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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πράξη Αρχιμήδης ΙΙΙ,  

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο)  και από εθνικούς πόρους  

(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013)". 



Κίνητρο: Επιστημονικές Εφαρμογές & Εφαρμογές 

Συναλλαγών 

• Parallel n-body simulation (100 particles, 4 cores): Το Scatter 
κοστίζει πάνω από το 99% από τον συνολικό χρόνο επικοινωνίας. 

• DB equi-join on 4 cores: Η επικοινωνία All-to-all κοστίζει πάνω από 
το 50% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης, με χρήση ετερογενών 
κλειδιών & μη ιδανικόυ μεγέθους hash 

 

 

 



Νέες προτεινόμενες Τεχνικές 

• Τεχνικές για Broadcast and scatter 

• Τεχνικές για επικοινωνία & συγχρονισμό 

• Τεχνικές για παρακολούθηση διαμοιρασμού φόρτου. 

 

Παράδειγμα προτεινόμενης τεχνικής παράλληλου Scatter 



Τεχνικές Broadcast and Scatter 

• Οι προτεινόμενες τεχνικές Broadcast (and scatter) στηρίζονται 

στην χρήση 2 λειτουργιών , την  init η οποία εκτελείται μόνο 

μία φορά μόνο από ένα από τα συμμετάσχοντα threads και 

την go η οποία εκτελείται μία φορά από κάθε ένα από τα 

συμμετάσχοντα threads 

• bool cpu_bcast_init(uint64 mem_base_addr, 

uint32 nothreads, bool interleave, uint32 

size); 

• bool cpu_bcast_go(uint64 addr, uint32 tid, 

uint32 no_elements, uint32 size_type, 

uint64 *results); 

 



Εικονική Πλατφόρμα πειραμάτων 

• System setup μπορεί να γίνει με X CPUs & M Μνήμες 

• Επικοινωνία δια μέσου ενός Hypercube NoC 



Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πινάκων 

• Το Row-Major Data Allocation γίνεται σε 3 Μνήμες 



Αρχιτεκτονική (1) 
Τοπολογία των IPs σε ένα  8-node Binary Hypercube NoC 

• Οι παράλληλοι πίνακες είναι αποθηκευμένοι σε κοινή 

μνήμη 



Αρχιτεκτονική (2) 
Παράμετροι των IPs 

• Μέγεθος ουρών στα network routers και στον memory controller: 8 packets  

• Περίοδος ρολογιού Router: Trouter = 2, 4, 8, or 16ns, 

• Περίοδος ρολογιού CPU: Tcpu = 4ns,  

• Περίοδος ρολογιού Memory controller: Tmemory = 8ns. 

 

• Μέγεθος πίνακα (Ν) που αντιστοιχεί στο μέγεθος των γραμμών και 

στηλών: N = 192 με αντίστοιχο πλήθος κομματιών (Slices): Slices = 8. Το 

μέγεθος κάθε κομματιού (Slice_Size)καθορίζεται από την σχέση 

Slice_Size = N/Slices. 

 

• Εφαρμόστηκε εξωτερικό φορτίο μόνο στην CPU0; Αυτό το εξωτερικό 

φορτίο προσομοιώθηκε σαν extra καθυστέρηση η οποία εφαρμόζεται στην 

εκτέλεση κάθε εντολής με την εφαρμογή του thread του extra φορτίου 

στην CPU0, οδηγώντας σε μια ανισορροπία στο φόρτο των CPU 

 



Αρχιτεκτονική (3) 

Διαμοιρασμός φόρτου  

• Ο Διαμοιρασμός φόρτου υλοποιείται με απομακρυσμένες 

read/write  εντολές. 

• Η ο χρόνος εκτέλεσης του κάθε Workthread συγκρίνεται με 

τον μέσο χρόνο εκτέλεσης όλων των Workthread για το κάθε 

slice 

• Monitoring threads καθορίζουν το load του επόμενου 

κομματιού σύμφωνα με την απόδοση του προηγούμενου 

κομματιού. 



 
Processor CPUi (0≤i≤x-1) 

Monitoring Thread; 

start_Work_Thread(tid); 

for(i=0; i<Slices; i++) { 

  start_timer; 

  // wait workthreads 

  // to complete 

  // current slice 

  barrier_wait(bar2); 

  end_timer;     

 // workthread delay 

   read_cpu_loads_from_mem();        

   load_correction(); 

   set_next_loads(); 

  barrier_wait(bar3); 

} 

WorkThread; 

for(i=0;i<Slices; i++) { 

 

 read_next_load(); 

 matrix_multiply(Slice,       

  start_index,next_load); 

 // sync workthreads      

 barrier_wait(bar1); 

 write_cpu_load_to_mem(); 

 barrier_wait(bar2); 

 // workthreads wait for   

 // monitoring threads  

 //  to read, compute 

 // & write next loads 

 barrier_wait(bar3); 

} 

Διαμερισμός Φόρτου CPU 



Βελτίωση Χρόνου εκτέλεσης 

• Load Balancing (LB): 20% to 29% 

• Broadcast/Scatter primitives (BCAST): 20% to  22% 

• Collectively: 48% to 52% execution time reduction! 



Χρόνος επικοινωνίας σε σχέση με ολικό χρόνο 

εκτέλεσης 

• Results of replacing point-to-point communication with the 
proposed broadcast/scatter operations 

• Communication cost reduced by at least one order of magnitude 



Επιβάρυνση της εισαγωγής των τεχνικών 

Διαμοιρασμού Φόρτου και Barrier σε σχέση με 

συνολικό χρόνο εκτέλεσης 

• Load balancing & sync costs less than 0.02% of execution time 



Συνεισφορά στην SystemC 
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   http://sourceforge.net/hsoc 

       HSoC (Heterogeneous System-on-Chip) is an, open source, SystemC-
based, cycle-accurate virtual platform of heterogeneous shared memory-based 
multicore SoCs.  



Μελλοντικές Επεκτάσεις 

• Μελέτη & Ενσωμάτωση των τεχνικών αυτών με άλλα 

communication-intensive workloads 

• Χρήση του  Synopsys System Level Suite (platform architect 

& processor designer) για υλοποίηση των τεχνικών scatter 

gather. 

 


