] + x[i-1]; 
} 

Ο ισοδύναμος αυτός κώδικας εξαλείφει την ανάγκη ύπαρξης της μεταβλητής 
p μέσα στο βρόχο. 
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 loop fusion ή loop combining : Μια τεχνική που προσπαθεί να μειώσει τα 

κόστη των βρόχων σε ταχύτητα εκτέλεσης και κατανάλωση ισχύος. Όταν δύο 

γειτονικοί βρόχοι έχουν τον ίδιο αριθμό επαναλήψεων (ανεξάρτητα αν αυτός 

ο αριθμός είναι γνωστός κατά το χρόνο μεταγλώττισης), τα σώματα αυτών 

μπορεί να συνδυαστούν εφόσον δεν υπάρχουν αναφορές στα μεταξύ τους 

δεδομένα.  

 int i, a[100], b[100]; 
 for (i = 0; i < 100; i++) { 
   a[i] = 1;                      
 } 
 for (i = 0; i < 100; i++) { 
   b[i] = 2; 
 } 

Ο παραπάνω κώδικας είναι ισοδύναμος με: 

 int i, a[100], b[100]; 
 for (i = 0; i < 100; i++) { 
   a[i] = 1;  
   b[i] = 2; 
 } 

Μερικοί μετασχηματισμοί δεν βελτιώνουν πάντα την απόδοση του 

συστήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αρχιτεκτονικές παρέχουν καλύτερα 

αποτελέσματα για περιπτώσεις δύο βρόχων αντί ενός, για παράδειγμα εξαιτίας 

αυξημένης τοπικότητας δεδομένων μέσα σε κάθε βρόχο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ένας βρόχος μπορεί να μετατραπεί σε δύο απλούστερους  και ο 

μετασχηματισμός καλείται loop fission. 

 loop fission ή loop distribution : Επιχειρεί να διαχωρίσει το βρόχο σε 

πολλαπλούς κάτω από τον ίδιο δείκτη επαναλήψεων έχοντας όμως ο καθένας 

τους ένα μέρος μόνο από το αρχοκό σώμα του βρόχου. Με τον τρόπο αυτό η 

τοπικότητα των προσπελάσεων των δεδομένων μπορεί να βελτιωθεί  καθώς 

και η τοπικότητα στον κώδικα.  

 loop unrolling: Αντιγράφει το σώμα του βρόχου πολλές φορές, με σκοπό την 

μείωση των εκτελέσεων των συνθηκών επανάληψης του βρόχου, των εντολών  

jump καθώς και των αλλαγών τιμών στο δείκτη. Οι εντολές αυτές μειώνουν 

την απόδοση αφού παρεμβάλλονται στην pipeline εκτέλεση. Επιπλέον, αν οι 

εντολές μέσα στο βρόχο είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και μεταξύ αυτών 

κατά τις διαδοχικές επαναλήψεις, τότε μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα.  
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Ωστόσο, ο μετασχηματισμός αυτός έχει και κάποιες παρενέργειες τις οποίες 

χρειάζεται να αναλύσουμε. Αρχικά παρατηρείται μία αύξηση των 

χρησιμοποιούμενων καταχωρητών ανά επανάληψη βρόχου για αποθήκευση 

προσωρινών μεταβλητών, γεγονός που μπορεί να μειώσει την απόδοση. 

Επιπλέον, το μέγεθος του κώδικα μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού 

μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο. Στις περιπτώσεις των ενσωματωμένων 

συστημάτων το φαινόμενο αυτό δεν είναι καθόλου επιθυμητό. Οι μεγάλου 

μεγέθους κώδικες μπορεί να προκαλέσουν αύξηση στις αστοχίες δεδομένων 

στην cache εντολών και επομένως μείωση της απόδοσης. Έπειτα, από άποψη 

δομής του κώδικα, είναι πολύ πιο δύσκολη η ανάγνωση από τον 

προγραμματιστή.  

Στο παρακάτω παράδειγμα 100 δεδομένα πρέπει να διαγραφούν από τη μνήμη 

και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ένας βρόχος που καλεί την συνάρτηση 

delete(item_number): 

for (int x = 0; x < 100; x++) 
 { 
     delete(x); 

 } 

 

Αν ο έλεγχος και η αύξηση στο βρόχο απαιτούν πολύ περισσότερους πόρους 

σε σχέση με την συνάρτηση delete(x), τότε εφαρμόζεται το loop unrolling για 

αύξηση της απόδοσης. Το αποτέλεσμα φαίνεται στον παρακάτω κώδικα: 

for (int x = 0; x < 100; x += 5) 
 { 
     delete(x); 
     delete(x+1); 
     delete(x+2); 
     delete(x+3); 
     delete(x+4); 
 } 

Το νέο πρόγραμμα χρειάζεται να εκτελέσει 20 ελέγχους βρόχου αντί για 100. 

οι εντολές jump είναι μειωμένες στο 1/5 και οι αυξήσεις της μεταβλητής x, 

βελτιώνοντας σημαντικά το χρόνο εκτέλεσης. 

Από την άλλη μεριά, ο μετασχηματισμός αυτός αυξάνει το μέγεθος του 

κώδικα και από τρεις γραμμές, τελικά παράγονται επτά. Ο μεταγλωττιστής 
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πλέον, έχει να ελέγξει περισσότερες γραμμές κώδικα και να δεσμεύσει 

περισσότερους καταχωρητές για την αποθήκευση των μεταβλητών για το 

επεκταμένο σώμα του βρόχου. Επιπλέον οι μεταβλητές για τον έλεγχο του 

βρόχου και οι πράξεις που γίνονται εσωτερικά σε αυτόν πρέπει να επιλεγούν 

προσεκτικά ώστε το αποτέλεσμα να είναι ίδιο με το αρχικό. Προβλήματα θα 

μπορούσαν να παρουσιαστούν στην περίπτωση που το πλήθος των αρχικών 

επαναλήψεων δε θα μπορούσε να διαιρεθεί με το 5. επίσης, η πολυπλοκότητα 

αυξάνεται αν οι συνθήκες ελέγχου περιέχουν μεταβλητές. 

Στην απλή περίπτωση ο έλεγχος βρόχων αποτελεί ένα γενικό κόστος, το οποίο 

συντονίζει τις πραγματικές εντολές. Ο βρόχος δεν συμβάλλει σε τίποτα στα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Απαλλάσσει τον προγραμματιστή από την 

χειροκίνητη διαδικασία επέκτασης του κώδικα εκατό φορές. Η διαδικασία 

αυτή θα μπορούσε να έχει γίνει από ένα προ-επεξεργαστή που θα παράγει τις 

εντολές, ή ένα πρόγραμμα-κειμενογράφο. Ομοίως, οι δηλώσεις if και άλλες 

δηλώσεις ελέγχου ροής θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από  έτοιμα 

κομμάτια κώδικα. Τα προγράμματα υπολογιστών εντοπίζουν εύκολα τους 

απαραίτητους συνδυασμούς, αντίθετα με τους ανθρώπους που συχνά κάνουν 

λάθη όταν πρόκειται για συνεχώς επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.  

for i:=1:8 do 
 if i mod 2 = 0 then do_evenstuff(i) else 
do_oddstuff(i); 
next i; 

Ο παραπάνω κώδικας θα μπορούσε να επεκταθεί πλήρως εφόσον ο έλεγχος 

του βρόχου περιλαμβάνει σταθερές (σε αντίθεση με το προηγούμενο 

παράδειγμα) και να γίνει ως εξής: 

do_oddstuff(1); do_evenstuff(2); 
do_oddstuff(3); do_evenstuff(4); 
do_oddstuff(5); do_evenstuff(6); 
do_oddstuff(7); do_evenstuff(8); 

Στο επόμενο παράδειγμα η μεταβλητή του βρόχου εμπλέκεται στους 

πραγματικούς υπολογισμούς: 

x(1) = 1; 
For i:=2:9 do  
 x(i):=x(i - 1)*i; 
 print i,x(i); 
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Next i; 

Από το οποίο προκύπτει: 

x(1):=1; 
x(2):=x(1)*2; print 2,x(2); 
x(3):=x(2)*3; print 3,x(3); 
...κλπ. 

Αν το παραπάνω μεταγλωττιστεί θα παραχθεί μεγάλος κώδικας (αφορά την 

εντολή print) αλλά επιπλέον μετασχηματισμοί είναι εφικτοί. Γενικά, τα 

περιεχόμενα ενός βρόχου μπορεί να είναι μεγάλα. Αντιγράφοντας έτοιμα 

κομμάτια κώδικα για τα εσωτερικούς βρόχους ενδέχεται να δημιουργηθούν 

μεγάλες δυνατότητες για μετασχηματισμούς αλλά παρόλα αυτά τα κέρδη 

ενδέχεται να μην είναι μεγάλα. 

 loop unswitching : Μεταφέρει  μία συνθήκη που βρίσκεται μέσα σε ένα 

βρόχο, εκτός αυτού και αντιγράφει το σώμα του σε δύο μέρη, ένα για την if  

και ένα για την else κατάσταση της συνθήκης.  

 loop inversion : Μετατρέπει το συνήθη while loop σε ένα  do/while το οποίο 

βρίσκεται μέσα σε μια συνθήκη if , μειώνοντας το πλήθος των jump στο μισό. 

Με τον τρόπο αυτό διπλασιάζονται  οι εκτελέσεις της συνθήκης 

(μεγαλώνοντας και το μέγεθος του κώδικα) αλλά η απόδοση συνήθως 

αυξάνεται επειδή τα jumps συχνά προκαλούν καθυστερήσεις στην pipeline 

αλυσίδα εκτέλεσης. Επιπλέον, αν η συνθήκη είναι γνωστή κατά το χρόνο 

μεταγλώττισης τότε μπορεί να παραληφθεί.  

 loop-invariant code motion : Αν μία έκφραση υπολογίζεται εσωτερικά σε ένα 

βρόχο και η τιμή της είναι γνωστή κατά το χρόνο μεταγλώττισης τότε η 

έκφραση αυτή μπορεί  να μεταφερθεί εξωτερικά του βρόχου και να 

υπολογιστεί μόνο μία φορά. Η περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή συχνά στον 

υπολογισμό διευθύνσεων σε βρόχους. Για τη σωστή χρήση, η τεχνική αυτή θα 

πρέπει να συνοδεύεται από το loop inversion, επειδή δεν είναι ασφαλές σε 

όλες τις περιπτώσεις να μεταφέρεται κώδικας εκτός των βρόχων.  

 loop reversal : Αντιστρέφει τη σειρά των τιμών που παίρνει ο δείκτης 

επανάληψης του βρόχου. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται οι εξαρτήσεις και 

αναδεικνύονται νέοι μετασχηματισμοί.  
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 loop skewing : Αφορά εμφωλιασμένους βρόχους σε πολυδιάστατους πίνακες. 

Κάθε επανάληψη εσωτερικού βρόχου εξαρτάται από προηγούμενες 

επαναλήψεις. Ο κώδικας μετασχηματίζεται ώστε οι μόνες εξαρτήσεις να είναι 

μεταξύ των επαναλήψεων του εξωτερικού βρόχου.  

 Loop tiling : είναι μια βελτιστοποίηση βρόχων που χρησιμοποιείται από τους  

μεταγλωττιστές για να την αποδοτικότερη εκτέλεση ορισμένων τύπων 

βρόχου. Χωρίζει το διάστημα επανάληψης του βρόχου σε μικρότερα 

κομμάτια, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή των δεδομένων στην cache 

μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθούν.  Ο χωρισμός του διαστήματος επανάληψης 

του βρόχου οδηγεί στο χωρισμό ενός μεγάλου πίνακα σε μικρότερα μέρη, τα 

οποία χωράνε στην cache, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων 

του πίνακα αυτού από την cache ικανοποιώντας τον περιορισμό του μεγέθους 

της. 

Αρχικός πολλαπλασιασμός πινάκων: 

for (i=0; i<N; i++) 
    for (j=0; j<N; j++) 
        c[i] = c[i]+ a[i,j]*b[j]; 

Μετά το loop tiling 2*2: 

for (i=0; i<N; i+=2) 
    for (j=0; j<N; j+=2) 
        for (ii=i; ii<min(i+2,N); ii++) 
            for (jj=j; jj<min(j+2,N); jj++) 
                c[ii] =c[ii]+ a[ii,jj]*b[jj]; 

Το αρχικό διάστημα επανάληψης είναι Ν*Ν. Το τμήμα του πίνακα a[i,j] που 

προσπελάζεται είναι επίσης Ν*Ν. Όταν το Ν είναι πολύ μεγάλο και το 

μέγεθος της cache είναι πολύ μικρό, τα δεδομένα του πίνακα μπορεί να 

υπερβαίνουν τις γραμμές της cache προκαλώντας αστοχίες. 

Επόμενο παράδειγμα πολλαπλασιασμού πινάκων: 

Αρχικός πολλαπλασιασμός πινάκων: 

DO I = 1, M                                
 DO K = 1, M                              
   DO J = 1, M                               
      Z(J,I) = Z(J,I) + X(K,I) * Y(J,K)        

Μετά το loop tiling B*B: 
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DO K2 = 1, M, B 
  DO J2 = 1, M, B                                      
    DO I = 1, M 
      DO K1 = K2, MIN(K2+B-1,M) 
         DO J1 = J2, MIN(J2+B-1,M)     
            Z(J1,I) = Z(J1,I) + X(K1,I) * 
Y(J1,K1)    

Δεν είναι πάντα εύκολο να αποφασιστεί ποια θα είναι η βέλτιστη τιμή για το 

εύρος του tile σε ένα βρόχο. Απαιτείται ανάλυση για την εκτίμηση ακραίων 

περιοχών του πίνακα στο βρόχο και του μεγέθους της cache στο υπολογιστικό 

σύστημα. Η σειρά προσπέλασης μέσα στο βρόχο παίζει επίσης σημαντικό 

ρόλο για την αποδοτικότερη απόδοση του συστήματος. 

 loop parallelization : Αναδιάρθρωση των βρόχων ώστε να εκτελούνται 

αποδοτικά σε πολυ-επεξεργαστικό περιβάλλον. Μπορεί να γίνει αυτόματα από 

μεταγλωττιστές ή με το χέρι.  

 Automatic parallelization : αναφέρεται στην μετατροπή του σειριακού κώδικα 

σε πολυ-διεργασιακό, με σκοπό την τροφοδότηση  πολλαπλών επεξεργαστών 

ταυτόχρονα σε ένα πολυ-επεξεργαστικό σύστημα με κοινή μνήμη. Το κέρδος 

της αυτόματης παραλληλίας  είναι η απαλλαγή του προγραμματιστή από την 

χειροκίνητη μετατροπή πολλές φορές οδηγεί σε σφάλματα. Παρόλο που η 

ποιότητα στης αυτόματης παραλληλίας έχει βελτιωθεί στις προηγούμενες 

δεκαετίες, η πλήρως αυτοματοποίηση σε σειριακά προγράμματα παραμένει 

πρόκληση για τους μεταγλωττιστές εξαιτίας της αυξημένης πολυπλοκότητας 

κατά την ανάλυση του προγράμματος και άλλων άγνωστων παραγόντων κατά 

τη μεταγλώττιση (όπως το πλήθος των δεδομένων).  

Οι δομές ελέγχου στις οποίες ο μετασχηματισμός αυτός έχει μεγάλη εφαρμογή 

είναι οι βρόχοι, επειδή, γενικά αυτοί καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου εκτέλεσης σε ένα πρόγραμμα. Ο παράλληλος μεταγλωττιστής 

επιχειρεί να διαχωρίσει ένα βρόχο, ώστε οι επαναλήψεις του να μπορούν να 

εκτελεστούν σε ξεχωριστούς επεξεργαστές. 

Συνήθως, οι μεταγλωττιστές χρησιμοποιούν δύο περάσματα για ανάλυση πριν 

την παραλληλοποίηση ώστε να καθοριστούν τα ακόλουθα: 
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Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να παραλληλοποιηθεί ένας βρόχος; H 

απάντηση σε αυτή την ερώτηση απαιτεί πρώτα ακριβή ανάλυση εξαρτήσεων. 

Αξίζει τον κόπο ο βρόχος να γίνει παράλληλος; Αυτή η απάντηση απαιτεί μία 

αξιόπιστη εκτίμηση της απαιτούμενης επεξεργαστικής ισχύς του 

προγράμματος και τη διαθεσιμότητας των παράλληλων πόρων στο σύστημα.  

Το πρώτο πέρασμα του μεταγλωττιστή εκτελεί ανάλυση εξαρτήσεων των 

δεδομένων μέσα στο βρόχο για τον καθορισμό της δυνατότητας εκτέλεσης 

κάθε επανάληψης του βρόχου ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Οι εξαρτήσεις 

των δεδομένων πολλές φορές μπορούν  να αναλυθούν, αλλά σε άλλες 

περιπτώσεις ενδέχεται να προστεθούν επιπλέον κόστη με τη μορφή του 

περάσματος μηνυμάτων, συγχρονισμού για προσπέλαση στην κοινή μνήμη 

και μέθοδοι επικοινωνίας των επεξεργαστών.  

Κατά το δεύτερο πέρασμα επιχειρείται να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της 

παραλληλοποίησης, συγκρίνοντας θεωρητικά τον χρόνο εκτέλεσης μετά το 

μετασχηματισμό και πριν από αυτόν. Ο κώδικας δεν βελτιώνεται πάντα από 

την μετατροπή του σε τμήματα που θα εκτελεστούν παράλληλα. Το επιπλέον 

κόστος σχετίζεται με τη χρήση πολλών επεξεργαστών οι οποίοι ενδέχεται να 

τελικά να αυξήσουν τον χρόνο εκτέλεσης του παράλληλου κώδικα. Ο κώδικας 

σε Fortran παρακάτω μπορεί να γίνει παράλληλος αφού κάθε επανάληψη του 

βρόχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. Το τελικό αποτέλεσμα του 

πίνακα z θα είναι σωστό ανεξάρτητα από τη σειρά εκτέλεσης των 

επαναλήψεων. 

   do i=1, n 
     z(i) = x(i) + y(i) 
   enddo 

Από την άλλη μεριά, ο παρακάτω κώδικας δεν μπορεί να γίνει παράλληλος, 

επειδή τη τιμή του z(i) εξαρτάται από το αποτέλεσμα του z(i-1) στην 

προηγούμενη επανάληψη του βρόχου. 

   do i=2, n 
     z(i) = z(i-1)*2 
   enddo 
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Αυτό δε σημαίνει ότι ο κώδικας δεν μπορεί να γίνει παράλληλος. Στην 

πραγματικότητα μπορεί να μετατραπεί στην παρακάτω μορφή: 

   do i=2, n 
     z(i) = z(1)*2**(i-1) 
   enddo 

Ωστόσο, οι σύγχρονοι μεταγλωττιστές που μετατρέπουν κώδικες σε 

παράλληλους δεν έχουν συνήθως τη δυνατότητα να εκτελέσουν αυτόματα 

τέτοιες μετατροπές όπως η προηγούμενη. Επιπλέον είναι αβέβαιο αν το 

αποτέλεσμα τελικά θα είναι θετικό. Συνήθως οι μετασχηματισμοί που 

αναδεικνύουν την παραλληλία ενός κώδικα είναι πολύ δύσκολοι. Οι λόγοι 

είναι, ότι η ανάλυση εξαρτήσεων δεδομένων είναι δύσκολη για κώδικες που 

χρησιμοποιούν έμμεση διευθυνσιοδότηση, recursion, δείκτες, και έμμεσες 

κλήσεις συναρτήσεων. Επιπλέον, πολλές φορές οι βρόχοι έχουν άγνωστο 

αριθμό επαναλήψεων και επίσης η προσπέλαση κοινά προσβάσιμων πόρων 

είναι δύσκολο να συγχρονιστεί από ομάδες όσον αφορά τη δέσμευση μνήμης, 

τις συσκευές εισόδου/εξόδου και των κοινών μεταβλητών.  

 software pipelining : Ένας τρόπος εκτέλεσης των επαναλήψεων του βρόχου 

χωρίς συγκεκριμένη σειρά για την εξάλειψη των καθυστερήσεων στην μνήμη 

και στις επεξεργαστικές μονάδες.  

Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση βρόχων 

παρόμοια με το pipelining  που εφαρμόζεται στο υλικό. Αφορά εκτέλεση out-

of-order. Την αλλαγή της σειράς εκτέλεσης όμως, δεν την προκαλεί το υλικό 

αλλά ο μεταγλωττιστής ή χειροκίνητα ο προγραμματιστής που έχει γράψει τον 

κώδικα σε assembly. 

for i = 1 to bignumber 
  A(i) 
  B(i) 
  C(i) 
end 

Στο παραπάνω παράδειγμα, θεωρείται ότι τα A(i), B(i), C(i), είναι εντολές 

που επιδρούν στα δεδομένα i, τα οποία εξαρτώνται μεταξύ τους. Δηλαδή, η 

εντολή A(i) πρέπει  να εκτελεστεί πριν την εκκίνηση εκτέλεσης της B(i). Για 

παράδειγμα, η  A φορτώνει δεδομένα από την μνήμη σε ένα καταχωρητή, η B 



 100 

εκτελεί μια αριθμητική πράξη με το προηγούμενο δεδομένο και η C 

αποθηκεύει το αποτέλεσμα πίσω στη μνήμη. Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι δεν 

υπάρχουν εξαρτήσεις μεταξύ των διαφορετικών i. Δηλαδή, η A(2) μπορεί να 

εκτελεστεί πριν την ολοκλήρωση της A(1). 

Χωρίς το software pipelining, οι εντολές θα εκτελεστούν με την ακόλουθη 

σειρά: 

A(1) B(1) C(1) A(2) B(2) C(2) A(3) B(3) C(3) ... 

Θεωρείται ότι κάθε εντολή διαρκεί 3 κύκλους ρολογιού για να εκτελεστεί 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το επιπλέον κόστος ελέγχου το βρόχου. Επίσης 

θεωρείται ότι μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε κύκλο, εφόσον δεν 

υπάρχουν εξαρτήσεις με εντολές που εκτελούνται στον κύκλο αυτόν. Στην 

αρχική περίπτωση, κάθε επανάληψη απαιτεί 7 κύκλους για να εκτελεστεί (3 + 

3 + 1, επειδή το A(i+1) δεν περιμένει για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 

C(i)). 

Μετά την εφαρμογή του software pipelining η εκτέλεση γίνεται ως εξής: 

A(1) A(2) A(3) B(1) B(2) B(3) C(1) C(2) C(3) ... 

Μπορεί να επαληθευτεί εύκολα ότι κάθε εντολή μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε 

κύκλο, που σημαίνει ότι οι ίδιες 3 επαναλήψεις μπορούν να εκτελεστούν σε 9 

κύκλους, ικανοποιώντας το κριτήριο των 3 κύκλων ανά εντολή. 

Ο μετασχηματισμός software pipelining συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

με το loop unrolling. Ο συνδυασμός αυτός των δύο αυτών τεχνικών είναι πιο 

αποδοτικός την μεμονωμένη εφαρμογή του loop unrolling. Στο προηγούμενο 

παράδειγμα ο κώδικας θα μπορούσε να γραφεί ως εξής: 

for i = 1 to (bignumber - 2) step 3 
  A(i) 
  A(i+1) 
  A(i+2) 
  B(i) 
  B(i+1) 
  B(i+2) 
  C(i) 
  C(i+1) 
  C(i+2) 
end 
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Βέβαια, η διαδικασία είναι δύσκολη εφόσον το πλήθος των επαναλήψεων  

συχνά  δεν διαιρείται με το πλήθος των επαναλήψεων που  ξετυλίγονται. Στην 

γενική πάντως περίπτωση, η εφαρμογή του loop unrolling δεν είναι ο 

καλύτερος τρόπος υλοποίησης του software pipelining. Η  περίπτωση αυτή 

αφορά εντολές με μεγάλη καθυστέρηση εκτέλεσης όπως στον παρακάτω 

κώδικα: 

for i = 1 to bignumber 
  A(i) ; 3 cycle latency 
  B(i) ; 3 
  C(i) ; 12 
  D(i) ; 3 
  E(i) ; 3 
  F(i) ; 3 
end 

Για την αποφυγή της καθυστέρησης της εντολής C θα χρειαζόταν να 

ξετυλιχθούν 12 επαναλήψεις του βρόχου. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος του 

κώδικα θα αυξανόταν κατά 12 φορές (το οποίο δεν αφορά μόνο την χρήση της 

μνήμης αλλά και την απόδοση στην cache. 

 

4.3.4 Παράδειγμα εκτέλεσης  
 

Προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαδικασία της εκτέλεσης ενός κώδικα 

στην προτεινόμενη αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική, παρουσιάζεται  αρχικά η ανάλυση 

στον κώδικα που γίνεται κατά το χρόνο μεταγλώττισης. Στη συνέχεια επεξηγείται η 

εκτέλεση του κώδικα η οποία βασίζεται στις εξαγόμενες από την ανάλυση 

πληροφορίες.  

Ο επεξεργαστής Προσπέλασης χρησιμοποιεί τεχνικές prefetching για την μεταφορά 

των δεδομένων κατά μήκος της ιεραρχίας μνήμης. Οι μεταφορές στην ιεραρχία 

μνήμης ελέγχονται από το λογισμικό. Ο επεξεργαστής Προσπέλασης μπορεί να 

συντονίσει παράλληλα μέχρι τρεις (Κύρια-L2, L2-L1, L1-αρχείο καταχωρητών). Με 

αυτόν τον τρόπο,  οι χρόνοι μεταφοράς των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών 

επιπέδων επικαλύπτονται και η καθυστέρηση μνήμης ελαχιστοποιείται. Για τον 

έλεγχο των μεταφορών αυτών ο επεξεργαστής Προσπέλασης χρειάζεται πληροφορίες 

για όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται προσωρινά στην ιεραρχία μνήμης. Για το 

λόγο αυτό είναι σημαντικό να είναι γνωστή η θέση του δεδομένου και το μέγεθος 
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αυτού. Στο σχήμα 1.2 φαίνονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής 

Προσπέλασης για κάθε διαφορετικό δεδομένο που καλείται να μετακινήσει. Οι 

μεταβλητές αυτές, χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιοριστεί η θέση και το 

μέγεθος των δεδομένων που μετακινούνται από την κύρια μνήμη μέχρι το αρχείο 

καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης  και αντίστροφά.  

Πιο συγκεκριμένα, κάθε ομάδα δεδομένων που αποθηκεύεται στην κύρια μνήμη 

σειριακά, χαρακτηρίζεται από την αρχική διεύθυνση μνήμης της ομάδας και την 

τελική διεύθυνση αυτής. Στο σχήμα 1.2 οι διευθύνσεις αυτές αποθηκεύονται στις 

μεταβλητές M_d_d_TOP και M_d_d_BOTTOM αντίστοιχα. Η μεταβλητή M_d_d 

είναι ένας δείκτης που παίρνει τιμές μεταξύ των προηγούμενων δύο διευθύνσεων. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των 

δεδομένων της ομάδας που υφίστανται επεξεργασία. Μετά την χρήση κάθε 

δεδομένου γίνεται μία σύγκριση μεταξύ της μεταβλητής αυτής και της 

M_d_d_BOTTOM ώστε να διευκρινηστεί εάν όλα τα δεδομένα της ομάδας έχουν 

χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία επεξεργασίας στον επεξεργαστή 

Εκτέλεσης πρέπει να διακοπεί μέχρι τη στιγμή που νέα δεδομένα θα 

αντικαταστήσουν την ομάδα αυτή στο αρχείο καταχωρητών.   

Στις μνήμες L1 και L2 χρησιμοποιούνται δύο ζευγάρια μεταβλητών όπως οι 

παραπάνω για κάθε ομάδα συνεχόμενων δεδομένων. Στόχος είναι η μεταφορά 

τέτοιων ομάδων με τεχνικές prefetching επικαλύπτοντας χρονικά τις μεταφορές 

μεταξύ διαφορετικών μνημών. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε επίπεδο μνήμης, όταν 

πρόκειται για μεταφορά δεδομένων προς το αρχείο καταχωρητών, πρέπει να 

εξυπηρετούνται παράλληλα δύο μεταφορές. Μία από το ανώτερο επίπεδο προς το 

τρέχον και μία από το τρέχον επίπεδο προς το αμέσως κατώτερο. Στην περίπτωση 

που τα δεδομένα φορτώνονται από την κύρια μνήμη προς το αρχείο καταχωρητών 

(σχήμα 1.2 αριστερή πλευρά), το πρώτο ζευγάρι χρησιμοποιείται για την 

παρακολούθηση των δεδομένων που προέρχονται από το ανώτερο επίπεδο μνήμης 

και το δεύτερο για την παρακολούθηση των αντίστοιχων που θα εγγραφούν στο 

αμέσως κατώτερο επίπεδο. Οι TOP και BOTTOM είναι σταθερές. Δεν χρειάζεται 

αποθήκευση αυτών στη μνήμη από τον επεξεργαστή Προσπέλασης διότι 

συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πηγαίο κώδικα. Οι εσωτερικοί δείκτες (π.χ. Md_d) 

κινούνται μέσα στα διαστήματα μνήμης που περιβάλλονται από τα TOP και 

BOTTOM. Συνήθως αποθηκεύονται στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή 

Προσπέλασης  ή στην κοινή με το πρόγραμμα μνήμη δεδομένων του. 
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Η τεχνική για τη μεταφορά των δεδομένων προς την κύρια μνήμη (σχήμα 1.2 δεξιά 

πλευρά) είναι παρόμοια με αυτήν που περιγράφεται κατά τη μεταφορά προς  το 

αρχείο καταχωρητών. 

  

 
Σχ.  4.2 Σταθερές και δείκτες της ιεραρχίας μνήμης που χρησιμοποιούνται από τον επεξεργαστή 

προσπέλασης για τον έλεγχο των μεταφορών δεδομένων 

Ο κώδικας στο σχήμα 1.3 προσθέτει 96 στοιχεία του πίνακα  Α  και εάν το συνολικό 

άθροισμα είναι λιγότερο από τη μεταβλητή  min, ένα στοιχείο του πίνακα  Β  παίρνει 

μια νέα τιμή ενώ η  min  γίνεται ίση με το προηγούμενο άθροισμα. Όπως φαίνεται ο 

πίνακας Α αποτελεί τα δεδομένα εισόδου ενώ  ο Β  τα δεδομένα εξόδου. Εξετάζοντας 

τον κώδικα σχετικά με τη διαχείρισης μνήμης, συμπεραίνουμε ότι τα στοιχεία του 

πίνακα Α  επαναχρησιμοποιούνται μέχρι 6 φορές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Ο 

κώδικας αυτός έχει γράφει με σκοπό να εκτελεστεί από έναν uniprocessor με ιεραρχία 

μνήμης cache.  
for(j=0;j<500;j++)  

min=255  

  for(i=0;i<96;i+=4)  

tot=A[i+j*16]+A[i+j*16+1 ]  

 tot=tot+A[i+j*16+2 ]  

 tot=tot+A[i+j*16+3 ]  

 if(tot<min)  

   min=tot  

   B[j]=i*16  
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Σχ.  4.3 Παράδειγμα C κώδικα που εκτελείται από uniprocessor 

Στο σχήμα 1.6 φαίνεται μια έκδοση του κώδικα με την ίδια λειτουργία όπως στο 

σχήμα 1.3. Ο νέος κώδικας γράφτηκε για να εκτελεστεί από έναν αποσυζευγμένο 

επεξεργαστή με scratch-pad  ιεραρχία μνήμης. Η χαρτογράφηση μνήμης των 

δεδομένων στην ιεραρχία σύμφωνα με τον κώδικα παρουσιάζεται στο σχήμα 1.4. Οι 

απαιτήσεις σε χώρο των δεδομένων Α  και  Β  στην κύρια μνήμη είναι 8096 και 500 

λέξεις αντίστοιχα. Ίσου μεγέθους διαστήματα μνήμης διατίθενται στην L2 scratch-

pad για τη προσωρινή αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Στην L1 scratch-pad η 

ανάλυση επαναχρησιμοποίησης δεδομένων για  το Α  δείχνει ότι ο απαραίτητος χώρος 

που πρέπει να δεσμευτεί είναι 96 λέξεις ενώ για  το Β 500 λέξεις. Ο επεξεργαστής 

προσπέλασης μεταφέρει το τμήμα 8096 λέξεων του  Α   από την κύρια μνήμη στην L2 

scratch-pad. Από την L2 στην L1 scratch-pad αρχικά ένα τμήμα 96 λέξεων 

μεταφέρεται για  το Α  ενώ στην συνέχεια της εκτέλεσης, τμήματα 16 λέξεων 

μεταφέρονται εκμεταλλευόμενα την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Τέλος,  

τμήματα 4 λέξεων μεταφέρονται από την L1 στο αρχείο καταχωρητών του 

επεξεργαστή Εκτέλεσης. Για το B μία λέξη αποθηκεύεται από το αρχείο 

καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης στην L1. Η μεταφορά γίνεται με εντολή 

του επεξεργαστή Προσπέλασης. Όταν όλα τα δεδομένα του πίνακα Β  τοποθετηθούν 

στην L1 τότε θα ξεκινήσει η μεταφορά προς στην L2 και έπειτα προς την κύρια 

μνήμη σε τμήματα 500 λέξεων.  

L1

L2

Κύρια 
Μνήμη

0

8095

8595

A

B

0

8095

8595

A

B

0
95 A

595
B

8096 byte του A

4 byte του A

500 byte του B

500 byte του B

1 byte του B

96 ή 16 byte του A

 
Σχ.  4.4 Χαρτογράφηση μνήμης των δεδομένων σε scratch-pad και κύρια μνήμη 
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Στη συνέχεια, ακολουθεί επεξήγηση του κώδικα προς εκτέλεση από τον 

αποσυζευγμένο επεξεργαστή. Η σύνταξη της εντολής transf  που μεταφέρει ομάδες 

δεδομένων κατά μήκος της  ιεραρχίας μνήμης (π.χ. η trnasf2to1 μεταφέρει δεδομένα 

από την L2 στην L1) παρουσιάζεται στα σχήματα 5 β, γ. Τα τρία πεδία των εντολών 

είναι: η αρχική διεύθυνση της ομάδας δεδομένων προς μεταφορά από το επίπεδο 

μνήμης αποστολής, η αρχική διεύθυνση της ίδιας ομάδας  που αντιγράφεται στο 

επίπεδο μνήμης προορισμού και το μέγεθος της ομάδας.  

Δεδομένου ότι επικεντρωνόμαστε σε μία εκτέλεση εντολών χωρίς σαφή σειρά 

προτεραιότητας πρέπει να είναι βέβαιο ότι ο συγχρονισμός μεταξύ της προσπέλασης 

και εκτέλεσης γίνεται αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό, εάν ο επεξεργαστής 

Εκτέλεσης αναμένει τη φόρτωση των νέων δεδομένων στο αρχείο καταχωρητών του,  

το κύκλωμα αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών δεν πρέπει να στείλει οποιεσδήποτε 

εντολές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών στις μονάδες εκτέλεσης. Αντί αυτού η 

σειρά εκτέλεσης των εντολών πρέπει να ικανοποιεί τις εξαρτήσεις δεδομένων. Ένα 

παράδειγμα αυτής της περίπτωσης παρουσιάζεται στο σχήμα 5α στο οποίο ο 

επεξεργαστής Εκτέλεσης προκειμένου να εκτελέσει τις εντολές στις γραμμές 6 και 7 

πρέπει να ελέγξει πρώτα εάν τα δεδομένα τους είναι ήδη αποθηκευμένα στο αρχείο 

καταχωρητών του. Αυτός ο έλεγχος γίνεται στη γραμμή 2. Εφόσον τα δεδομένα δεν 

έχουν αποθηκευτεί (BUF[1 ] δεν είναι 0) καμία περαιτέρω εντολή δεν εκτελείται μετά 

από τη γραμμή 2. Το σχήμα  5β δείχνει ότι η  εντολή tranf2toM στη γραμμή 4 δεν θα 

εκτελεσθεί προτού πάρουν νέες τιμές τα πεδία διευθύνσεών του (γραμμές: 2, 3) 

δεδομένου ότι υπάρχουν εξαρτήσεις δεδομένων που επηρρεάζουν την εκτέλεση της. 

Στο σχήμα 5γ φαίνεται ότι η   εντολή transf1toRF του επεξεργαστή Προσπέλασης 

στη γραμμή 2 μεταφέρει 4 λέξεις από την L1 στο αρχείο καταχωρητών του 

επεξεργαστή Εκτέλεσης. Ο επεξεργαστής Εκτέλεσης ειδοποιείται από τον 

επεξεργαστή Προσπέλασης ότι τα νέα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί στο αρχείο 

καταχωρητών του με την ανάθεση στον BUF[1] της τιμής μηδέν (γραμμή 3). Η 

εντολή αυτή όμως, πρέπει να εκτελεσθεί μετά την αντιγραφή της τελευταίας λέξης 

της μεταφερόμενης ομάδας δεδομένων στο αρχείο καταχωρητών. Επομένως, η λογική 

αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών χρονοπρογραμματίζει την εκτέλεση της γραμμής 

3 μετά από 4 κύκλους από την εκτέλεση της  εντολής transf1toRF. 
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1. ://Data arrival check  
2. : while(BUF[1]!=0){ } 
3. ://Request for new block 
4. :  BUF[1]=1; 
5. ://Data processing 
6. :  tot=R0+R1; 
7. :  tot=tot+R2; 

1 ://L2->M 
2 : M_u_d=8096; 
3 :L2_u_u=8096; 
4 :transf2toM L2_d_u M_u_d 500; 
5 ://L2->M end 

1 :while (BUF[1]==0){} 
2 :transf1toRF L1_d_d RF_d_u 4; 
3 :BUF[1]=0; 
4 :L1_d_d=L1_d_d +4; 

 
(α)     (β)     (γ) 

Σχ.  4.5 Παραδείγματα κώδικα αποσυζευγμένου επεξεργαστή με την ειδική εντολή μεταφοράς 

 

Στο σχήμα 1.6 όταν ζητά ο επεξεργαστής Εκτέλεσης μία ομάδα δεδομένων του 

πίνακα  Α  για να μεταφερθεί στο αρχείο καταχωρητών του, γράφει την τιμή 1 στον 

buffer επικοινωνίας (BUF[1]). Αντίστοιχα, φορτώνει στο BUF[2] την τιμή 1 για να 

ζητήσει από τον επεξεργαστή Προσπέλασης να αποθηκεύσει τον τύπο δεδομένων 

εξόδου στην L1 scratch-pad. Ο επεξεργαστής Προσπέλασης διαβάζει αυτές τις τιμές 

και εκτελεί την αντίστοιχη μεταφορά. Στην πραγματικότητα τα ανωτέρω είναι μια 

εφαρμογή πρωτοκόλλου συγχρονισμού.  

Ο επεξεργαστής Εκτέλεσης (το σχήμα 1.6) γράφει την τιμή 1 στον πρώτο 

καταχωρητή του buffer (BUF[1]) για να δηλώσει στον επεξεργαστή Προσπέλασης ότι 

ένα νέο τμήμα τεσσάρων αριθμών του τύπου δεδομένων εισόδου πρέπει να 

μεταφερθεί στο αρχείο καταχωρητών (γραμμή: 2, 11, 23). Στις γραμμές 8, 20, 33 

γίνονται έλεγχοι ολοκλήρωσης της μεταφοράς από τον επεξεργαστή Προσπέλασης 

για το ζητούμενο τμήμα στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης (ο 

επεξεργαστής Προσπέλασης γράφει την τιμή 0 στο BUF[1] όταν ολοκληρωθεί η 

μεταφορά). Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας while βρόχους. Στην περίπτωση που ο 

επεξεργαστής Προσπέλασης δεν έχει γράψει την τιμή 0 στο BUF[1], η επεξεργασία 

των επόμενων τεσσάρων αριθμών καθυστερείται. 
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Επεξεργαστής Εκτέλεσης 
 
 
1 ://Request for new block 
2 :BUF[1]=1; 
3 :B=0; 
4 :while(1){ 
5 :min=255; 
6 :for(i=0;i<96/2;i+=4){ 
7 ://Data arrival check  
8 : while(BUF[1]!=0){ 
9 :    } 
10 ://Request for new block 
11 :  BUF[1]=1; 
12 ://Data processing 
13 :  tot=R0+R1; 
14 :  tot=tot+R2; 
15 :  tot=tot+R3; 
16 :  if(tot<min){  
17 :  B=i*16; 
18 :  min=tot; 
19 ://Data arrival check  
20 :  while(BUF[1]!=0){ 
21 : } 
22 ://Request for new block 
23 :  BUF[1]=1; 
24 ://Data processing   
25 :  tot=R4+R5; 
26 :  tot=tot+R6; 
27 :  tot=tot+R7; 
28 :  if(tot<min){ 
29 :  B=i*16; 
30 :  min=tot; 
31 :  } 
32 ://Data ready for storage    
33 :  BUF[2]=1; 
34 : } 
35 :} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επεξεργαστής Προσπέλασης 
1 ://M->L2 
2 :M_d_d=0; 
3 :L2_d_u=0; 
4 :transfMto2 M_d_d L2_d_u 8096; 
5 ://M->L2 end 
6 :RF_u_u=11;//reg for B 
7 :RF_d_u=0;//start reg for block A 
8 :L1_u_d=96;//store start addr 
9 ://L2->L1 initial  
10 :L2_d_d=0; 
11 :L1_d_u=0; 
12 :transf2to1 L2_d_d L1_d_u 80;  
13 :L2_d_d=80; 
14 ://L2->L1 initial end 
15 :for(j=0;j<500;j++){ 
16 ://L2->L1 transfers 
17 :transf2to1 L2_d_d L1_d_u 16;  
18 :L2_d_d+=16; 
19 :L1_d_u+=16; 
20 :if(L1_d_u==96) 
21 :L1_d_u=0; 
22 ://L2->L1 transfers end 
23 ://L1->Rf transfers 
24 :L1_d_d =j*16; 
25 :if(L1_d_d==96) 
26 :L1_d_d =0; 
27 :for(i=0;i<96;i+=4){ 
28 ://Data request check 
29 :while (BUF[1]==0){} 
30 :transf1toRF L1_d_d RF_d_u 4; 
31 :BUF[1]=0; 
32 :L1_d_d=L1_d_d +4; 
33 :if(L1_d_d==96) 
34 :L1_d_d=0; 
35 :if(RF_d_u==0) 
36 :RF_d_u=4; else RF_d_u=0; 
37 :}//L1->Rf transfers end 
38 ://Data request for storage check 
39 :while(BUF[2]==0){} 
40 :BUF[2]=0; 
41 :transfRFto1 11 L1_u_d 1; 
42 :L1_u_d++;} 
43 ://L1->L2  
44 :L2_u_d=8096; 
45 :L1_u_u=96; 
46 :transf1to2 L1_u_u L2_u_d 500; 
47 ://L1->L2  end 
48 ://L2->M 
49 : M_u_d=8096; 
50 :L2_u_u=8096; 
51 :transf2toM L2_d_u M_u_d 500; 
52 ://L2->M end  

Σχ.  4.6 Παράδειγμα κώδικα εκτέλεσης σε αποσυζευγμένο επεξεργαστή 

 

Κάθε φορά που προ-μεταφέρει ο επεξεργαστής Προσπέλασης μία νέα ομάδα 

δεδομένων στο αρχείο καταχωρητών σε διαφορετικές θέσεις από την προηγούμενη 

φορά, ο επεξεργαστής Εκτέλεσης επεξεργάζεται τις τέσσερις τιμές της προηγούμενης 

ομάδας. Σαν αποτέλεσμα, η καθυστέρηση μνήμης επικαλύπτεται με την επεξεργασία 

των ήδη αποθηκευμένων δεδομένων και η λειτουργία στον επεξεργαστή Εκτέλεσης 

καθυστερείται σπάνια. Η ίδια τεχνική για τα δεδομένα στο αρχείο καταχωρητών του 

επεξεργαστή Εκτέλεσης από την L1 scratch-pad χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 

τους προς στην αντίθετη κατεύθυνση. Στο παράδειγμα του σχήματος 1.6 η μεταβλητή 
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του πίνακα Β που αποτελεί δεδομένο εξόδου, τοποθετείται σε έναν καταχωρητή (π.χ. 

R11). Στη συνέχεια θα  πρέπει να αποθηκευτεί στην L1 scratch-pad. Ο επεξεργαστής 

Εκτέλεσης ζητά από τον επεξεργαστή Προσπέλασης να μεταφέρει την τιμή του Β και 

γράφει στο BUF[2] την τιμή 1.   

Ο επεξεργαστής Προσπέλασης μεταφέρει τα δεδομένα στην ιεραρχία μνήμης 

χρησιμοποιώντας μια τεχνική σχεδιασμού που υπαγορεύεται από το μεταγλωττιστή. 

Η τεχνική αυτή υλοποιείται στον επεξεργαστή Προσπέλασης και φαίνεται στο σχήμα 

1.6. Αρχικά, ο πίνακας   Α  μεταφέρεται από την κύρια μνήμη στην L2 scratch-pad 

(γραμμές: 1-5) ορίζοντας κατάλληλα τις αντίστοιχες μεταβλητές που περιγράφονται 

στο σχήμα 1.2. Συνεχίζοντας, ένα τμήμα 80 λέξεων μεταφέρεται αρχικά από την L2 

στην L1 scratch-pad (γραμμές 9-14). Αυτή η διεργασία επικαλύπτεται εν μέρει με την 

προηγούμενη μεταφορά. Ο μεταγλωττιστής σχεδιάζει τη μεταφορά για να εκτελεσθεί 

αμέσως μετά αφού εξασφαλίσει ότι οι πρώτες 80 λέξεις έχουν γραφτεί ήδη στην L2 

και ενώ εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη η μεταφορά των 8096 λέξεων  από την κύρια 

μνήμη. Για το υπόλοιπο της εκτέλεσης τα τμήματα που μεταφέρονται από την L2 

στην L1 έχουν μήκος 16 λέξεων (γραμμές: 16-22). Η μεταφορά των τμημάτων από 

L1 στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης περιγράφεται στις γραμμές 

23-37. Μετά από τον υπολογισμό της επόμενης διεύθυνσης από την L1 πρέπει να 

υπάρξει ένας έλεγχος για την εξέταση εάν η νέα διεύθυνση είναι εκτός των ορίων του 

πίνακα Α στην L1 (γραμμές 24-26 και 32-34) όπως περιγράφεται στο σχήμα 1.4. 

Έπειτα, γίνεται έλεγχος εάν ο επεξεργαστής Εκτέλεσης έχει υποβάλει αίτηση 

φόρτωσης νέας ομάδας στο αρχείο καταχωρητών του (γραμμή 29). Αν δεν υπάρχει 

καμία αίτηση ο επεξεργαστής Προσπέλασης αναμένει. Στην αντίθετη περίπτωση ο 

ίδιος επεξεργαστής εκτελεί τη μεταφορά, θέτει στο BUF[1] την τιμή μηδέν και 

υπολογίζεται η αρχική διεύθυνση της νέας ομάδας προς μεταφορά του Α στην L1 

(γραμμές 30-32). Η νέα ομάδα που θα μεταφερθεί στο αρχείο καταχωρητών του 

επεξεργαστή Εκτέλεσης πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετικούς καταχωρητές από 

την τρέχουσα για την εξασφάλιση prefetch. Οι νέες θέσεις καταχωρητών 

υπολογίζονται στις γραμμές 35-36. Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης του πίνακα Β 

στην L1 scratch-pad γίνονται έλεγχοι εάν υπάρχει αίτηση για αποθήκευση από τον 

επεξεργαστή Εκτέλεσης. Σε αρνητική περίπτωση, η εκτέλεση του κώδικα καθυστερεί. 

Κατά τη θετική περίπτωση, η μεταφορά εκτελείται και υπολογίζεται η επόμενη 

διεύθυνση  του Β στην L1. Τέλος, η μεταφορά του πίνακα Β  από την L1 στην L2 

scratch-pad και στην κύρια μνήμη περιγράφεται στις γραμμές 44-52.  
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο κώδικας του αποσυζευγμένου επεξεργαστή δεν 

αυξάνεται σημαντικά σε μεγέθους έναντι του αντίστοιχου κώδικα ενός uniprocessor 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εντολή φόρτωσης και αποθήκευσης για κάθε λέξη 

δεδομένων αλλά μόνο μία αίτηση ανά τέσσερις λέξεις. Επίσης, δεν υπάρχει καμία 

εντολή που να εκτελείται για τον υπολογισμό διευθύνσεων αυτών των δεδομένων. Ο 

υπολογισμός διευθύνσεων γίνεται από τον επεξεργαστή Προσπέλασης για την αρχική 

διεύθυνση της ομάδας δεδομένων. Η μεταφορά της ομάδας γίνεται από τα DMA. Οι 

δύο αυτές διεργασίες γίνονται παράλληλα μεταξύ τους και με την επεξεργασία 

δεδομένων από τον επεξεργαστή Εκτέλεσης. Αυτό μειώνει ακόμη περισσότερο το 

χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής. Επιπλέον, το μέγεθος κώδικα δεν αυξάνεται 

εξαιτίας των εντολών που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δύο 

επεξεργαστών όπως φαίνεται στο σχήμα 1.6 δεδομένου ότι είναι πολύ λίγες εν 

συγκρίσει με το συνολικό μέγεθος του κώδικα της εφαρμογής.  

Παρατηρώντας την εκτέλεση στην αρχιτεκτονική μας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

ο επεξεργαστής Προσπέλασης μεταφέρει τα δεδομένα στα επίπεδα μνήμης 

ανεξάρτητα από την επεξεργασία των δεδομένων στον  επεξεργαστή Εκτέλεσης, 

χρησιμοποιώντας prefetching τεχνικές. Ο επεξεργαστής Προσπέλασης μεταφέρει τα 

δεδομένα στις μνήμες ικανοποιώντας τις απαιτήσεις  επαναχρησιμοποίησης 

δεδομένων για χαμηλή κατανάλωση ισχύος και υψηλή απόδοση του συστήματος 

αποφεύγοντας τις συγκρούσεις δεδομένων στη μνήμη. Οι μεταφορές εκτελούνται  

μεταξύ των τριών επιπέδων της ιεραρχίας μνήμης με pipeline τρόπο 

ελαχιστοποιώντας τις καθυστερήσεις μνήμης. Τα τμήματα που μεταφέρονται από την 

κύρια μνήμη στην L2 και αντίστροφα είναι πολύ μεγαλύτερα (8096 λέξεις, 500 

λέξεις) από εκείνα σε μια μνήμη cache (π.χ. 64 ή 128 λέξεις) χρησιμοποιώντας 

λιγότερες εντολές για αυτές τις μεταφορές και αποφεύγοντας την αύξηση του φορτίου 

επεξεργασίας του επεξεργαστή Προσπέλασης. Ο επεξεργαστής Εκτέλεσης δεν 

εκτελεί καμία εντολή προσπέλασης μνήμης και εστιάζει τη λειτουργία του στην 

επεξεργασία των δεδομένων που βρίσκονται στο αρχείο καταχωρητών του σε 

τμήματα τεσσάρων λέξεων. Οι μεταβλητές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο των δεδομένων της εφαρμογής στα επίπεδα ιεραρχίας μνήμης (π.χ. L1_u_u, 

L2_d_d) τοποθετούνται στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή Προσπέλασης. 

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στο αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης 

περισσότερος χώρος για να την τοποθέτηση δεδομένων προς επεξεργασία. Έτσι 

γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της τοπικότητας τους και αυξάνεται η απόδοση του 
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συστήματος. Στην περίπτωση όπου τα δεδομένα διευθυνσιοδότησης και επεξεργασίας 

είναι τοποθετημένα στο ίδιο αρχείο καταχωρητών, θα απαιτούνται επιπλέον εντολές 

φόρτωσης και αποθήκευσης. 

Επεξεργαστής Προσπέλασης 
1:    while(1){ 
 
2:    Transfer(M_2_L2); 
 
3:    Transfer (L2_2_M); 
 
4:    Transfer (L2_2_L1); 
 
5:    Transfer (L1_2_L2); 
 
6:    } 
 
7:    Int_Routine1: 
8:    Transfer (L1_2_RF); 
 
9:    Int_Routine2: 
10:  BUF[1]=BUF[1]-BLOCKSIZE; 
 
12:  Int_Routine3: 
13:  Transfer (RF_2_L1); 
 
14:  Int_Routine4: 
15:  BUF[2]=BUF[2]-BLOCKSIZE; 

Επεξεργαστής Εκτέλεσης 
1 :LOAD_COM; 
2 :while(1){ 
3 :  while(BUF[1]!=0){ 
4 :    } 
5 :  LOAD_COM; 
6 :  R0=R0+R1; 
7 :  R0=R0+R2; 
8 :  R0=R0+R3; 
9 :  R0=R0+R4; 
10 :  R0=R0+R5; 
11 :  R0=R0+R6; 
12 :  R0=R0+R7; 
13 :  R0=R0+R8; 
14 :  while(BUF[1]!=0){ 
15 :  } 
16 :  LOAD_COM; 
17 :  R0=R0+R11; 
18 :  R0=R0+R12; 
19 :  R0=R0+R13; 
20 :  R0=R0+R14; 
21 :  R0=R0+R15; 
22 :  R0=R0+R16; 
23 :  R0=R0+R17; 
24 :  R0=R0+R18; 
25 : while(BUF[2]!=0){} 
26 : R9=R0/16; 
27 : STORE_COM;   
28 : }   

Σχ.  4.7 Παράδειγμα κώδικα εκτέλεσης σε αποσυζευγμένο επεξεργαστή με ρουτίνες διακοπών 

Μία άλλη υλοποίηση εκτέλεσης κώδικα στον προτεινόμενο αποσυζευγμένο 

επεξεργαστή είναι η περίπτωση του σχήματος 1.7. Οι μεταφορές του επεξεργαστή 

Προσπέλασης ενεργοποιούνται με τη βοήθεια ρουτινών διακοπών. Πρόκειται για τις 

λεγόμενες στη βιβλιογραφία ταχείες διακοπές (fast interrupts). Στην περίπτωση 

αυτών, ο καταναλισκόμενος χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία του 

επεξεργαστή ώστε να εκτελέσει τη ρουτίνα διακοπής είναι πολύ μικρός. Ο λόγος είναι 

ότι η ρουτίνα διακοπής επεξεργάζεται λίγα δεδομένα και συνήθως απαιτείται για την 

εκτέλεσή της ένα μέρος μόνο από τους καταχωρητές του αρχείου καταχωρητών. 

Κατά την εκκίνησή της λοιπόν, δεν χρειάζεται η μετακίνηση όλων των δεδομένων 

του αρχείου καταχωρητών στην ιεραρχία μνήμης καθώς και μετά την ολοκλήρωσή 

της, η μετάβαση εκτέλεσης στην ρουτίνα που είχε διακοπεί γίνεται μόνο με 

καθυστέρηση λίγων κύκλων. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη δέσμευση 

καταχωρητών που θα έχει στόχο την συνύπαρξη στο αρχείο καταχωρητών δεδομένων 

από διαφορετικές ρουτίνες οι οποίες ενδέχεται να αλληλο-διακόπτονται ασύγχρονα. 

Στην περίπτωση των ρουτινών του επεξεργαστή Προσπέλασης, πράγματι τα δεδομένα 

επεξεργασίας είναι λίγα όποτε μπορούν να συνυπάρχουν στο αρχείο καταχωρητών 
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του. Η λειτουργία του επεξεργαστή για την εκτέλεση του κώδικα στο σχήμα 1.7 

εξηγείται ακολούθως. Χρησιμοποιώντας την εντολή  LOAD_com (γραμμή 1) 

στέλνεται μία αίτηση για διακοπή από τον επεξεργαστή Εκτέλεσης προς τον 

Προσπέλασης για τη μεταφορά της πρώτης ομάδας δεδομένων στο αρχείο 

καταχωρητών του πρώτου. Επίσης το BUF[1] παίρνει την τιμή 1 για την δήλωση 

στον επεξεργαστή Προσπέλασης ότι ζητείται νέα ομάδα δεδομένων. Με την ίδια 

λογική, χρησιμοποιώντας την εντολή STORE_COM (γραμμή 28) ο επεξεργαστής 

Εκτέλεσης στέλνει αίτηση στον Προσπέλασης για αποθήκευση της τιμής εξόδου στην 

ιεραρχία μνήμης. Πριν την εγγραφή της τιμής αυτής στον κατάλληλο καταχωρητή, ο 

επεξεργαστής Εκτέλεσης πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο Προσπέλασης έχει προλάβει να 

αποθηκεύσει την προηγούμενη τιμή εξόδου. Σε αρνητική περίπτωση, ο επεξεργαστής 

Εκτέλεσης θα πρέπει να καθυστερήσει την εκτέλεση της συγκεκριμένης εντολής για 

να μην χαθεί από το αρχείο καταχωρητών η προηγούμενη τιμή του δεδομένου 

εξόδου.  Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε επανάληψη του βρόχου εκτέλεσης στον 

επεξεργαστή Εκτέλεσης η τιμή εξόδου αποθηκεύεται στις ίδιες θέσεις. 

Ο επεξεργαστής Προσπέλασης μεταφέρει τα δεδομένα μεταξύ των επιπέδων στην 

ιεραρχία μνήμης χρησιμοποιώντας μέθοδο round robin. Στο σχήμα 1.7 αυτό 

υλοποιείται στην συναρτήσεις των γραμμών  1 - 6. 

Στην περίπτωση που μεταφέρονται δεδομένα από ένα ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας 

μνήμης σε ένα χαμηλότερο, ο επεξεργαστής Προσπέλασης ελέγχει αν υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα στο ανώτερο επίπεδο και αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο 

χαμηλότερο επίπεδο. Αν τα δύο προηγούμενα είναι αληθή τότε μόνο 

πραγματοποιείται η μεταφορά από DMA το οποίο ελέγχεται από τον επεξεργαστή 

Προσπέλασης. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται για την μεταφορά προς την 

αντίθετη κατεύθυνση (από το χαμηλότερο επίπεδο προς το ανώτερο). Στην περίπτωση 

του σχήματος 1.7 συμβαίνουν δύο διαφορετικές διακοπές. Η πρώτη προκαλείται από 

τον επεξεργαστή Εκτέλεσης για την  εγγραφή/ανάγνωση νέων δεδομένων στο/από το 

αρχείο καταχωρητών του (γραμμές: 8, 13). Η δεύτερη διακοπή προκαλείται από το 

DMA που είναι κοντινότερα στον επεξεργαστή Εκτέλεσης και έχει ως σκοπό να 

δηλώσει ότι η τελευταία μεταφορά ολοκληρώθηκε οπότε τα δεδομένα του buffer 

πρέπει να ενημερωθούν (γραμμές: 10, 13). Η χρήση των διακοπών για τη μεταφορά 

των δεδομένων στο/από το αρχείο καταχωρητών από/προς την L1 scratch-pad 

εξασφαλίζει ότι ο χρόνος που ο επεξεργαστής Εκτέλεσης θα αναστείλει την εκτέλεση 

των εντολών του μέχρι την άφιξη νέων δεδομένων, θα ελαχιστοποιηθεί. 
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Ο επεξεργαστής Προσπέλασης μεταφέρει πολύ μεγάλες ομάδες δεδομένων από την 

κύρια μνήμη  μέχρι την L1 scratch-pad. Για τον λόγο αυτό, οι απαιτούμενες εντολές 

μεταφοράς που πρέπει να στείλει στα DMA είναι σχετικά λίγες. Αυτές οι ομάδες 

μεταφέρονται με pipeline διαδικασία μέσα στα επίπεδα ιεραρχίας μνήμης αυξάνοντας 

την απόδοση. Το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργαστικής ισχύς του Επεξεργαστή 

Προσπέλασης ξοδεύεται στη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της L1 scratch-pad και του 

αρχείου καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης. Δεδομένου ότι ο τελευταίος  του 

στέλνει αίτηση διακοπής για τις μεταφορές αυτές, η απάντηση από τον επεξεργαστή 

Προσπέλασης πρέπει να είναι άμεση. Κατά την επεξεργασία της πρώτης ομάδας 

δεδομένων οκτώ στοιχείων από τον επεξεργαστή Εκτέλεσης, ο Προσπέλασης στέλνει  

εντολή στο DMA για την μεταφορά της επόμενης ομάδας δεδομένων προς το αρχείο 

καταχωρητών. Η μεταφορά αυτή γίνεται παράλληλα με την επεξεργασία των 

δεδομένων της προηγούμενης ομάδας από τον επεξεργαστή Εκτέλεσης. Η νέα ομάδα 

αποθηκεύεται σε διπλανές θέσεις μνήμης του αρχείου καταχωρητών με τα τρέχοντα 

δεδομένα προς επεξεργασία. Η καθυστέρηση με αυτόν τον τρόπο κατά την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας της τρέχουσας ομάδας δεδομένων μέχρι την εκκίνηση 

της επεξεργασίας της νέας ομάδας, ελαχιστοποιείται. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

το πρόγραμμα του επεξεργαστή Εκτέλεσης είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος σε 

σχέση με το αντίστοιχο ενός uniprocessor. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει καμία 

εντολή φόρτωσης και αποθήκευσης για κάθε νέο δεδομένο. Αντί αυτού, υπάρχει μόνο 

μία αίτηση για μεταφορά μίας ομάδας δεδομένων οκτώ στοιχείων. Αυτό μειώνει 

ακόμη και περισσότερο το χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής. Επίσης το μέγεθος του 

κώδικα δεν αυξάνεται από τις εντολές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των 

δύο επεξεργαστών αφού είναι πολύ λίγες σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του 

κώδικα της εφαρμογής. 

 

 

4.4 Πειραματική αξιολόγηση  

  

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζεται η μέθοδος εξομοίωσης και τα πειραματικά 

αποτελέσματα. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική συγκρίνεται ως προς την ταχύτητα 

εκτέλεσης με δύο αρχιτεκτονικές επεξεργαστών MIPS με διαφορετικές ιεραρχίες 

μνήμης. Η πρώτη περιέχει cache και η δεύτερη scratch-pad ιεραρχία μνήμης. 
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Αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο τα οφέλη του συστήματος με scratch-pad 

ιεραρχία μνήμης έναντι της cache και επιπλέον αναδεικνύονται τα οφέλη των 

αποσυζευγμένων επεξεργαστών με scratch-pad μνήμες σε σχέση με τους uniprocessor 

που περιέχουν scratch-pad και cache μνήμες. Εξηγείται επίσης ότι η  παραπάνω 

απόδοση επιτυγχάνεται χωρίς σημαντικά κόστη στην επιφάνεια ολοκλήρωσης του 

συστήματος, σε συγχρονισμό επικοινωνίας των δύο επεξεργαστών και σε 

κατανάλωση ενέργειας οφειλόμενη στα διπλάσια αρχεία καταχωρητών της 

προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. 

 

4.4.1 Μέθοδος εξομοίωσης  
 

  Για τη μέτρηση των κύκλων εκτέλεσης των εφαρμογών υπό δοκιμή, 

χρησιμοποιήθηκε ο εξομοιωτής sim-outorder του εργαλείου SimpleScalar [19]. Με 

τον τρόπο αυτό πάρθηκαν μετρήσεις για την απόδοση ενός MIPS με ιεραρχία μνήμης 

cache. Ο τροποποιημένος εξομοιωτής για μνήμες scratch-pad χρησιμοποιήθηκε για τη 

λήψη μετρήσεων της απόδοσης συστήματος επεξεργαστή MIPS με scratch-pad 

ιεραρχία μνήμης. Ο πίνακας 1.1 παρουσιάζει τη διαμόρφωση των επιμέρους 

στοιχείων του επεξεργαστή MIPS που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις μας ενώ οι 

πίνακες 1.2 και 1.3 παρουσιάζουν τις διαμορφώσεις των επεξεργαστών Προσπέλασης 

και Εκτέλεσης αντίστοιχα. Για λόγους δικαιοσύνης με τον αποσυζευγμένο 

επεξεργαστή, ο επεξεργαστής MIPS μπορεί να εκτελεί 2 εντολές παράλληλα. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο επεξεργαστής MIPS είναι σε θέση να εκτελέσει εντολές load/store 

παράλληλα με τις αντίστοιχες εντολές επεξεργασίας δεδομένων. Όλες οι συγκριτικές 

μετρήσεις απόδοσης πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του μεταγλωττιστή GCC 

χρησιμοποιώντας το επίπεδο βελτιστοποίησης –O3. Ο κώδικας εξομοίωσης για το 

σύστημα που περιέχει επεξεργαστή MIPS με scratch-pad έχει υποστεί μερικές 

τροποποιήσεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεταφορές δεδομένων σε ομάδες 

μεταξύ της κύριας μνήμης και των L2, L1.  

Οι μεταφορές δεδομένων μεταξύ L1 και του αρχείου καταχωρητών γίνονται με τον 

ίδιο τρόπο όπως και στην cache.Κάθε εντολή load/store αφορά μία λέξη δεδομένων. 

Για την μέτρηση της απόδοσης της αρχιτεκτονικής μας, σχεδιάστηκε εξομοιωτής σε 

VHDL. Ο εξομοιωτής αυτός, υπολογίζει τους κύκλους εκτέλεσης ενός προγράμματος 

σύμφωνα με την απαιτούμενη διάρκεια εκτέλεσης της ομάδας εντολών του 
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επεξεργαστή MIPS IV. Το σύστημά μας αποτελείται από τους επεξεργαστές 

Εκτέλεσης και Προσπέλασης. Κάθε επεξεργαστής περιέχει μια αριθμητική λογική 

μονάδα (ALU) και έναν πολλαπλασιαστή. Η διάρκεια εκτέλεσης κάθε εντολής είναι 

ένας κύκλος ρολογιού. Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής δεν είναι ο σχεδιασμός 

βέλτιστου κυκλώματος εσωτερικά στους επεξεργαστές αλλά η δημιουργία 

συστήματος που θα αναδείξει τα οφέλη ενός αποσυζευγμένου επεξεργαστή με μια 

scratch-pad ιεραρχία μνήμης. Σχεδιάστηκε το έμπροσθεν τμήμα  ενός μεταγλωττιστή 

για τη λεκτική και συντακτική ανάλυση του C κώδικα εισόδου και μια 

αυτοματοποιημένη ροή για την παραγωγή του εκτελέσιμου κώδικα των 

επεξεργαστών. Οι κώδικες C των συγκριτικών μετρήσεων που εισήχθησαν στο 

έμπροσθεν τμήμα του μεταγλωττιστή, βελτιστοποιήθηκαν με μη-αυτόματη 

διαδικασία χρησιμοποιώντας μεθόδους μεταγλωττιστών όπως στις δύο προηγούμενες 

πλατφόρμες εξομοίωσης.   

Οι χρόνοι απόκρισης των μνημών των συγκρινόμενων συστημάτων δίνονται από το 

μοντέλο Cacti [21]. Στα πειράματα υπάρχουν δύο σενάρια όσον αφορά τα μεγέθη των 

L1 και L2 μνημών. Για το πρώτο σενάριο, τα μεγέθη είναι 4KB και 16KB και για το 

δεύτερο 4KB και 64KB. Για την κύρια μνήμη χρησιμοποιείται μία SRAM με μέγεθος 

256KB, δεδομένου ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μέγεθος που απαιτούν οι εφαρμογές 

που εξομοιώθηκαν. Η καθυστέρησή της δίδεται από το μοντέλο Cacti [21] επίσης. 

Στα περισσότερα συστήματα, οι απαιτήσεις σε μέγεθος της εξωτερικής μνήμης είναι 

πολύ μεγαλύτερες. Παρόλα αυτά, όπως αποδεικνύεται [13] σε ιεραρχίες μνήμης με 

μεγάλη  καθυστέρηση, οι αποσυζευγμένες αρχιτεκτονικές έχουν καλύτερη απόδοση 

σε σχέση με τους uniprocessor. Για τον λόγο αυτό, τα κέρδη της αρχιτεκτονικής μας 

θα είναι μεγαλύτερα. Για τα DMA χρησιμοποιήσαμε κυκλώματα με απλές 

λειτουργίες ικανά να υποστηρίξουν διαδοχικές και σύντομες προσπελάσεις. 

 Στο [30] παρουσιάζεται μια μέθοδος εκτίμησης της επιφάνειας ολοκλήρωσης του 

επεξεργαστή MIPS IV σύμφωνα με την τρέχουσα διαμόρφωσή του (αριθμητικές 

μονάδες, πολλαπλασιαστές κλπ.). Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι τα 0,5 μm. 

Αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας εφαρμόσαμε την ίδια μέθοδο για 

0,18 μm και υπολογίσαμε με εκτίμηση την επιφάνεια ολοκλήρωσης για τον 

προτεινόμενο αποσυζευγμένο επεξεργαστή και έναν uniprocessor. Στη συνέχεια 

συγκρίναμε τις δύο επιφάνειες. Οι διαφορές στις δύο αρχιτεκτονικές από άποψη 

επιφάνειας ολοκλήρωσης είναι ότι στην περίπτωση του επεξεργαστή Εκτέλεσης δεν 

υπάρχει μονάδα αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών (Reorder Update Unit), ο 
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επεξεργαστής Προσπέλασης δεν περιέχει μονάδες κινητής υποδιαστολής και η 

ιεραρχία μνήμης δεδομένων δεν περιλαμβάνει κύκλωμα ανίχνευσης ευστοχίας 

δεδομένων. Τα κυκλώματα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα ως προς 

την επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι οι μνήμες. Για αυτούς τους λόγους η αύξηση 

επιφανείας στην αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική είναι σύμφωνα με την παραπάνω 

μέθοδο εκτίμησης 5,1% (για ιεραρχία μνήμης με 4 KB για την L1 και 16 KB για την 

L2) έναντι αυτής στην αρχιτεκτονική MIPS IV. 

 

Πίνακας  4.1 Διαμόρφωση MIPS IV 

ALU ακεραίων 2  Εύρος μεταφοράς 

εντολών από τη μνήμη  

2  

Πολλαπλασιαστής 

ακέραιων αριθμών  

1  Στοίβα load/store  8  

Εύρος εκτελούμενων 

εντολών  

2   RUU   16  

Εύρος 

αποκωδικοποιούμενων 

εντολών  

2  Πρόβλεψη κλάδων  Ληφθείσα  

ALU κινητής υποδιαστολής 1  Πολλαπλασιαστής 

κινητής υποδιαστολής  

1  

 

Πίνακας  4.2 Διαμόρφωση επεξεργαστή Προσπέλασης. 

ALU ακεραίων 1  Εύρος μεταφοράς εντολών 

από τη μνήμη 

2  

Πολλαπλασιαστής 

ακέραιων αριθμών  

1  Στοίβα load/store 4  

Εύρος εκτελούμενων 

εντολών 

1   RUU   16  

Εύρος 

αποκωδικοποιούμενων 

εντολών 

2  Πρόβλεψη κλάδων  Ληφθείσα  

 

Πίνακας  4.3 Διαμόρφωση επεξεργαστή Εκτέλεσης 

ALU ακεραίων 1  Εύρος μεταφοράς εντολών 

από τη μνήμη 

2  

Πολλαπλασιαστής ακέραιων  1/1  ALU κινητής 1  
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αριθμών/κινητής 

υποδιαστολής  

υποδιαστολής 

Πλάτος ζητημάτων  1   RUU   16  

Εύρος αποκωδικοποιούμενων 

εντολών 

2  Πρόβλεψη κλάδων  Ληφθείσα  

 

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν πέντε πυρήνες εφαρμογών από τα πεδία των 

πολυμέσων και της κρυπτογραφίας. Η εφαρμογή full_search, αποτελεί έναν κώδικα 

εκτίμησης κίνησης. Το mxm, ένα πρόγραμμα πολλαπλασιασμού μητρών ακέραιων 

αριθμών (περιέχει μια αρχικοποίηση και ένα βρόγχο πολλαπλασιασμού). Η 

detect_roots, ένας κώδικας ιατρικής εφαρμογής εικόνας που ανιχνεύει κοιλότητες. Η  

rasta_filt είναι μία ρουτίνα φιλτραρίσματος για την εφαρμογή λεκτικής αναγνώρισης 

από το πακέτο εφαρμογών MediaBench [21] και η sub_4 ένας πυρήνας της 

εφαρμογής QSDPCM  [22] που είναι μια τεχνική συμπίεσης για  τηλεοπτικές εικόνες.  

4.4.2 Αποτελέσματα εξομοίωσης   
 

Στο σχήμα 1.8 φαίνονται τα κέρδη της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής (Dec_Arch)  

όσον αφορά την ταχύτητα εκτέλεσης των εφαρμογών  σε σχέση με την απόδοση του 

MIPS με ιεραρχία cache (SS-Cache) και με scratch-pad (SS-SPM) σύμφωνα με τις 

διαμορφώσεις που δίνονται στους πίνακες της προηγούμενης ενότητας. Στις 

εφαρμογές όπου η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων συμβαίνει πολύ πιο συχνά 

(π.χ. στον πολλαπλασιασμό μητρών) η απόδοση γίνεται μέχρι 3,7 φορές υψηλότερη 

από του SS-Cache. Αυτό συμβαίνει επειδή η χρήση της scratch-pad επιτρέπει 

καλύτερες μεθόδους μεταγλωττιστών από αυτές που μπορούν να επιτευχθούν από το 

σύστημα με ιεραρχία cache, λόγω της αστοχίας των δεδομένων στις μνήμες αυτές. 

Επίσης η cache εκτελεί περιττές μεταφορές, τοποθετώντας αρκετές φορές  δεδομένα 

που δεν χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση των εφαρμογών. Τα δεδομένα που 

μεταφέρονται σε αυτή έχουν το μέγεθος μιας γραμμής στην cache. Οι μεταφορές 

γίνονται σύμφωνα με τον κανόνα του υπολοίπου ο οποίος παρουσιάζει αστοχίες 

δεδομένων, μειώνοντας την απόδοση. Οι μεταφορές στην αρχιτεκτονική μας γίνονται 

πιο ευέλικτα δεδομένου ότι το παράθυρο αλλαγής σειράς εκτέλεσης εντολών του 

επεξεργαστή προσπέλασης περιέχει μόνο εντολές για διευθυνσιοδότηση που 

εκτελούνται νωρίτερα από έναν uniprocessor ελαχιστοποιώντας τη καθυστέρηση 

μνήμης. Επίσης οι μεταφορές δεδομένων στην/από την scratch-pad γίνονται χωρίς 
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αστοχίες. Για αυτούς τους λόγους η απόδοση της αρχιτεκτονικής μας γίνεται μέχρι 2 

φορές καλύτερη από αυτή του SS-SPM όπως φαίνεται στο σχήμα 1.8.  

Οι ομάδες δεδομένων που μεταφέρονται στη Scratch-pad με λειτουργία burst 

μειώνοντας την καθυστέρησή της έχουν μεγέθη πολλαπλάσια των γραμμών στην 

cache. Αυτό είναι σημαντικότερο στα πιο υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης στα 

οποία η καθυστέρηση απόκρισης είναι μεγαλύτερη. Η χρήση του DMA μεταξύ της 

L1 και του αρχείου καταχωρητών του επεξεργαστή Εκτέλεσης δίνει επιπλέον 

βελτίωση στην απόδοση του συστήματος για τις περισσότερες από τις εφαρμογές με 

διαδοχικά δεδομένα (streaming data) προς επεξεργασία. Μόνο στην εφαρμογή 

rasta_filt δεν επαληθεύεται αυτό γιατί οι ομάδες δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ 

της L1 και του αρχείου καταχωρητών είναι μικρές και δεν υπάρχει καμία ευκαιρία  

καλύτερης εκμετάλλευσης του προ-μεταφοράς δεδομένων (prefetch) στην Dec_Arch 

έναντι των άλλων δύο πλατφόρμων.   
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Σχ.  4.8 Κανονικόποιημένη απόδοση των αρχιτεκτονικών  Dec_Arch, SS-Cache and SS-SPM 

 

Στις αποσυζευγμένες αρχιτεκτονικές η διαφορά στον αριθμό εντολών εκτέλεσης 

μεταξύ των επεξεργαστών Προσπέλασης και Εκτέλεσης μπορεί να περιορίσει την 

απόδοσή τους. Στους προηγούμενους αποσυζευγμένους επεξεργαστές με ιεραρχίες 

μνήμης cache, ο επεξεργαστής Προσπέλασης έπρεπε συχνά να εκτελέσει 

περισσότερες εντολές από τον επεξεργαστή Εκτέλεσης δεδομένου ότι στις εφαρμογές  

με διαδοχικά δεδομένα (streaming data) προς εκτέλεση περιλαμβάνονται 

περισσότερες εντολές διευθυνσιοδότησης σε σχέση με αυτές τις επεξεργασίας των 
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δεδομένων. Στην αρχιτεκτονική μας δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στον 

αριθμό των εντολών που εκτελούνται από τον επεξεργαστή Προσπέλασης και 

Εκτέλεσης όπως φαίνονται στον πίνακα 1.4. Οι εκτελεσμένες εντολές του 

επεξεργαστή Προσπέλασης είναι τώρα λιγότερες, δεδομένου ότι υπολογίζει τις 

διευθύνσεις ανά ομάδα δεδομένων και όχι ανά λέξη δεδομένων σε σχέση με τους 

προηγούμενους αποσυζευγμένους επεξεργαστές με ιεραρχίες μνήμης cache.   

Πίνακας  4.4 Αναλογία εκτελούμενων εντολών στους δύο επεξεργαστές της αποσυζευγμένης αρχιτεκτονικής 

    Εφαρμογές Εντολές Επεξεργαστή Προσπέλασης 

/ Εντολές Επεξεργαστή  Εκτέλεσης 

   full search 1.15 

  mxm 1.14 

detect_roots 1.28 

  rasta_filt 1. 40 

  sub4 1.20 

   

Επίσης γίνεται μία διερεύνηση για το αν η αρχιτεκτονική MIPS μπορεί να ξεπεράσει 

την προτεινόμενη αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική σε απόδοση, χρησιμοποιώντας 

μεγαλύτερα μεγέθη μνημών cache. Πιο συγκεκριμένα, οι μνήμες L1 και L2 scratch-

pad διατηρήθηκαν σταθερές σε 4KB και 16KB αντίστοιχα και  αυξήθηκαν οι μνήμες 

cache της αρχιτεκτονικής MIPS για την L1 από 4KB  μέχρι και 32KB και για την L2 

από 16KB μέχρι και 128KB. 
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Σχ.  4.9 Κανονικοποιημένη απόδοση των αρχιτεκτονικών Dec_Arch και MIPS όταν χρησιμοποιούνται cache  

μεταβλητών μεγεθών 
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Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 1.9 όπου στις περισσότερες περιπτώσεις η 

απόδοση του MIPS είναι σταθερή ως προς την αύξηση μεγεθών μνήμης και σε άλλες 

περιπτώσεις αυξάνεται μέχρι ένα ορισμένο μέγεθος μνήμης και έπειτα 

σταθεροποιείται. Ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς είναι επειδή οι αστοχίες 

δεδομένων στην cache δεν μπορούν να αποφευχθούν παρόλο που χρησιμοποιούνται 

οι βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης μνήμης από τον μεταφραστή. Συνεπώς, από ένα 

σημείο και έπειτα η αύξηση του μεγέθους της cache  δεν επιφέρει βελτιώσεις στην 

απόδοση. Ο αποσυζευγμένος επεξεργαστής λοιπόν, είναι γρηγορότερος από το MIPS 

με cache σε όλα τα χρησιμοποιούμενα μεγέθη μνήμης.    

Στη συνέχεια διερευνάται το αν αυξάνεται η καταναλισκόμενη ενέργεια στα αρχεία 

καταχωρητών σε σχέση με το αρχείο καταχωρητών της πλατφόρμας SS-SPM. Όπως 

φαίνεται στο σχήμα 1.10 η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να συμβάλει σε επιπλέον 

ενεργειακά κόστη στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι 

προσπελάσεις στα αρχεία καταχωρητών της αποσυζευγμένης αρχιτεκτονικής είναι  

λιγότερες από αυτές της SS-SPM. 
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Σχ. 1.10 Μείωση προσπελάσεων στο αρχείο καταχωρητών των αποσυζευγμένων επεξεργαστών 

Οι λόγοι που συμβάλουν σε αυτή τη συμπεριφορά είναι κυρίως η τοπικότητα των 

δεδομένων στα αρχεία καταχωρητών της αποσυζευγμένης αρχιτεκτονικής. Τα 

δεδομένα της εφαρμογής προς επεξεργασία αποθηκεύονται στο αρχείο καταχωρητών 

του επεξεργαστή Εκτέλεσης. Τα αντίστοιχα δεδομένα διευθυνσιοδότησης 

καταλήγουν στην επεξεργαστή Προσπέλασης. Στην περίπτωση ενός uniprocessor, τα 

δύο παραπάνω είδη δεδομένων είναι αναγκασμένα να αποθηκευτούν στο ίδιο αρχείο 

καταχωρητών. Ο χώρος όμως αποθήκευσης είναι πλέον ο μισός σε σχέση με την 

αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική με αποτέλεσμα να απαιτούνται επιπλέον προσπελάσεις 
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στην L1 μνήμη για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων που δεν χωρούν στο 

αρχείο καταχωρητών. Στην περίπτωση που ο χώρος στο αρχείο καταχωρητών είναι 

μεγαλύτερος, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί καθώς και η περίοδος του 

ρολογιού του συστήματος αφού το κρίσιμο μονοπάτι του συνολικού συστήματος θα 

είναι πλέον μεγαλύτερο. 

O συγχρονισμός των δύο επεξεργαστών γίνεται όπως αναφέρθηκε προηγουμένως,  με 

τη βοήθεια του λογισμικού. Αν και αυτό μπορεί φαινομενικά να έχει μεγάλο κόστος 

σε ενέργεια και απόδοση, στην πραγματικότητα προκαλεί μόνο μικρά κόστη. Ο 

κύριος λόγος είναι ότι ο συγχρονισμός δεν γίνεται ανά λέξη αλλά ανά ομάδα λέξεων 

δεδομένων. Η τεχνική μεταφραστών που ακολουθείται αποσκοπεί στο να αποφύγει τη 

χρήση του buffer ανά λέξη μειώνοντας έτσι το πλήθος των συνολικών 

προσπελάσεων, χρονο-προγραμματίζοντας αυτές ανά ομάδα δεδομένων. Κατά 

συνέπεια το κόστος συγχρονισμού εξαρτάται από το είδος της προς εκτέλεσης 

εφαρμογής και από τον χρονο-προγραμματισμό των εντολών που έχει γίνει κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού. Στις περιπτώσεις όπως οι στατικές εφαρμογές 

προσπέλασης διαδοχικών δεδομένων, το κόστος του πρωτοκόλλου συγχρονισμού 

είναι τρεις εντολές (εντολή φόρτωσης από τον buffer, εντολή σύγκρισης και εντολή 

άλματος) ανά ομάδα δεδομένων. 

Το κόστος του πρωτοκόλλου συγχρονισμού μπορεί να υπολογιστεί ως το πλήθος των 

εντολών που ασχολούνται αποκλειστικά με το συγχρονισμό προς τον συνολικό 

αριθμό εντολών της εφαρμογής. Τα ποσοστά αυτά, στην περίπτωση των μετρήσεών 

μας κυμαίνονται από 14.7% στην χειρότερη περίπτωση μέχρι 4.1% στην καλύτερη. 

Όλα τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 1.5. 

 
Πίνακας 1.5 Κόστος εντολών συγχρονισμού των αποσυζευγμένων επεξεργαστών  

Εφαρμογές Κόστος Συγχρονισμού (%) 

full search 14.7 

Mxm 6.2 

detect_roots 4.1 

rasta_filt 8.4 

sub4 9.3 

recon 4.6 
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Τα κέρδη στην απόδοση πρέπει να εξακριβωθεί ότι δεν συνοδεύονται από επιπλέον 

κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Μετρήθηκε λοιπόν το γινόμενο επιφάνειας 

ολοκλήρωσης με τους κύκλους εκτέλεσης για κάθε εφαρμογή σύμφωνα με την 

τεχνική εκτίμησης επιφανείας ολοκλήρωσης που αναλύθηκε προηγουμένως και τα 

αποτελέσματα του σχήματος 1.8. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.11 το κόστος της 

αποσυζευγμένης αρχιτεκτονικής είναι χαμηλότερο στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Μόνο για την rasta_filt το κόστος είναι λίγο μεγαλύτερο και αυτό οφείλεται στο ότι 

γενικά η εφαρμογή αυτή δεν μπορεί να ωφεληθεί από τεχνικές prefetching που 

ευνοούν οι αποσυζευγμένοι επεξεργαστές. Παρόλα αυτά, το συμπέρασμα που 

εξάγεται γενικά από τη μέτρηση αυτή είναι ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική έχει 

διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση την οποία επιτυγχάνει χωρίς σημαντικό κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης. 
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Σχ. 1.11 Σύγκριση γινομένου επιφάνειας ολοκλήρωσης και κύκλών εκτέλεσης της αποσυζευγμένης 

αρχιτεκτονικής με την MIPS IV. 

4.5 Συμπεράσματα   

Παρουσιάστηκε μια αποσυζευγμένη αρχιτεκτονική  επεξεργαστών που περιέχει μόνο 

scratch-pad στην ιεραρχία μνήμης. Τα πειράματα που εκτελέστηκαν δείχνουν ότι η 
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απόδοση του συστήματος αυξάνεται 2,2 φορές κατά μέσον όρο και 3,7 φορές μέγιστο 

σε σχέση με την αρχιτεκτονική MIPS με cache ξεπερνώντας επίσης μια 

αρχιτεκτονική MIPS με scratch-pad ιεραρχία μνήμης. Συμπεραίνεται ότι η 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική μπορεί να λειτουργήσει με καλύτερη απόδοση σε σχέση 

με μια MIPS αρχιτεκτονική με cache ή scratch-pad ιεραρχία μνήμης χωρίς σημαντικά 

κόστη καθυστέρησης εξαιτίας συγχρονισμού και επιφάνεια ολοκλήρωσης.  
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5 Αρχιτεκτονική με Scratch-pad Μνήμη για 

Επιτάχυνση Ενσωματωμένων Εφαρμογών 
 
 

5.1 Εισαγωγή 

 
 
Οι σύγχρονες ενσωματωμένες εφαρμογές χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

πολυπλοκότητα. Οι πολλαπλές λειτουργίες τους απαιτούν την επεξεργασία πολύ 

μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Για το λόγο αυτό χρειάζονται έξυπνα και ευέλικτα 

συστήματα μνημών τα οποία θα παραδίδουν τα δεδομένα στον επεξεργαστή χωρίς 

καθυστέρηση και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Οι μνήμες cache χρησιμοποιούνται για την ενδιάμεση αποθήκευση των δεδομένων 

αυτών στοχεύοντας στην εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης τους από τον 

επεξεργαστή. Η απόδοση των μνημών αυτών σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκείς 

εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών τους. Πιο συγκεκριμένα τα τμήματα που 

τοποθετούνται μέσα σε μία cache έχουν  μέγεθος ίσο με τη γραμμή της cache και η 

θέση τοποθέτησης υπακούει στον κανόνα του υπολοίπου. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργούνται συχνά συγκρούσεις οπότε τα προς εκτέλεση δεδομένα πρέπει να 

μεταφερθούν ξανά από την εξωτερική μνήμη.  
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Σχ. 5.1 Μέθοδοι δέσμευσης δεδομένων σε scratch-pad μνήμες 

Από την άλλη μεριά, οι μνήμες scratch-pad αναπτύσσονται όλο και περισσότερο στις 

μέρες μας καθώς προορίζονται στο να περιορίσουν τα προβλήματα που δημιουργεί η 

αναποτελεσματική λειτουργία των cache. Η ικανότητά τους να αποθηκεύουν 

δεδομένα χωρίς συγκρούσεις δίδει ταχύτητα στο σύστημα και χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας. Οι ομάδες δεδομένων που τοποθετούνται στο εσωτερικό τους μπορούν να 

είναι μεταβλητού μεγέθους και λειτουργούν με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας 

και χρόνο απόκρισης ανά προσπέλαση σε σχέση με μία cache. Η επιφάνεια 

ολοκλήρωσής τους είναι επίσης μικρότερη. Στην περίπτωση που οι εφαρμογές που 

εκτελεί το σύστημα με scratch-pad ιεραρχία μνήμης είναι στατικές, τότε οι 

διευθύνσεις που πρόκειται να προσπελαστούν είναι γνωστές πριν την εκτέλεση. Με 

σωστή τοποθέτηση των δεδομένων στην ιεραρχία μνήμης και χρονοπρογραμματισμό 

των προσπελάσεων κατά το χρόνο σχεδιασμού, οι scratch-pad μνήμες μπορούν να 

λειτουργήσουν αποδοτικά.  

Η τεχνική που ακολουθείται στο [32] βασίζεται στο χωρισμό των δεδομένων της 

εφαρμογής, σύμφωνα με τον τρόπο που αποθηκεύονται στην εξωτερική μνήμη, σε 

μικρά τετράγωνα  (tile) τα οποία τοποθετούνται στην scratch-pad  με σκοπό την 

εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης τους η οποία μπορεί να ανιχνευτεί κατά το 
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χρόνο μεταγλώττισης. Η περίπτωση αυτή φαίνεται στο σχήμα 5.1.α στο οποίο 

υπάρχουν κοινά δεδομένα μεταξύ των tile. Δεδομένου ότι τα προσπελάσιμα tile είναι 

γνωστά κατά το χρόνο μεταγλώττισης, μια αποδοτική τεχνική εκμετάλλευσης της 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων είναι να συμπεριληφθούν τα tile με κοινά δεδομένα 

σε μεγαλύτερα block  και να τοποθετηθούν αυτά στην scratch-pad. Η αντικατάσταση 

των block θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν τα δεδομένα τους δεν χρειάζονται πλέον 

στην εκτέλεση. 

Οι εφαρμογές στις οποίες τα δεδομένα επαναχρησιμοποιούνται δυναμικά κατά το 

χρόνο εκτέλεσης είναι μια απολύτως διαφορετική περίπτωση. Το είδος αυτό της 

επαναχρησιμοποίησης δεν μπορεί να ανιχνευτεί κατά το χρόνο σχεδιασμού. Η 

διεύθυνση των προσπελάσιμων δεδομένων εξαρτάται από τις εισόδους της 

εφαρμογής (οι θέσεις μνήμης προκύπτουν κατά το χρόνο εκτέλεσης), και επομένως η 

ανάλυση χρονοπρογραμματισμού δεν μπορεί να είναι πολύ αποδοτική για τα 

δεδομένα που  χαρτογραφούνται στη scratch-pad. Οι συνήθεις τεχνικές 

μεταγλωττιστών για αυτήν την κατηγορία εφαρμογών είναι βασισμένες στην 

επανειλημμένη αντιγραφή μεγάλων ομάδων δεδομένων στη scratch-pad ώστε να 

περιέχουν τα μικρότερα tile μεταξύ των οποίων ενδέχεται να προκύψει 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης. Το σχήμα 5.1.β 

παρουσιάζει αυτήν την περίπτωση. Το Block1 που αποθηκεύεται στη scratch-pad,  

περιέχει tile που μπορούν να προσπελαστούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Με τον 

τρόπο αυτό, αξιοποιείται η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που μπορεί να 

εμφανιστεί μεταξύ  των tile. Παρόλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει το 

κόστος από την ανώφελη μεταφορά δεδομένων που περιέχονται σε tile του  Block1 

αλλά δεν πρόκειται να χρειαστούν στην εκτέλεση. Στο σχήμα 5.1.β αυτά τα στοιχεία 

περιλαμβάνονται στα Block1, Block2 αλλά συμπεριλαμβάνονται σε προσπελάσιμα 

tile. Ακόμη χειρότερα είναι όταν τα Block  έχουν κοινά δεδομένα (Σχήμα 5.1.γ).  

Κάθε Block αντιγράφεται στην scratch-pad χωρίς εξέταση αν έχει κοινά δεδομένα με 

τα ήδη αποθηκευμένα Block. Το αποτέλεσμα είναι τα ίδια δεδομένα να  

αντιγράφονται αρκετές φορές στη scratch-pad, προκαλώντας σημαντικά κόστη σε 

ενέργεια και απόδοση. Το κύριο μειονέκτημα αυτής της τεχνικής εμφανίζεται όταν 

όπου τα Block είναι τόσο μεγάλα που δεν χωρούν μέσα στη scratch-pad, και 

επομένως ο μεταγλωττιστής πρέπει να χρησιμοποιήσει μια συντηρητική προσέγγιση, 

όπου κάθε μεταφορά tile αποθηκεύεται scratch-pad όποτε απαιτείται (σχήμα 5.1.δ). 

Επομένως, με την τεχνική αυτή δεν προσφέρεται μια αποδοτική λύση για τις 
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εφαρμογές όπου η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων εμφανίζεται δυναμικά μεταξύ 

των tile αφού δεν μπορεί να ανιχνευτεί για να ληφθεί υπόψη. Ένας πιθανός τρόπος 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι 

λογισμικού για τον προσδιορισμό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των κοινών 

δεδομένων μεταξύ των ήδη αποθηκευμένων tile και των νέων. Το αποτέλεσμα βέβαια 

δεν θα είναι πολύ αποδοτικό καθώς απαιτούνται επιπλέον κύκλοι εκτέλεσης στον 

επεξεργαστή προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες συγκρίσεις για τον εντοπισμό 

κοινών δεδομένων.  

Τα παραπάνω προβλήματα προκύπτουν από την αδυναμία να γνωρίζουμε στη 

scratch-pad ποια δεδομένα επαναχρησιμοποιούνται όταν οι διευθύνσεις προσπέλασης 

δεν είναι γνωστές κατά το χρόνο σχεδιασμού. Οι πληροφορίες για το ποια ακριβώς 

τμήματά τους είναι αποθηκευμένα, και εάν τα ζητούμενα δεδομένα προς επεξεργασία 

έχουν κοινά τμήματα με άλλα που έχουν ήδη αποθηκευτεί, δεν μπορούν να εξαχθούν 

αποτελεσματικά από άποψη χρόνου και ενέργειας.  

 Σε αυτή την εργασία προτείνεται με μια αρχιτεκτονική που εκμεταλλεύεται τη μη-

ντετερμινιστική συμπεριφορά των εφαρμογών στις scratch-pad μνήμες για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος σε περιπτώσεις με 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης. Για την επίτευξη αυτού, 

χρησιμοποιείται η Μονάδα Δεδομένων (Data-Type Unit), η οποία 

αποθηκεύει/επεξεργάζεται όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον καθορισμό της 

κατάστασης ευστοχίας/αστοχίας των tile στην scratch-pad μνήμη (Σχήμα 5.1.ε). 

Επιπλέον, αν χρειάζεται, εκτελεί τη μεταφορά ενός tile και την αποδοτική 

τοποθέτησή του από την κύρια μνήμη στη scratch-pad λαμβάνοντας υπόψη τη 

κατάσταση ευστοχίας/αστοχίας και τις πληροφορίες τοποθέτησης των tile. Η 

αρχιτεκτονική αυτή, συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση απόδοσης και ενέργειας σε 

εφαρμογές του πεδίου των πολυμέσων, διαδοχικής προσπέλασης δεδομένων 

(streaming) με επαναχρησιμοποίηση δεδομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης, σε 

εφαρμογές με διασυνδεδεμένες λίστες και σε πολυ-διεργασιακές εφαρμογές.  

Το όλο σύστημα λειτουργεί σαν συνδυασμός του μεταγλωττιστή με το υλικό. Οι 

μνήμες scratch-pad είναι από τη μία μεριά μέρος του υλικού, ελέγχονται όμως από το 

λογισμικό το οποίο συμβάλει στην χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γρήγορη 

απόκρισή τους. 
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Οι κύριες συνεισφορές της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής είναι ότι πλέον οι 

αρχιτεκτονικές με scratch-pad μνήμες μπορούν να εκμεταλλεύονται την τυχαία 

επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων τους, η οποία δεν μπορεί να ανιχνευτεί κατά το 

χρόνο σχεδιασμού της εφαρμογής. Αυτό είναι δυνατόν αφού η προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε λίγους κύκλους εκτέλεσης 

και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει συμπληρωματικές μεταφορές 

δεδομένων παράλληλα με την εκτέλεση της εφαρμογής στον επεξεργαστή 

ανακουφίζοντας τον από επιπλέον κόστος εκτέλεσης.  Με τον τρόπο αυτό, 

αποφεύγονται στη scratch-pad οι περιττές μεταφορές δεδομένων τα οποία δεν 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση.  

 

5.2 Πρόσφατες Προτεινόμενες Τεχνικές και Αρχιτεκτονικές 

Οι τεχνικές διαχείρισης της scratch-pad μνήμης παρουσιάζονται στο [31]. Το [32] 

παρουσιάζει μια τεχνική μεταγλωττιστής για το χωρισμό των μεγάλων δομών 

δεδομένων στα μικρότερου μεγέθους τμήματα που χαρτογραφούνται έπειτα στην 

scratch-pad. Χρησιμοποιούνται βελτιστοποιήσεις μεταγλωττιστών για την καλύτερη 

αξιοποίηση του χώρου  της μνήμης. Αναφέρεται στις ομαλές προσπελάσεις 

δεδομένων αφού οι διευθύνσεις τους είναι γνωστές κατά το χρόνο μεταγλώττισης.  

Το [33] εκμεταλλεύεται την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων στη scratch-pad μνήμη 

χρησιμοποιώντας προσωρινές μικρές μνήμες για την προσωρινή αποθήκευση των 

συχνά επαναχρησιμοποιούμενων δεδομένων. Αυτή η τεχνική προκύπτει μετά από 

διερεύνηση κατά το χρόνο μεταγλώττισης και δεν εξετάζει το πρόβλημα της τυχαίας 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων που συμβαίνει στην περίπτωση των διευθύνσεων 

που είναι γνωστές μόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εφαρμογών. 

Το [34] παρουσιάζει μια μέθοδο μεταγλωττιστών για την διαχείριση των δεδομένων,  

σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, σε διαφορετικές μνήμες που ελέγχονται από το 

λογισμικό. Η μέθοδος μεταγλωττιστών είναι στατική, δεν επανεντοπίζει τα δεδομένα 

κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την τυχαία 

επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Στο [35] παρουσιάζονται τεχνικές για την 

τοποθέτηση εντολών προς εκτέλεση και δεδομένων της εφαρμογής στη scratch-pad 

κατά το χρόνο μεταγλώττισης.   
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Στο [50] παρουσιάζεται μια τεχνική για τον περιορισμό της αβεβαιότητας σε 

προσπελάσεις με δυναμικό χαρακτήρα. Δημιουργούνται σενάρια μέσα σε βρόχους 

που εξάγονται μετά από ανάλυση για την εξάλειψη των προσπελάσεων στην 

εξωτερική μνήμη. Αυτή η τεχνική εστιάζει στην εύρεση μετά από δυναμική ανάλυση  

των διαφορετικών αριθμών επαναλήψεων στους κρίσιμους από άποψη δεδομένων 

βρόχους. Στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική, επεκτείνεται η εξερεύνηση στη scratch-

pad για την εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων δυναμικού 

χαρακτήρα μεταξύ των block δεδομένων που μπορούν να εμφανιζονται κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης.  

Στο [49] παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για την εκμετάλλευση της 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων στις ιεραρχίες μνήμης cache για τα διαφορετικές 

διατάξεις δεδομένων στη μνήμη. Στην περίπτωση των συστημάτων με scratch-pad οι 

ορθογώνιες διατάξεις δεδομένων θεωρούνται πιο εξυπηρετικά σχέδια όπως 

περιγράφεται στα [32] και [38]. Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε τα ορθογώνια tile 

δεδομένων προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυναμική επαναχρησιμοποίηση όπως 

εξηγείται στην παράγραφο 5.3. 

Μια δυναμική τεχνική παρουσιάζεται στο [36], η όποια περιγράφει μια λύση που 

βασίζεται στο υλικό και στο λογισμικό για τη διαχείριση των μνημών scratch-pad 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Το υλικό αποτελείται από μνήμες scratchpad που 

συνδέονται με μηχανές DMA. Το λογισμικό είναι δυναμικός διαχειριστής μνήμης, ο 

όποιος παρακολουθεί τα τμήματα της scratch-pad που είναι αδέσμευτα και βρίσκει το 

κατάλληλο χώρο για την εξυπηρέτηση κάθε αίτηση δέσμευσης αυτής. Αυτή η 

προσέγγιση αποδεικνύει ότι ακόμη και σε δυναμικές εφαρμογές, οι scratch-pad είναι 

ενεργειακά αποδοτικές και βελτιώνουν την απόδοση του συστήματος. Όμως δεν 

μπορούν να εκμεταλλευτούν την τυχαία επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων μεταξύ 

των δεδομένων που αποθηκεύονται  ήδη στη scratch-pad. Μια μέθοδος δέσμευσης 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης για δυναμικά δεδομένα (π.χ.  συνδεμένες λίστες, 

δέντρα, κτλ.) στη scratchpad παρουσιάζεται στο [37]. Η μέθοδος χρησιμοποιεί 

scratch-pad και cache μνήμες ίδιου μεγέθους επιφάνειας ολοκλήρωσης.  Η χρήση 

scratch-pad, έχει ως αποτελέσματα την καλύτερη απόδοση και ισχύ, δεδομένου ότι η 

χωρητικότητα δεδομένων της είναι μεγαλύτερη. Αντίθετα, περισσότερες απώλειες 

εμφανίζονται στην cache λόγω του μικρότερου μεγέθους του πίνακα  δεδομένων της. 

Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις αρχιτεκτονικές που περιέχουν μόνο εξωτερική μνήμη, 

τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι ακόμα καλύτερα. 
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 Το [43] παρουσιάζει μια τεχνική για τη δυναμική δέσμευση τυχαίων και μη 

προφανών δεδομένων στη scratch pad  χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους. Αυτά 

τα δεδομένα μπορούν να θεωρηθούν ως τυχαία προσπελάσιμα, καθώς η προσπέλασή 

τους δεν είναι γνωστή κατά στο χρόνο μεταγλώττισης. Αυτή η τεχνική αφορά 

συνήθως δυναμικές εφαρμογές, όπου οι πιθανότητες για προσπέλαση δεδομένων 

είναι προκαθορισμένες. Όλα τα συχνά χρησιμοποιημένα δεδομένα τα οποία 

υποδεικνύει η στατιστική ανάλυση, τοποθετούνται στη scratch-pad. Αυτό οδηγεί σε 

πολύ περισσότερες ευστοχίες, σε σχέση με την προσέγγιση του συστήματος με cache 

όπου τα δεδομένα τοποθετούνται σύμφωνα με τους μη-αποδοτικούς κανόνες  του 

υπολοίπου. Παρόλα αυτά, με αυτό το τρόπο αποθηκεύονται τα δεδομένα στη scratch-

pad υπάρχει πλεονασμός μεταφορών αφού κάποια από αυτά δεν χρησιμοποιούνται 

απαραίτητα κατά την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια την κατανάλωση 

περισσότερης μνήμης από αυτό που απαιτείται πραγματικά, και περισσότερες 

προσπελάσεις στην εξωτερική μνήμη για την μεταφορά τους στη scratch-pad. 

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις οι ομάδες δεδομένων που έχουν την ίδια 

πιθανότητα προσπέλασης είναι μεγάλων μεγεθών και δεν είναι δυνατό να χωρέσουν 

σε μνήμες scratch-pad, οι οποίες είναι συνήθως μικρές. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτή 

η στατιστική μέθοδος δεν θα αποδώσει αποτελεσματικά, δεδομένου ότι μόνο μικρά 

τμήματα δεδομένων μπορούν να εγκατασταθούν στη scratch-pad, και προκειμένου να 

ξέρουμε εάν τα ζητούμενα δεδομένα ήδη περιλαμβάνονται στη scratch-pad, 

πρόσθετες συγκρίσεις απαιτούνται μειώνοντας την απόδοση του συστήματος. Στις 

μετρήσεις της εργασίας αυτής συγκρίθηκε η προτεινόμενη μέθοδος με αυτή στο [33] 

αφού παρουσιάζει πιο εμφανή προτερήματα της χαρτογράφησης στη scratch-pad σαν 

εναλλακτική λύση της cache. 

 Σημαντική έρευνα έχει για την αποθήκευση πινάκων ανώμαλης προσπέλασης στη 

scratch-pad. Ένας πίνακας είναι ανώμαλης προσπέλασης όταν ο δείκτης αναφοράς 

του υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις τιμές άλλων πινάκων. Σε πολλές περιπτώσεις 

οι τιμές των τελευταίων πινάκων υπολογίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, και για 

το λόγο αυτό είναι αδύνατο στο μεταγλωττιστή να σχεδιάσει μία βέλτιστη 

χαρτογράφηση της scratch-pad με τα δεδομένα της εφαρμογής καθώς και να χρονο-

προγραμματίσει τις προσπελάσεις αφού ότι δεν έχει την πληροφορία των δεδομένων 

που θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Το [38] παρέχει μια τεχνική μεταγλώττισης 

βασισμένη στην ανάλυση των πινάκων ανώμαλης προσπέλασης χαρτογραφώντας 

αποτελεσματικά τα ίσου μεγέθους tile στη scratch pad. Η χαρτογράφηση 
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περιλαμβάνει μόνο το απαιτούμενο προς εκτέλεση μέρους του πίνακα και όχι του 

συνολικού (το οποίο μπορεί να μην είναι χωράει στη scratchpad). Στο [39] μια 

παρόμοια τεχνική παρουσιάζεται  για τους πίνακες ανώμαλης προσέγγισης, αλλά 

επιπλέον χρησιμοποιεί πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης για να καθορίσει 

εάν τα δεδομένα  θα φορτωθούν στη scratchpad ή θα προσπελαστούν άμεσα από την 

κύρια μνήμη. 

Η προσέγγισή μας επεκτείνει τις ανωτέρω μεθόδους με την εκμετάλλευση της 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων κατά τον χρόνο εκτέλεσης μεταξύ των βέλτιστων 

τμημάτων που χωράνε στη scratch-pad. Εάν αυτά τα τμήματα είναι μεγαλύτερα στο 

μέγεθος από αυτό της scratch-pad, τότε στην περίπτωση της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής τα block δεδομένων που περιέχουν τα ζητούμενα tile δε θα 

μεταφερθούν από την εξωτερική μνήμη περισσότερες φορές από ότι πραγματικά 

χρειάζεται (σχήμα 5.1.ε). Επιπλέον, αφού από αυτά τα block δεν ζητούνται όλα τα 

δεδομένα για εκτέλεση, η αρχιτεκτονική μας αποφεύγει να τα μεταφέρει 

βελτιώνοντας την απόδοση και την ενέργεια του συστήματος. Ένας επεξεργαστής, για 

να εκμεταλλευτεί την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης, θα 

σπαταλήσει πολλούς κύκλους εκτέλεσης για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας 

παρακολούθησης των περιεχομένων της scratch-pad. Αυτό κοστίζει κυρίως σε 

επιπλέον προσπελάσεις στη μνήμη για την αποθήκευση των απαιτούμενων 

πληροφοριών και επίσης πρόσθετων εντολών σύγκρισης για τον καθορισμό των 

κοινών τμημάτων μεταξύ των ζητούμενων block δεδομένων και ήδη αποθηκευμένων 

tile στη scratch-pad. Χρειάζονται επίσης, πρόσθετες τροποποιήσεις στον κώδικα κατά 

το χρόνο εκτέλεσης για την μεταφορά των δεδομένων στον επεξεργαστή. Η 

αρχιτεκτονική μας εκτελεί τις ανωτέρω διαδικασίες κατά τρόπο αποδοτικό από 

άποψη χρόνου. 

 

5.3 Παραδείγματα Προβλημάτων 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται απλά παραδείγματα για την καλύτερη 

κατανόηση του προβλήματος της τυχαίας επαναχρησιμοποίησης δεδομένων κατά το 

χρόνο εκτέλεσης. Επίσης, αποκαλύπτονται οι τύποι προγραμμάτων που ωφελούνται 

από την προσέγγισή μας. Επιπλέον, αναλύονται υπάρχουσες τεχνικές 

μεταγλωττιστών, οι οποίες χρησιμοποιούνται, στα παραδείγματα αυτά. Είναι 
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σημαντικό να τονιστεί ότι η  προσέγγισή μας δεν απαιτεί νέες τεχνικές 

μεταγλωττιστών για τη βέλτιστη λειτουργία της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής.  

Ο κώδικας στο παράδειγμα 1α αποτελεί μέρος της εφαρμογής QSDPCM [46]. 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας. Χρησιμοποιούνται στατικοί τύποι 

δεδομένων (πίνακες) για την αποθήκευση των δεδομένων της εφαρμογής. Οι πίνακες 

Χ και Υ είναι διανύσματα κινήσεως και περιλαμβάνονται στο δείκτη του πίνακα 

frame1. Σε αυτό το παράδειγμα, τα tile που υποβάλλονται σε επεξεργασία έχουν 

μέγεθος 16*16 και αποθηκεύονται στο πρώτο επίπεδο προσωρινής μνήμης (scratch-

pad ή cache) όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1. 

 

 
Παράδειγμα 1α 

for( i = 0 ; i < N ; i++) 
   for( j = 0; j < M ; j++ ) 
      for( k = 0 ; k < 16 ; k++ ) 
         for( l = 0 ; l < 16 ; l++ ) 

...= frame1[ 16*i+x[i][j]+k ][ 16*j+y[i][j]+l ];  
 

Οι υπάρχουσες τεχνικές [38] προσπαθούν να χαρτογραφήσουν όλα τα περιεχόμενα 

του frame1 μέσα στη scratch-pad. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό όπως φαίνεται 

στο σχήμα 5.1.δ, επειδή οι εικόνες των εφαρμογών είναι συνήθως μεγαλύτερες στο 

μέγεθος από μία scratch-pad. Μια πιθανή χαρτογράφηση [38] του frame1 είναι να 

αποθηκεύεται κάθε φορά στη scratch-pad το tile που πρόκειται να ζητηθεί προς 

επεξεργασία όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1.β. Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα DMA που 

μεταφέρει τα δεδομένα του tile από την κύρια μνήμη στη scratch-pad. Ο κώδικας για 

την εφαρμογή αυτής της χαρτογράφησης φαίνεται  στο παράδειγμα 1β. 

Παρόλα αυτά, οι τιμές στα στοιχεία των πινάκων Χ, Υ καθορίζονται κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης. Για τον λόγο αυτό, τα διαδοχικά tile του frame1 που προσπελάζονται 

δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο μεταγλώττισης και μπορούν να έχουν κοινά 

δεδομένα όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1.ε. Σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, η τυχαία 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης εμφανίζεται μεταξύ των 

tile που προσπελάζονται, την οποία όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν οι 

υπάρχουσες τεχνικές. Στην προσέγγισή μας, χρησιμοποιούμε τον ίδιο κώδικα όπως 

στο παράδειγμα 1β αλλά όπως θα περιγραφεί στην επόμενη ενότητα, χρησιμοποιείται 

μία νέα μονάδα υλικού που ονομάζουμε DTU (Data Type Unit), για την εξέταση εάν 

το tile ή μέρος αυτού είναι ήδη αποθηκευμένο στη scratch-pad. Η μονάδα DTU 
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παράγει τις εντολές για το DMA που μεταφέρουν από την κύρια μνήμη της τμήμα του 

tile που δεν αποθηκεύεται αυτήν την στιγμή στην scratch-pad. Εκμεταλλεύεται με 

αυτόν τον τρόπο την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που προκείπτει τυχαία κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης όπως περιγράφεται στο σχήμα 5.1.ε. Για αυτή τη διεργασία, 

οι διευθύνσεις των tile δίνονται ως είσοδοι στη DTU χρησιμοποιώντας εντολές DMA 

για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της κύριας μνήμης και της scratch-pad 

(παράδειγμα 1β, γραμμή 3). 

 
Παράδειγμα 1β 
1: for( i = 0 ; i < N ; i++) 
2:   for( j = 0; j < M ; j++ ){ 
3:  SPM[0:15][0:15] <-frame1[16*i+x[i][j]+(0:15)][16*j+y[i][j]+(0:15)]; 
4:            for( k = 0 ; k < 16 ; k++ ) 
5:               for( l = 0 ; l < 16 ; l++ ) 
6:         ...= SPM[k][l]; 
 

Θεωρούμε ότι οι εφαρμογές που ωφελούνται από την προσέγγισή μας είναι εκείνες 

στις οποίες η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

εμφανίζεται στα μονοδιάστατα ή και δισδιάστατα tile δεδομένων. Οι εφαρμογές 

πολυμέσων και γενικότερα αυτές με διεργασίες επεξεργασίας εικόνας 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε έναν πίνακα Α όπως φαίνεται στο παράδειγμα 5. 

 
 
Παράδειγμα 2 

for( i = 1 ; i < 8 ; i++ ) 
  for( j = 1 ; j < 8 ; j++ ) 
    A[...][...] 

 

Η αναφορά του πίνακα Α σε ένα κώδικα μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. 

Στο [38] παρουσιάζονται τεχνικές για την εκμετάλλευση της προσωρινής 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων (temporal reuse) και διαδοχικής 

επαναχρησιμοποίησης (spatial reuse) σε πίνακες άμεσης προσπέλασης. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα αναφοράς του πίνακα Α σε κώδικα με 

διαφορετικές περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης 

 

A[B[i]][C[j]]   spatial reuse 
   

A[B[i+j]][8]  temporal reuse 
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A[B[8]][C[i+j]] spatial + temporal reuse 
   

Η κύρια ιδέα της χαρτογράφησης που περιγράφεται στο [38] είναι ότι για κάθε μια 

από τις παραπάνω περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, μονοδιάστατα ή 

δισδιάστατα block αυτών αποφασίζονται να αποθηκευτούν στη scratch-pad με τη 

χρήση  συναρτήσεων κόστους. Όλες οι ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης που 

εξερευνούνται εμφανίζονται μέσα σε αυτά τα block δεδομένων. Η προσέγγισή μας 

επεκτείνει αυτήν την εργασία, με την εκμετάλλευση των ευκαιριών 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων  μεταξύ των block και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. 

Η επαναχρησιμοποίηση αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά το χρόνο 

μεταγλώττισης. Για τον λόγο αυτό, δεν παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία ένα 

μοντέλο μεταγλωττιστή, δεδομένου ότι η επέκτασή μας επικεντρώνεται σε μια 

μονάδα υλικού (DTU) χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τεχνικές μεταγλωττιστών 

χρησιμοποιούμενες, όπως περιγράφονται πιο αναλυτικά στο [38]. 

Ο κώδικας του παραδείγματος 3 είναι μέρος του αλγορίθμου BestFit [47] που 

χρησιμοποιείται στα προγράμματα δέσμευσης μνήμης όπως το Lea [21] που δεσμεύει 

μνήμη στο λειτουργικό σύστημα Linux. Αυτός ο κώδικας έχει πρόσβαση σε εγγραφές 

διασυνδεδεμένων λιστών που καλούνται γρήγορες λίστες [17] για την εύρεση του 

καλύτερου χώρου μνήμης προς εξυπηρέτηση αιτημάτων για δέσμευση μνήμης. Οι 

εγγραφές των διασυνδεδεμένων λιστών περιέχουν πληροφορίες για τη θέση και το 

μέγεθος των ελεύθερων τμημάτων μνήμης. Κάθε λίστα περιέχει πληροφορίες για τα 

τμήματα μνήμης με μέγεθος μεταξύ ενός σταθερού εύρους όπως φαίνεται στο σχήμα 

5.2. 
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Σχ. 5.2 Δομή δεδομένων γρήγορης διασυνδεδεμένης λίστας 

Μια πιθανή χαρτογράφηση σύμφωνα με το  [43] είναι να τοποθετηθούν στη scratch-

pad οι πρώτες εγγραφές από κάθε λίστα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μεγάλη 
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πιθανότητα ευστοχιών αφού κάθε αναζήτηση σε μία λίστα ξεκινά από την πρώτη 

εγγραφή της. Στην περίπτωση που προσπελάζονται πολλές διαφορετικές λίστες, δεν 

θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος στη scratch-pad για να αποθηκευτούν οι πρώτες 

εγγραφές τους, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πολλές αστοχίες δεδομένων.  

Το [7] παρουσιάζει μια τεχνική στην οποία οι εγγραφές στις λίστες χαρτογραφούνται 

στη scratch-pad στις διαφορετικές χρονικές στιγμές ανάλογα με το χρόνο που 

προσπελάζονται. Όμως, στο παράδειγμα οι εγγραφές των λιστών που θα 

προσπελαστούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης δεν μπορούν να προβλεφθούν. Για  

τον λόγο αυτό δεν μπορεί να εξαχθεί καμία αποδοτική χαρτογράφηση. 

Στην προσέγγισή μας, αποθηκεύουμε τις διαδοχικές εγγραφές μίας λίστας στη 

scratch-pad και σημειώνουμε την πρώτη και τελευταία εγγραφή τους στη DTU. Αυτές 

οι εγγραφές θεωρούνται ως διαδοχικά στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα από την 

DTU. Στην περίπτωση που η εκτέλεση απαιτεί μία εγγραφή που αποθηκεύεται ήδη 

στη scratch-pad, η DTU θα αναφέρει ευστοχία δεδομένου και θα παράγει τις 

απαραίτητες εντολές του DMA για τη μεταφορά. Έτσι αξιοποιείται, η χρονική 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. 

 
Παράδειγμα 3  best search(Node *nptr, char *word, int n){ 

for( i = 0 ; i < n ; i++ ){ 
  while(nptr && (nptr->size >reqest_size)){ 

nptr = nptr->next; 
  } 
  if(nptr){ 
    if(nptr->size <= reqest_size) 

match=nptr; 
  }else return false; //accepted size not found 
} 
return true; // accepted size found 

} 
 

 
Οι δυναμικές εφαρμογές που επωφελούνται από την προσέγγισή μας είναι εκείνες 

που περιέχουν συνδεμένες λίστες με εγγραφές στις οποίες κάθε γονέας κόμβος έχει 

μόνο ένα παιδί κόμβο. Οι δομές δέντρων στις οποίες οι κόμβοι γονέων έχουν 

περισσότερα από ένα  κόμβους παιδιά, δεν μπορούν να περιγράφουν αποτελεσματικά 

στην DTU. Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών διεργασιών η προσέγγισή μας 

μπορεί να επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα αφού στην συχνή  περίπτωση αλλαγής 

διεργασιών η DTU ειδοποιεί τον επεξεργαστή για την κατάσταση αποθήκευσης 
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δεδομένων της νέας διεργασίας στην scratch-pad, αποφεύγοντας περιττές μεταφορές 

των ήδη αποθηκευμένων δεδομένων.  

.   

 

5.4 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική 

 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, 

αποκαλύπτοντας τα οφέλη της. Με τη βοήθεια ενός παραδείγματος εκτέλεσης κώδικα 

δίνεται η δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

αρχιτεκτονικής. 

5.4.1 Περιγραφή αρχιτεκτονικής 
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο σχήμα 5.3. Αποτελείται από 

κύρια μνήμη, scratch-pad μνήμη για ενδιάμεση αποθήκευση δεδομένων, μια Μονάδα 

Δεδομένων  DTU (Data Type Unit) που παρέχει πληροφορίες για τα block δεδομένων 

που αποθηκεύονται κάθε στιγμή στη scratch-pad μνήμη, έναν επεξεργαστή και 

DMAs που μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ της κύριας μνήμης, της scratch-pad και του 

επεξεργαστή. Οι καινοτομίες τις εργασίας εστιάζονται στο κομμάτι της ιεραρχίας 

μνήμης των δεδομένων. Η ιεραρχία μνήμης των εντολών και το υλικό της παραμένει 

ίδιο με αυτά που περιγράφονται ήδη στην επιστημονική βιβλιογραφία. 
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Σχ.  5.3 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική 

Υπάρχουν δύο DMAs στην αρχιτεκτονική μας. Το ανώτερο χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά των τμημάτων δεδομένων μεταξύ της κύριας μνήμης και της μνήμης 

scratch-pad. Το χαμηλότερο DMA αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα του 

συστήματος επειδή βοηθά στην αποφυγή συχνής επικοινωνίας του επεξεργαστή με τη 

DTU, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο καταναλισκόμενη ενέργεια. Επίσης, 

συνεισφέρει στην αύξηση της απόδοσης του επεξεργαστή καθώς αποφεύγει την 

εκτέλεση διαδοχικών εντολών  φόρτωσης/αποθήκευσης, που απαιτούνται σε πολλές 

streaming εφαρμογές. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται ήδη από κάποιους 

επεξεργαστές ενσωματωμένων συστημάτων (π.χ. ARM). Τα DMA που 

χρησιμοποιούνται είναι γνωστά από τη βιβλιογραφία για μεταφορά διαδοχικά 

αποθηκευμένων δεδομένων μέσα στη μνήμη. Παρόλα αυτά, πιο αποδοτικά για το 

πεδίο των εφαρμογών της εργασίας είναι τα DMA που περιγράφονται στο [40] ως 

δισδιάστατα (2D) DMA τα οποία μπορούν να μεταφέρουν περιοχές μνήμης 

αποτελούμενες από ομάδες διαδοχικά αποθηκευμένων δεδομένων οι οποίες απέχουν 
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μεταξύ τους κατά ένα σταθερό πλήθος θέσεων μνήμης (tiles). Με τον τρόπο αυτόν το 

κόστος αρχικοποίησης των DMA για τη μεταφορά μη-διαδοχικών ομάδων δεδομένων 

περιορίζεται σημαντικά. Τα 2D-DMA συνεργάζονται πολύ αποδοτικά με την DTU 

καθώς τα tile είναι συνήθως και αυτά δύο διαστάσεων. Οι περιοχές που 

προσδιορίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι παραλληλόγραμμα τα οποία ορίζονται 

εύκολα από τις συντεταγμένες της αρχικής και τελικής κορυφής τους. Ο 

μικροεπεξεργαστής προσπελάζει την μνήμη scratch-pad κατευθείαν από το DMA και 

την κύρια μνήμη μέσω του ανωτέρου DMA, με βάση τις τεχνικές διαχείρισης μνήμης 

που καθορίζονται από το μεταγλωττιστή. Όταν προσπελάζονται δεδομένα με τυχαίες 

διευθύνσεις (ανωμάλως προσπελάσιμα δεδομένα ή δυναμικά δεδομένα), ο 

μικροεπεξεργαστής πρέπει να είναι βέβαιος ότι αυτά τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί 

ήδη στη μνήμη scratch-pad πριν τα μεταφέρει στο αρχείο καταχωητών. Αυτές οι 

πληροφορίες παρέχονται από τη DTU.  

Ο επεξεργαστής προσπελάζει την scratch-pad είτε απευθείας μέσω του διαύλου 

δεδομένων του είτε μέσω του χαμηλότερου DMA. Για την κύρια μνήμη χρησιμοποιεί 

το υψηλότερο DMA χρησιμοποιώντας  τεχνικές διαχείρισης μνήμης τις οποίες 

υλοποιεί ο μεταγλωττιστής. Για την επεξεργασία δεδομένων πρέπει να είναι γνωστό 

στον επεξεργαστή ότι η μεταφορά τους από το DMA έχει ολοκληρωθεί. Αυτό 

εξασφαλίζεται με τη χρήση τεχνικών διπλής αποθήκευσης δεδομένων (double 

buffering). Πιο συγκεκριμένα, όταν μία ομάδα δεδομένων υφίσταται επεξεργασία, μία 

δεύτερη ομάδα μεταφέρεται από/προς την scratch-pad. Κατά το χρόνο μεταγλώττισης  

εξασφαλίζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει καθοριστεί ότι η επεξεργασία της 

πρώτης ομάδας διαρκεί περισσότερο χρόνο από την μεταφορά της δεύτερης. Με τον 

τρόπο αυτό ο επεξεργαστής λειτουργεί χωρίς να αναμένει την άφιξη των δεδομένων 

από την ιεραρχία μνήμης.    

Όταν κατά την εκτέλεση προσπελάζονται τυχαίες διευθύνσεις (ανώμαλες 

προσπελάσεις ή δυναμικά δεδομένα), ο επεξεργαστής για να τα μεταφέρει στο αρχείο 

καταχωρητών του πρέπει να γνωρίζει αν αυτά περιέχονται στην scratch-pad. H DTU 

παρέχει αυτή την πληροφορία σε εφαρμογές στις οποίες, ομάδες δεδομένων 

υφίστανται διαδοχικά την ίδια επεξεργασία. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στη 

μνήμη με μορφή tile. Στο σημείο αυτό υπάρχουν τρία ενδεχόμενα: i)Στην περίπτωση 

όπου η DTU ενημερώσει τον επεξεργαστή ότι υπάρχει ευστοχία των ζητούμενων 

δεδομένων στη scratch-pad, ο επεξεργαστής μπορεί να τα μεταφέρει στο αρχείων 

καταχωρητών του προσπελάζοντας τη scratch-pad άμεσα ή χρησιμοποιώντας το 
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χαμηλότερο DMA. ii)Στην αντίθετη περίπτωση η DTU απαντάει αρνητικά στον 

επεξεργαστή και στέλνει στο ανώτερο DMA εντολή για τη μεταφορά της ίδιας 

ομάδας δεδομένων από την κύρια μνήμη στην scratch-pad. Κατόπιν ο επεξεργαστής 

μεταφέρει τα δεδομένα στο αρχείο καταχωρητών του. iii)Εάν ένα μέρος των 

ζητούμενων δεδομένων είναι μέσα στην scratch-pad, η DTU πληροφορεί τον 

επεξεργαστή για την κατάσταση. Επίσης, η DTU στέλνει στο ανώτερο DMA, εντολές 

για τη μεταφορά από την κύρια μνήμη των υπόλοιπων τμημάτων των ζητούμενων 

δεδομένων που δεν είναι τη συγκεκριμένη στιγμή στην scratch-pad. Οι υπάρχουσες 

αρχιτεκτονικές αντί για την παραπάνω ενέργεια στέλνουν μία εντολή στο DMA για 

τη μεταφορά ολόκληρης της ομάδας δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που βρίσκονται ήδη στην scratch-pad. Με αυτόν τον τρόπο, η προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική εκμεταλλεύεται τη επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων στην scratch-

pad που εμφανίζεται λόγω των τυχαίων προσπελάσεων μνήμης που δεν μπορούν να 

προβλεφτούν από το χρόνο μεταγλώττισης. Τέλος, στον ίδιο κύκλο ρολογιού όπως 

στις προηγούμενες διαδικασίες, η DTU στέλνει στον επεξεργαστή τη νέα διεύθυνση 

έναρξης του τμήματος στη scratch-pad χρησιμοποιώντας το σήμα Run_Time_Index το 

οποίο θα εξηγηθεί αργότερα, με λεπτομέρεια. Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω 

διαδικασιών η Μονάδα Δεδομένων περιέχει τα ειδικά κυκλώματα που αποκρίνονται 

σε αμελητέο χρόνο. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται για τη μεταφορά των δεδομένων από την κύρια μνήμη στην  scratch-pad 

και το  αρχείο καταχωρητών του επεξεργαστή, αναλύεται η θεωρητική προσέγγιση  

της εκμετάλλευσης της τυχαίας επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και εξηγείται 

λεπτομερειακά η προτεινόμενη αρχιτεκτονική.  

 

 

5.4.1.1 Αναπαράσταση δεδομένων στη DTU 
 

Η κύρια διεργασία της DTU είναι η συνεχής παρακολούθηση των περιεχομένων της 

scratch-pad. Στην γενική περίπτωση που τα δεδομένα κατά την επεξεργασία  

αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και όχι σαν ομάδα, η προηγούμενη διεργασία γίνεται 

πολύ χρονοβόρα. Από την άλλη μεριά στο σύνολό τους οι εφαρμογές δεν 

περιλαμβάνουν όλες τέτοιου είδους προσπελάσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η 

ομαδοποίηση των προσπελάσεων δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια μπορούμε με 
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ευκολία να παρακολουθούμε τα στιγμιότυπά τους στην scratch-pad. Πιο 

συγκεκριμένα στο πεδίο των εφαρμογών της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 

(εφαρμογές πολυμέσων, streaming εφαρμογές με τυχαία επαναχρησιμοποίηση 

δεδομένων, εφαρμογές με διασυνδεδεμένες λίστες και πολυ-διεργασιακές 

εφαρμογές), εξαιτίας του επαναληπτικού χαρακτήρα των τυπικών αλγορίθμων, 

παρατηρήθηκε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει ένα μοτίβο 

προσπελάσεων που σχηματίζουν ένα παράθυρο αναφοράς (ή ολίσθησης), το οποίο 

περιέχει διαδοχικά στοιχεία του συνολικού δεδομένου (π.χ. εικόνα).  Ένα στιγμιότυπο 

του παραθύρου αποτελεί ένα tile. Αυτή η παρατήρηση αποτελεί τη βάση των 

τεχνικών βελτιστοποίησης που προτείνονται στη βιβλιογραφία είτε κατά το χρόνο 

μεταγλώττισης είτε κατά την εκτέλεση. Τα απαραίτητα δεδομένα για την καταγραφή 

των tile που αποθηκεύονται στη scratch-pad και για την αναγνώριση αυτών 

αποθηκεύονται σε έναν πίνακα λέξεων που φαίνεται στο σχήμα 5.4. Η μέθοδος 

παρακολούθησης των tile στη scratch-pad αποτελείται από μερικά βήματα. Αρχικά 

αναγνωρίζονται τα δεδομένα της εφαρμογής και έπειτα τα tile μέσα τους. Κάθε 

δεδομένο διακρίνεται από τα υπόλοιπα από την ιδεατή του  διεύθυνση στην ιδεατή 

μνήμη που καλούμε Διεύθυνση Βάσης. Για τον εντοπισμό της τοποθεσίας του tile 

απαιτείται να θεωρηθεί ο χώρος του δεδομένου ως δισδιάστατος. Η ιδέα του 

δισδιάστατου χώρου συμβαδίζει με την ιδέα του μετακινούμενου tile μεταξύ των 

ορίων του δεδομένου, που συνήθως συμβαίνει στο εξεταζόμενο πεδίο εφαρμογών. 

Για το λόγο αυτό ο πιο βολικός τρόπος για την αναπαράσταση ενός tile μέσα στο 

δεδομένο είναι με τις συντεταγμένες του πρώτου και τελευταίου στοιχείου του (αυτές 

αναπαριστούνται στο σχήμα 5.4 με δεδομένα των 10 bit ενώ όλα τα άλλα πεδία 

αναπαράστασης του δεδομένου έχουν εύρος 16 bit). Πρόκειται για τα ‘x1’, ’y1’, ’x2’, 

’y2’. Το σχήμα 5.5 δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ των χώρων της κύριας μνήμης και 

της scratch-pad και εξηγεί καλύτερα τα πεδία του σχήματος 5.4. 

 

x1 y1 x2 y2 Διεύθυνση
Βάσης

SPM-αρχική
διεύθυνση

SPM-τελική
διεύθυνση

Τρέχον
δείκτης

Συνολικό μήκος  =  16 bytes

Αρχική διεύθυνση
κύριας μνήμης

Σχ.  5.4 Πληροφορία αποθηκευμένων δεδομένων στη scratch-pad (Data type word) 
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H DTU δεν περιορίζεται στην αναφορά της ευστοχίας/αστοχίας δεδομένων στην 

scratch-pad. Επιταχύνει τη μεταφορά  των δεδομένων υπολογίζοντας τις διευθύνσεις 

στην κύρια μνήμη και στην scratch-pad εξάγοντας παράλληλα τις αντίστοιχες DMA 

εντολές.  Αυτό σημαίνει ότι η DTU πρέπει να γνωρίζει την χαρτογράφηση μνήμης και 

για το συνολικό δεδομένο και τα tile μέσα στην κύρια μνήμη και την scratch-pad. 

 

 
  Σχ. 5.5 Τα δεδομένα της DTU περιέχουν την απαιτούμενη πληροφορία για την αναπαράσταση ενός tile 
i)στο χώρο του συγκεκριμένου δεδομένου, ii)στο χώρο διευθύνσεων της κύριας μνήμης και iii) στον 
αντίστοιχο χώρο της scratch-pad 

 

Για το λόγο αυτό απαιτούνται οι παρακάτω πληροφορίες στην λέξη δεδομένων (Data 

type word) στη DTU: ‘Διεύθυνση βάσης’ είναι η αρχική διεύθυνση του tile στην 

κύρια μνήμη, ‘Αρχική διεύθυνση στην SPM’ και ‘τελική διεύθυνση στην SPM’ που 

είναι η αρχική και τελική διεύθυνση του tile στην SPM. To tile αποθηκεύεται σε 

μορφή κυκλικού buffer στην SPM, που σημαίνει ότι χρειάζεται ένας δείκτης για την 

πραγματική αρχική διεύθυνσή του. Το πεδίο λοιπόν ‘Τρέχον δείκτης’ χρησιμοποιείται 

για το σκοπό αυτό. 

Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για 

τη βελτιστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων με την ανίχνευση 

DT 

TILE1 

[0],[1] Tile 
coordinates 

[2],[3] Tile 
coordinates 

MAIN 

DT 

TILE1 

MAIN 

[4] 
Διεύθυνση 
Βάσης 

[8] Αρχική 
διεύθυνση 
Tile  

ii. Χώρος διευθύνσεων κυρίας μνήμης  

i. Χώρος δεδομένου (συντεταγμένες) 
 

TILE2 

Χαρτογράφηση 
μνήμης 
υποστηριζόμενη 
από την DTU  SPM 

TILE1 

[5] SPM- αρχική  
διεύθυνση 

[6] SPM 
Stop 

[7] Τρέχον 
δείκτης  

iii. SPM χώρος διευθύνσεων 

Data Type Word: [0],[1],[2],[3], [4],[5],[6], [7],[8]  

DT-Space SPM  
χώρος 
διευθύνσεων 

Χώρος 
διευθύνσεων 
κυρίας μνήμης 
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γεωμετρικά επικαλυπτόμενων περιοχών των δεδομένων που αποθηκεύονται στη 

scratchpad και εκείνων που απαιτούνται από το παράθυρο ολίσθησης. 

5.4.1.2 Εκμετάλλευση επαναχρησιμοποίησης 
 

Σε πολλές ενσωματωμένες εφαρμογές πολυμέσων μεγάλοι πίνακες υποβάλλονται 

σε επεξεργασία και η εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων σε scratch-

pad μνήμες γίνεται χρησιμοποιώντας τεχνικές κατά το χρόνο μεταγλώττισης [32][38]. 

Επίσης, χρησιμοποιούνται τεχνικές λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

[39]. Αυτές οι τεχνικές στοχεύουν στην εκμετάλλευση της επαναχρησιμοποίησης 

δεδομένων σε ίσου μεγέθους τμήματα τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν κατά το 

χρόνο μεταγλώττισης. Η τυχαία επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που μπορεί επίσης 

να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης δεν έχει διερευνηθεί στις ανωτέρω 

τεχνικές.  

Array Tile1

Tile2

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16
I J K L

DC
HG

M N O P

 
Σχ.  5.6 Δύο ίσα τμήματα που ζητούνται για επεξεργασία με τυχαίο τρόπο 

Ένα παράδειγμα με τυχαία επαναχρησιμοποίηση δεδομένων παρουσιάζεται στο 

Σχήμα. 5.6. Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, ένας πίνακας που διαιρείται σε ίσου 

μεγέθους τμήματα (tiles) των 16 bytes υποβάλλεται σε επεξεργασία. Υποθέστε ότι η 

πίνακας είναι πολύ μεγαλύτερος στο μέγεθος από τη scratch-pad μνήμη, και δεν 

υπάρχει κανένα ελάχιστο και μέγιστο όριο μέσα στον πίνακα όπου η ανωτέρω 

τυχαιότητα να αναιρείται. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένα τμήμα του πίνακα που 
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να μπορεί να τοποθετηθεί στην scratch-pad και να υπάρχει βεβαιότητα ότι μερικές 

προσπελάσεις των ζητούμενων τμημάτων θα οδηγήσουν σε ευστοχία. Σύμφωνα με 

την εφαρμογή, η διεύθυνση έναρξης κάθε τμήματος του πίνακα αποφασίζεται κατά το 

χρόνο εκτέλεσης και εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου της εφαρμογής. Για αυτό 

τον λόγο θεωρείται ότι οι διευθύνσεις έναρξης από κάθε τμήμα προκύπτουν τυχαία. 

Επομένως, η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων μεταξύ των τμημάτων είναι επίσης 

τυχαία και δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά το χρόνο μεταγλώττισης. 

Μια απλή χαρτογράφηση στη scratch-pad του πίνακα θα είναι να μεταφέρεται κάθε 

φορά ένα τμήμα, αντικαθιστώντας το προηγούμενο, στις ακριβώς ίδιες διευθύνσεις 

μνήμης (π.χ. 0x00 σε 0xFF όπως φαίνεται στα σχήματα 5.7 και 5.8). Στην περίπτωση 

που δεν υπάρχουν επαναχρησιμοποιούμενα δεδομένα μεταξύ των δύο τμημάτων, η 

ανωτέρω αντικατάσταση είναι απλή. Το Σχήμα 5.8 παρουσιάζει την αντίθετη 

περίπτωση στην οποία το δεύτερο τμήμα (Tile 2) έχει κοινά δεδομένα (11, 12, 15, 16) 

με το προηγούμενό  του (Tile 1). Αυτό οδηγεί στη μέθοδο δέσμευσης που θυμίζει την 

περίπτωση του κυκλικού buffer όπου η αρχική διεύθυνσή του δίνεται κάθε φορά από 

τα περιεχόμενα του ‘Τρέχοντος δείκτη’ (σχήματα 5.7 και 5.8). 

 

 

Τρέχον δείκτης του Tile1

Scratch-pad

0x00

0x0F
.
.
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
Σχ.  5.7 Χαρτογράφηση του Tile1 στην Scratch-pad 

 

Η χαρτογράφηση του Tile1 στη scratch-pad παρουσιάζεται στο σχήμα. 5.7. Η 

αρχική διεύθυνσή του είναι η 0x00 και η τελική διεύθυνσή του είναι η 0x0F. Ο 

Τρέχον δείκτης δηλώνει τη θέση μνήμης στην scratch-pad που αποθηκεύεται το 

πρώτο byte του Tile. Εάν δεν υπήρχε κανένα κοινό δεδομένο μεταξύ των δύο 

τμημάτων, η χαρτογράφηση του Tile2 θα ήταν όπως του Tile1. Τα δεδομένα του 

Tile1 που είναι κοινά με εκείνα του Tile2 παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.7 με σκούρο 
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χρώμα. Προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση της τυχαίας επαναχρησιμοποίησης 

δεδομένων των δύο τμημάτων, τα ανωτέρω δεδομένα δεν πρέπει να μεταφερθούν 

ξανά από την κύρια μνήμη και το δεύτερο tile πρέπει να τοποθετηθεί στην scratch-

pad όπως φαίνεται στο σχήμα 5.8. Στο tile2 ο τρέχον δείκτης δείχνει στο πρώτο byte 

από τα κοινά δεδομένα των τμημάτων που τη δεδομένη στιγμή είναι το πρώτο byte 

του tile2. Καθώς το tile2 έχει ίσο μέγεθος με προηγούμενό του, μπορεί να 

περιστραφεί μεταξύ των αρχικών συντεταγμένων 0x00, 0x0F  έχοντας το τελευταίο 

του byte στην προηγούμενη θέση, σημειωμένο από τον τρέχον δείκτη. Αυτή η τεχνική 

μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας πολλά τμήματα δεδομένων χαρτογραφημένα 

στη scratch-pad για την καλύτερη εκμετάλλευση του μεγέθους της.  

Τρέχον Δείκτης του Tile2

Scratch-pad

0x00

0x0F
.
.
.

11 12 DC 15 16HG I J K L M N O P

 
Σχ.  5.8 Χαρτογράφηση του Tile2 στην Scratch-pad 

 
Χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες τεχνικές, κάθε  byte ενός tile θα μεταφέρεται 

εξαρχής από την κύρια μνήμη στην  scratch-pad αδιαφορώντας για τα 

επαναχρησιμοποιούμενα δεδομένα, λόγο του ότι  δεν μπορούν να ανιχνευτούν κατά 

το χρόνο εκτέλεσης και ο επεξεργαστής απαιτεί πολλούς κύκλους ρολογιού για αυτήν 

την εξερεύνηση. Στην επόμενη ενότητα χρησιμοποιείται η παραπάνω μέθοδος 

δέσμευσης χώρου στη scratch-pad για την εκμετάλλευση της τυχαίας 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Επίσης περιγράφεται το χρησιμοποιούμενο 

κύκλωμα υλικού.  

 

 

5.4.1.3 Αρχιτεκτονική Μονάδας Δεδομένων – Εκμετάλλευση τυχαίας 
επαναχρησιμοποίησης δεδομένων 

 

Μέχρι το σημείο αυτό συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα και τα tile 

μπορούν να περιγραφούν σε κάθε Data-Type Word και να χαρτογραφηθούν με 
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εκμετάλλευση της τυχαίας επαναχρησιμοποίησης στην scratch-pad. Στην ενότητα 

αυτή εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο η DTU βοηθά στην ανίχνευση της τυχαίας 

επαναχρησιμοποίησης δεδομένων μεταξύ των tile. Η διεργασία αυτή στην περίπτωση 

υλοποίησής της από λογισμικό θα προκαλούσε σημαντικά κόστη απόδοσης. 

Η αρχιτεκτονική της Μονάδας Δεδομένων (DTU) αποτελείται από δύο τμήματα 

μνήμης και ένα Buffer εντολών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.9. Οι δύο τύποι μνήμης 

είναι μία cache πλήρους συσχέτισης (FA cache) και μία scratchpad (την οποία στη 

συνέχεια αποκαλούμε DT-SPM). Η cache περιέχει τις διευθύνσεις των DT-word του 

σχήματος 5.4, που αποθηκεύονται στην DT-SPM. Η DT-SPM περιέχει καταχωρήσεις 

για κάθε διαφορετικό Data Type (DT) που αποθηκεύεται στη scratch-pad μνήμη του 

σχήματος 5.3. Είναι μια μικρή μνήμη μεγέθους 2 KB και περιέχει μέχρι 128 

διαφορετικές καταχωρήσεις των DT των οποίων ο μεταγλωττιστής χρειάζεται την 

κατάστασή τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. Η μονάδα Παραγωγής Εντολών DMA 

χρησιμοποιεί την πληροφορία των DT-Word, που αποθηκεύονται στην DT-SPM, σε 

συνδυασμό με τα αντίστοιχα δεδομένα που μεταφέρονται από τον επεξεργαστή. Έτσι 

υπολογίζει τις διευθύνσεις των τμημάτων των tile προς μετακίνηση και παράγει τις 

DMA εντολές για τις μεταφορές αυτές.   

  

Σχ.  5.9 Η αρχιτεκτονική της DTU για το υλικό ειδικού σκοπού. 

Οι εντολές αυτές αποθηκεύονται σε buffer 16 θέσεων τον οποίο καλούμε Buffer 

εντολών DMA.  Στο σχήμα 5.10 φαίνεται η γενική εικόνα της διαδικασίας μεταφοράς 

των δεδομένων στο σύστημα με επεξεργαστή με scratch-pad με 2D-DMA. To σχήμα 

FA
Cache

DT-
SPM

ισότητα

τομή  Παραγωγή Εντολών DMA

MATCH

I/
O

   
IN

TE
R

FA
C

E

Διεύθυνση

ΔεδομέναΔίαυλος
συστήματος

ενμέρη
 ομοιότητα

Παράθυρο
διαθέσιμο

 Buffer Εντολών DMA

DMA
Εντολή

MATCH

Τρέχον δείκτης

Τρέχον δείκτης
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5.10a περιλαμβάνει επεξεργαστή με DTU, ενώ το 5.10b περιέχει τον ίδιο 

επεξεργαστή χωρίς DTU. Η διαφορά παρουσιάζεται στον υπολογισμό των 

διευθύνσεων των tile που στην περίπτωση a κατανέμεται σε δύο χώρους μνήμης. 

Στον χώρο διευθύνσεων της κύριας μνήμης και στο χώρο του τύπου δεδομένου (DT). 

Στην περίπτωση b ο υπολογισμός των διευθύνσεων περιορίζεται στον χώρο 

διευθύνσεων της κύριας μνήμης. Η πολυπλοκότητα των πράξεων διευθυνσιοδότησης 

είναι σημαντική στην περίπτωση b. Η DTU στην περίπτωση a προσπελάζεται μία 

φορά ανά tile επειδή η πληροφορία που παρέχει χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

μόνο της αρχικής διεύθυνσης του tile. Στη συνέχεια αναλαμβάνει το DMA  την 

μεταφορά των δεδομένων. Ο επεξεργαστής συνεπώς προσπελάζει μόνο μία φορά την 

DTU για κάθε εντολή προς το DMA (που περιλαμβάνει πολλές μεταφορές 

δεδομένων) αντί της προσπέλασής της για κάθε μεταφορά δεδομένου. Με τον τρόπο 

αυτό, ελαχιστοποιείται η καθυστέρηση του συστήματος λόγο της DTU και η 

κατανάλωση ενέργειας σε αυτή. 

 

Address 
&frame1[16*i+x[i][j]+0][16*j+y[i]+[j]+0] 
&frame1[16*i+x[i][j]+16][16*j+y[i]+[j]+16] 

SPM 

Whole  
New Tile 

MAIN 

DT 

frame1 

SPM Address 
0:15 

b. Abstract view of system operation in Example 1a without using the DTU 

The whole New 
Tile is transferred 

Main Addr. 
Space 

SPM Addr. 
Space 

Reg.File 
Reg. File Space 
(optional) 

Registers 
 

 

DTU 

DTs 
Instr. 
 Gener. 

DT Base 
Address 
(frame1) 

New Tile 
Coordinates 
(16i +0,16j+0 ) , (16i +15,16j+15) 
 

SPM 

DT Words 

New Tile 
missing Part 

MAIN 

DT 

frame1 

(16i +0, 16j+0 ) 

(16i +15, 16j+15) 

Reg. File 

Sequential Transfer of whole 
tile in the correct order and 
timing (optional) 

New Tile Start 
Addresses 
&frame1[16*i][16*j] 
 

a. Abstract view of system operation in Example 1a when DTU is used 

ONLY missing 
part of New Tile is 
transferred 

SPM Address 
0:15 
 

DT-Space Main Addr. 
Space 

SPM Addr. 
Space 

Reg. File Space 
(optional) 

Registers 
 

 
Σχ. 5.10 Μεταφορά δεδομένων  a) με DTU b) χωρίς DTU 

 

 

Μια γενική εικόνα των λειτουργιών της DTU φαίνεται στο σχήμα 5.11. Αρχικά, ο 

μικροεπεξεργαστής ζητά ένα DT. Εάν δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία (π.χ. η FA cache 

δεν περιέχει τα συγκεκριμένα δεδομένα), τότε το interface I/O (σχήμα 5.9) το 

αναφέρει σαν MATCH=’0’. Κατόπιν, ο μικροεπεξεργαστής θα μεταφέρει το αίτημα 

στο DMA ή η μονάδα παραγωγής εντολών DMA δημιουργεί τις απαραίτητες εντολές 

DMA .Το ειδικό υλικό διαβάζει το data bus και δημιουργεί δυναμικά μια είσοδο DT. 

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ανεπιτυχή αναφορά στο ειδικό υλικό 

  a. Λειτουργίες συστήματος με DTU b. Λειτουργίες συστήματος χωρίς DTU 
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και όχι για κάθε πρόσβαση του μικροεπεξεργαστή στην κεντρική ή L1 μνήμη. Για τη 

δυναμική εκτέλεση των διαδικασιών η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μπορεί να 

αντικαθιστά τα δεδομένα στο εσωτερικό της χρησιμοποιώντας την κατάλληλη 

τεχνική (π.χ.. αλγόριθμος LRU). Στην περίπτωση όπου το  DT έχει μια αποθηκευμένη 

καταχώρηση στην FA cache  και υπάρχει μια κοινή τομή μεταξύ των διαθέσιμων 

δεδομένων (σχήμα 5.12) στη scratch-pad και των ζητούμενων δεδομένων από τον 

επεξεργαστή, τότε το I/O interface αναφέρει είτε πλήρη ομοιότητα του παράθυρου 

ολίσθησης (x1,y1,x2,y2) από τα διαθέσιμα δεδομένα της scratch-pad (MATCH=’1’ 

και PARTIAL=’0’), ή εν-μέρη ομοιότητα (MATCH=’1’ και PARTIAL=’1’). Και στις 

δύο περιπτώσεις, το ορθογώνιο κοινής τομής (x1’,y1’,x2’,y2’) τροφοδοτείται στο 

DMA και το σήμα παράθυρο διαθέσιμο είναι ενεργοποιείται. Εάν υπάρχει πλήρης 

ομοιότητα, η εντολή του DMA για τη μεταφορά των δεδομένων μεταξύ της κύριας 

μνήμης και της scratch-pad ακυρώνεται. Από την άλλη μεριά, εάν υπάρχει μια εν-

μέρη ομοιότητα, τότε υπάρχει πιθανότητα το εύρος του ζητούμενου τμήματος 

δεδομένων να είναι μικρό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κόστος αρχικοποίησης στο 

DMA αυξάνοντας το χρόνο μεταφοράς των δεδομένων. Αν το εύρος των 

μεταφερόμενων block δεδομένων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με  ένα επιτρεπτό όριο τότε  

η DTU στέλνει στο DMA εντολές για τη μεταφορά του αρχικού παραθύρου 

ολίσθησης (x1,y1,x2,y2) χωρίς   το ορθογώνιο κοινής τομής (x1’,y1’,x2’,y2’). Στην 

αντίθετη περίπτωση η DTU στέλνει εντολή στο DMA για τη μεταφορά του αρχικού 

block δεδομένων (x1,y1,x2,y2). Από μετρήσεις που διενεργήθηκαν κατγαλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι ένα εύρος block δεδομένων μεγαλύτερο των 16 byte είναι 

ικανοποιητικό. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός της PARTIAL=’1’, θεωρείται 

ότι ο μεταγλωττιστής έχει εξασφαλίσει ότι το εύρος των block είναι μεγαλύτερα του 

παραπάνω ορίου. 
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Σχ. 5.11 Ψευδο-κώδικας λειτουργίας της DTU 

 

5.4.2 Περιγραφή της Μονάδας Παραγωγής Εντολών του DMA 
 

Το κύκλωμα Comparators  block (σχήμα 5.13 ) συγκρίνει την πρώτη και την 

τελευταία διεύθυνση (x1',y1',x2',y2')  του ζητούμενου από τον επεξεργαστή Tile2 με 

τις αντίστοιχες του ήδη αποθηκευμένου στη scratch-pad, Tile1 (x1,y1,x2,y2).  

 
 

 
 
 

if (MATCH == true){ 
 δημιουργία νέας εισόδου στην FA Cache 
 μεταφορά  tile από την Main στην L1 
 if (source_addr = Main) 
  exit 
 else 
  μεταφορά tile από την L1 στο RF 
} 
else{ 
 if (PARTIAL == false){ 
  if (source_addr == Main) 
   ακύρωση μεταφοράς από την Main στην L1 
  else 
   μεταφορά tile από την L1 στο RF  
} 
  else{ 
  if (transfer_width>=threshold){ 

  δημιουργία νέας εισόδου στην FA Cache 
  μεταφορά μέρους του tile από Main στην L1 
  if (source_addr == L1) 
   μεταφορά tile από την L1 στο RF 
 } 
 else{ 
  δημιουργία νέας εισόδου στην FA Cache
  μεταφορά ολόκληρου tile από Main στην L1 
  if (source_addr = L1) 
   μεταφορά tile από την L1 στο RF 
 } 

 } 
} 

 

 

Σχ. 2.12 Τμήματα Tile (A, B) προς μεταφορά στην scratch-pad μετά την διαπίστωση ότι το υπόλοιπο 
τμήμα του tile είναι ήδη αποθηκευμένο σε αυτή 
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Τα σήματα R0-7 οδηγούνται από το κύκλωμα των comparators block που 

προσδιορίζουν την σχετική θέση των δύο tile. Χρησιμοποιώντας την πληροφορία των 

σημάτων R0-7 η οδηγούμενη μονάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις 

κατάλληλες εντολές του DMA. Η μονάδα ελέγχου (control unit)  ορίζει ποιές από τις 

συντεταγμένες των δύο tile θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του σχήματος που 

βρίσκεται εκτός του παραθύρου κοινών δεδομένων (intersection window), για τον 

έλεγχο των τεσσάρων  8-προς-1 πολυπλεκτών.  

 
Από τις συντεταγμένες του intersection window και αυτές των δύο tile εξάγονται οι 

αντίστοιχες των ορθογωνίων A, B (σχήμα 5.12) που πρέπει να μεταφερθούν από την 

κύρια μνήμη στην scratch-pad. Πιο συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες των Tile1 και 

Tile2 είναι (x1, y1) – (x2, y2) και (x1’, y1’) – (x2’,y2’) αντίστοιχα. Συγκρίνοντας 

αυτές μεταξύ τους μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι συντεταγμένες των A και 

B είναι (x1’, y2) – (x2’, y2’) και (x2, y1’) – (x2’,y2) αντίστοιχα. Αυτές μαζί με τα 

δεδομένα του σχήματος 5.4 σχηματίζουν τη φυσική διεύθυνση στη μονάδα Physical 

Address Calculation. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν δύο εντολές για το DMA ώστε 

να μετακινηθούν τα δεδομένα των ορθογωνίων B και A (σχήμα 5.12). Την ίδια στιγμή 

 

Σχ. 2.13 Μονάδα παραγωγής Εντολών στην DTU 
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μία τρίτη εντολή του DMA δημιουργείται στον τρίτο καταχωρητή, για τη μεταφορά 

ολόκληρου του tile σε περίπτωση που το εύρος του είναι μικρότερο του απαιτούμενου 

ορίου. Η μονάδα DMA Width Check ελέγχει το μέγεθος των μετακινούμενων 

τμημάτων, χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες τους και αποφασίζει ποιές από τις 

εντολές που έχουν δημιουργηθεί θα περάσουν στον buffer εντολών, ελέγχοντας τον 

τελικό πολυπλέκτη. Οι παραπάνω εντολές είναι οι είσοδοι στη μονάδα DMA 

Instruction Buffer. Το κύκλωμα αυτό δίδει τις τελικές εντολές στο ανώτερο DMA του 

σχήματος 5.3 για τη μεταφορά των δεδομένων του tile μεταξύ τις κύριας μνήμης και 

της scratch-pad. Το σχήμα 5.12 δείχνει την περίπτωση κατά την οποία ένα tile με 

αρχική διεύθυνση (x1’,y1’) και τελική (x2’,y2’) ζητείται από τον επεξεργαστή. Το 

τμήμα του όμως που είναι σημειωμένο με σκούρο χρώμα με αρχική διεύθυνση 

(x1’,y1’) και τελική (x2,y2) είναι ήδη αποθηκευμένο στη scratch-pad. Η μονάδα 

DMA Instruction Generator καθορίζει την τομή των δύο τμημάτων 

{(x1’,y1’),(x2,y2)} και δημιουργεί δύο εντολές για το DMA. Μία για το τμήμα B 

{(x2,y1’),(x2’,y1)} και μία για το A {(x1’,y2),(x2’,y2’)} για την σωστή τοποθέτησή 

τους γύρω από το τμήμα τομής στην scratch-pad όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα. Για τη λειτουργία αυτή η μονάδα DMA Instruction Generator χρησιμοποιεί 

πολυπλέκτες όπως φαίνεται στο σχήμα 5.13 συνδυάζοντας την πληροφορία που 

παρέχεται από το DT-word του σχήματος 5.4 και του τμήματος τομής που παράγεται 

από τους συγκριτές του σχήματος 5.13. Οι συγκριτές αυτοί, ελέγχουν τους 

πολυπλέκτες που εκμεταλλεύονται την παραπάνω πληροφορία για την δημιουργία 

των εντολών του DMA που μεταφέρει τα τμήματα A και B όπως δείχνεται στο σχήμα 

5.12. Η σειρά μεταφοράς των τμημάτων αυτών εξαρτάται από ποιά από τις τέσσερις 

γωνίες του αρχικού ορθογώνιου tile βρίσκεται το τμήμα τομής. Έπειτα οι εντολές του 

DMA αποθηκεύονται σε μια μικρή στοίβα και είναι έτοιμες προς εκτέλεση. Το 

κύκλωμα της DTU όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 5.9 περιέχει απλή λογική και έχει 

γρήγορη απόκριση. 
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5.5 Πειραματική αξιολόγηση 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε τη μέθοδο εξομοίωσης και τα πειραματικά 

αποτελέσματα. Συγκρίναμε την προτεινόμενη αρχιτεκτονική σε κύκλους εκτέλεσης 

με δύο αρχιτεκτονικές MIPS με διαφορετικές ιεραρχίες μνήμης, μία με cache και μια 

με ιεραρχία μνήμης scratch-pad. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναδεικνύουν τα 

οφέλη της αρχιτεκτονικής μας,  έναντι των επεξεργαστών με cache και scratch-pad 

μνήμες. 

 

5.5.1 Μέθοδος εξομοίωσης 
Τροποποιήσαμε τον εξομοιωτή sim-outorder SimpleScalar [19] για τη μέτρηση της 

απόδοσης MIPS με ένα επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης cache. Ο εξομοιωτής αυτός, 

τροποποιήθηκε για την αντικατάσταση των cache μνημών με scratch-pad,  με σκοπό 

να πάρουμε μετρήσεις απόδοσης επεξεργαστή MIPS με ένα επίπεδο ιεραρχίας 

μνήμης scratch-pad. Ο πίνακας 5.1 παρουσιάζει τη διαμόρφωση MIPS που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις μας. Ο μεταγλωττιστής που χρησιμοποιήθηκε για 

την εκτέλεση των εφαρμογών είναι ο gcc με επίπεδο βελτιστοποίησης –O3. Για τη 

λήψη των μετρήσεων στο σύστημα που περιέχει MIPS με scratch-pad, έγιναν μερικές 

τροποποιήσεις για την παραγωγή των μεταφορών μεταξύ της κύριας μνήμης και της 

L1. Οι μεταφορές δεδομένων μεταξύ L1 και αρχείων καταχωρητών γίνονται με τον 

ίδιο τρόπο όπως στη cache, έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα μήκους μιας λέξης ανά  

εντολή load/store. Οι μέθοδοι διαχείρισης μνήμης που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την 

αρχιτεκτονική ήταν αυτές που περιγράφηκαν στα  [38] και [43]. Για την μέτρηση της 

απόδοσης της αρχιτεκτονικής μας, σχεδιάστηκε εξομοιωτής σε VHDL. Ο εξομοιωτής 

αυτός, υπολογίζει τους κύκλους εκτέλεσης ενός προγράμματος σύμφωνα με την 

απαιτούμενη διάρκεια εκτέλεσης της ομάδας εντολών του επεξεργαστή MIPS IV. Οι 

μέθοδοι διαχείρισης μνήμης που χρησιμοποιήθηκαν για την λήψη των μετρήσεων 

στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική, εφαρμόστηκαν με το χέρι. 

Οι πραγματικοί χρόνοι καθυστέρησης στις χρησιμοποιούμενες μνήμες δίδονται  

από το μοντέλο Cacti [21]. Στα πειράματα του σχήματος 5.14 χρησιμοποιήσαμε 

μνήμες (direct mapped cache και scratch-pad) με μέγεθος 4KB. Η κύρια μνήμη είναι 

μια SRAM με μέγεθος 256KB και η καθυστέρησή της δίδεται επίσης από το μοντέλο 
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Cacti. Για τα DMA χρησιμοποιήσαμε κυκλώματα απλής λειτουργίας για τη μεταφορά 

δισδιάστατων περιοχών,  όπως εξηγήθηκε στο [40].  

Πίνακας  5.1 Διαμόρφωση MIPS IV 

ALU ακεραίων αριθμών 1 Εύρος μεταφοράς εντολών 

από τη μνήμη 

1 

Πολλαπλασιαστής ακέραιων 

αριθμών 

1 Στοίβα φόρτωσης 

δεδομένων 

4 

Εύρος εντολών εκτέλεσης 1 RUU 16 

Εύρος εντολών 

αποκωδικοποίησης 

1 Πρόβλεψη κλάδων Ληφθείσα 

ALU αριθμών κινητής 

υποδιαστολής 

1 Πολλαπλασιαστής αριθμών 

κινητής υποδιαστολής 

1 

 

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι από τα πεδία των πολυμέσων και των 

δυναμικών πολυ-διεργασιών (multitasking): Quad είναι ένας πυρήνας κατασκευής 

Quad Trees [45]. Recon είναι ένας πυρήνας, από την εφαρμογή συμπίεσης video 

QSDPCM (Quad-Tree Structured Difference Pulse Code Modulation) [46]. Motby2,  

είναι ένας κώδικας εκτίμησης κίνησης.  FF, BF είναι οι αλγόριθμοι First Fit [48] και 

Best Fit [48] αντίστοιχα. Οι τρεις πρώτες εφαρμογές περιέχουν στατικά δεδομένα στα 

οποία τα προσπελάσιμα tiles δεν εξαρτώνται από την είσοδο και  είναι γνωστά κατά 

το χρόνο μεταγλώττισης. Οι δύο τελευταίες εφαρμογές περιέχουν δυναμικά δεδομένα. 

Χρησιμοποιούν τις δομές δεδομένων Quick Lists που χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

λειτουργικά συστήματα για τη δέσμευση και αποδέσμευση χώρων μνήμης για τις 

ανάγκες των δυναμικών εφαρμογών παρέχοντας μικρό χρόνο καθυστέρησης. 

Καταγράφουν τα αποδεσμευμένα τμήματα μνήμης σε διαφορετικές λίστες 

ταξινομημένες κατά μεγέθη. Οι Quick Lists είναι πίνακες δεικτών στις οποίες κάθε 

ένα από τα στοιχεία τους δείχνει σε διαφορετικές διασυνδεδεμένες λίστες. Η τεχνική 

μεταγλώττισης που εφαρμόζεται στα MIPS με πλατφόρμα scratch-pad παρουσιάζεται 

στο [43]. Για την εκτέλεση αυτών των εφαρμογών, στην προτεινόμενη πλατφόρμα  

και στην πλατφόρμα με MIPS και scratch-pad, κάναμε μικρές τροποποιήσεις στη 

λειτουργία τους,  χωρίς αλλαγή των αλγορίθμων τους. Κατά τη μεταφορά μιας 

εγγραφής λίστας στη scratch-pad, τοποθετήσαμε τα δεδομένα διαδοχικά, για αποφυγή 

δημιουργίας νέων δεικτών ένδειξης της επόμενης εγγραφής στη scratch-pad. 
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Θεωρούμε τις ομάδες δεδομένων που αποθηκεύονται στη scratch-pad σαν 

μονοδιάστατα tile και αποθηκεύουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες στη DTU. Όταν 

κατά την αναζήτηση χώρου μνήμης πραγματοποιηθεί μια επιτυχής εύρεση χώρου, μια 

επιλεγμένη εγγραφή λίστας από την scratch-pad πρέπει να σβηστεί. Για την εκτέλεση 

αυτού, αλλάζουμε τον επόμενο δείκτη της προηγούμενης εγγραφής της προκειμένου 

να δείχνει στη σωστή θέση μνήμης στην κύρια μνήμη. Στη scratch–pad μεταφέρουμε 

την πρώτη αποθηκευμένη εγγραφή στη θέση της επιλεγμένης. Με αυτόν τον τρόπο, 

τα δεδομένα της scratch-pad διατηρούνται συνεχόμενα, καθώς δεν υπάρχουν 

περιορισμοί αλγορίθμου που να το απαγορεύουν.  

Οι απαιτήσεις μνήμης για τις εφαρμογές είναι αντίστοιχα: 25 KB, 29 KB, 50 KB, 

50 KB, 100 KB. 

 

 

5.5.2 Αποτελέσματα εξομοίωσης 
 

Το σχήμα 5.14 δείχνει τους κύκλους εκτέλεσης των εφαρμογών χρησιμοποιώντας την 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική (Prop_Arch) σε σύγκριση με τον  MIPS με μνήμη 

scratch-pad (SPM_Arch) και με  cache (Cache_Arch) σύμφωνα με τη διαμόρφωση 

που δίνεται στον πίνακα 5.1. Οι αστοχίες δεδομένων των cache - scratch-pad 

φαίνονται  στο σχήμα 5.15. 

 Στις εφαρμογές όπου η τυχαία επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων γίνεται πιο 

συχνή (π.χ.. Recon, Quad, Motby2) η απόδοση γίνεται μέχρι 5 φορές υψηλότερη από 

του MIPS’s με cache και 2,5 φορές υψηλότερη από του MIPS με scratch-pad. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ο μεταγλωττιστής της αρχιτεκτονικής cache δεν είναι ικανός να 

εξαγάγει μια αποδοτική χαρτογράφηση λόγω της τυχαιότητας των προσπελάσεων 

μνήμης, με συνέπεια να υπάρχουν αστοχίες στην cache. Επίσης, η cache εκτελεί 

περιττές μεταφορές στην ιεραρχία μνήμης για δεδομένα που δεν χρειάζονται στην 

επεξεργασία, αφού συμπεριλαμβάνονται μαζί με τα χρήσιμα δεδομένα στις γραμμές 

cache. Επιπλέον, στη scratch-pad, τα τμήματα που μεταφέρονται σε μορφή έκρηξης 

(burst mode) έχουν μεγέθη πολλαπλάσια των γραμμών cache. Η χρήση του DMA 

μεταξύ της L1 και του αρχείου καταχωρητών του επεξεργαστή δίνει  πρόσθετη 

βελτίωση στην απόδοση του συστήματος αφού στις περισσότερες εφαρμογές  η 

επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με δεδομένα διαδοχικά αποθηκευμένα στη μνήμη 
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και για το λόγο αυτό  στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική δεν εκτελείται καμία εντολή 

φόρτωσης-αποθήκευσης. Η αρχιτεκτονική μας εκμεταλλεύεται την τυχαία 

επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων αποτελεσματικά, έναντι της SPM_Arch η οποία 

αδυνατεί να την εκμεταλλευτεί. 
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Σχ.  5.14 Κανονικοποιημένη απόδοση του Prop_Arch, SPM_Arch και Cache_Arch 

Τα αποτελέσματα στις FF και BF είναι πολύ σημαντικά, αφού το μειονέκτημα της  

scratch-pad είναι η διαχείριση των δυναμικών δεδομένων. Δεδομένου ότι αυτές δεν 

είναι εφαρμογές διαδοχικά αποθηκευμένων δεδομένων στη μνήμη (streaming), η 

ύπαρξη του χαμηλότερου DMA στην αρχιτεκτονική μας δεν συνεισφέρει σε 

καλύτερη απόδοση. Τα κέρδη απόδοσης από την SPM-Arch σε σύγκριση με την 

Cache-Arch οφείλονται στην τοποθέτηση των συχνότερα χρησιμοποιημένων 

δεδομένων στη scratch-pad όπως ορίζει η στατιστική μέθοδος στο [43]. Δεδομένου 

ότι το μέγεθος των δεδομένων των εφαρμογών είναι μεγάλο, τα συχνά 

χρησιμοποιημένα δεδομένα που τοποθετούνται στη scratch-pad είναι περιορισμένα. 

Αυτό είναι προφανέστερο στην περίπτωση του BF όπου η αρχιτεκτονική Cache_Arch 

αποδίδει καλύτερα από την  SPM_Arch αφού οι μνήμες cache επίσης μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τυχαία επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Στην FF, η SPM_Arch 

αποδίδει καλύτερα από την αρχιτεκτονική με cache καθώς τα συχνότερα 

χρησιμοποιημένα δεδομένα βρίσκονται από το χρόνο μεταγλώττισης στη scratch-pad, 

με αποτέλεσμα περισσότερες ευστοχίες. Η αρχιτεκτονική μας τοποθετεί στην  

scratch-pad μόνο τα αναγκαία δεδομένα για την επεξεργασία και εκμεταλλεύεται την 
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τυχαία επαναχρησιμοποίηση μεταξύ τους, με συνέπεια λιγότερες προσπελάσεις 

μνήμης από την SPM_Arch. 
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Σχ. 5.15  Ποσοστό αστοχιών για τις τρεις συγκρινόμενες αρχιτεκτονικές 

5.6 Συμπεράσματα  

Παρουσιάστηκε μια αρχιτεκτονική που εκμεταλλεύεται την επαναχρησιμοποίηση 

δεδομένων, όταν οι προσπελάσεις στη scratch-pad μνήμη αφορούν διευθύνσεις που 

δεν είναι γνωστές κατά το χρόνο μεταγλώττισης. Τα κέρδη απόδοσης, για την 

περίπτωση των στατικών εφαρμογών πολυμέσων, είναι μέχρι 5 φορές γρηγορότερα 

από τις αρχιτεκτονικές με μνήμες cache και 2,5 φορές γρηγορότερες από τις 

υπάρχουσες αρχιτεκτονικές με μνήμες scratch-pad. Επίσης, η προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική αποδίδει καλύτερα για εφαρμογές με δυναμικά δεδομένα.  
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