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 اين بستر محاسباتي با کارايي. در سالهاي اخیر صنعت ريزپردازنده به سمت طراحي و ساخت پردازندههاي چندهستهاي حرکت کرده است:چكیده
 به منظوور اسوتداده از ايون بسوتر در جهوت افوزايي کوارايي. تعدادي هسته محاسباتي و سلسله مراتب حافظه نهان:باال داراي دو جنبه اصلي است
 کاشيبندي حلقوههواي تکورار يکوي از اصوليتورين.برنامهها نیاز به تکنیک هاي کامپايلري مناسب با در نظر گرفتن اين دو جنبه در کنار هم است
تبديالت حلقهاي است که هم بهمنظور موازيسازي دانهدرشت در جهت استداده از چندپردازندهها و هم بهمنظور بهبود محلیوت دادههوا در جهوت
. کاربرد همزمان موازيسازي حلقهها و بهبود محلیت دادهها در حلقههاي تکرار است، مشکل.استداده از سلسله مراتب حافظه نهان بهکار رفته است
. روشي نوين براي زمانبندي کاشيها در جهت اجراي موازي کاشيها بر اساس میزان استداده مجدد دادهها بین آنها ارائه شده است،در اين مقاله
.در اين روش بهبود محلیت دادهها با درنظر گرفتن سلسله مراتب حافظه نهان همگام با موازيسازي دانهدرشت حاصل ميشود
. زمانبندي کاشيها، بهبود محلیت دادهها، موازيسازي حلقههاي تودرتو، کاشيبندي فضاي تکرار:واژههاي كلیدي
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Abstract: Recently, microprocessor industry has moved toward multi-core processor design and implementation. These high
performance computing platforms have two important aspects: multiple computational cores and a hierarchy of cache. In order to use
these platforms to speedup programs, there should be compiler techniques which consider these two aspects, simultaneously. An
appropriate compiler technique is iteration space tiling, which is applied to obtain coarse grain parallelization as well as improving
data locality in the nested loops on the multiprocessors. The problem is considering the loop parallelization and the data locality
improvement, simultaneously. In this paper, a novel method for tile scheduling is presented in order to obtain parallel tiles based on
the data reuse amongst them. Based on the proposed method, the data locality improvement according to the cache hierarchy along
with the coarse grain parallelization is obtained.
Keywords: Iteration space tiling, nested loops parallelization, data locality improvement, tile scheduling.

42/12/22 :تاريخ ارسال مقاله
43/60/13 :تاريخ اصالح مقاله
43/60/23 :تاريخ پذيرش مقاله
 سعید پارسا:نام نويسنده مسئول
 دانشکده مهندسي کامپیوتر-  دانشگاه علم و صنعت ايران-  نارمک-  تهران-  ايران:نشاني نويسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3

Serial no. 73

/ 12مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره  ،3پايیز 45

 -1مقدمه
در گذشته افزايي سرعت برنامههوا بوا افوزايي سورعت پردازنودههوا و
همچنین بهبود معماري پردازندهها (مانند اسوتداده از سوحوح حافظوه
نهان) در کنار اسوتداده از روشهواي بهینوهسوازي کامپوايلري صوورت
ميگرفت .در سالهاي اخیر صونعت ريزپردازنوده بوه يوک محودوديت
فیزيکي که مشکل گرمايشي و توان مصرفي پردازندهها اسوت برخوورد
کرده است .باوجوداين محدوديتها سرعت پالس ساعت پردازنودههوا و
درنتیجه سرعت پردازندهها تقريبوا بویي از ايون قابولافوزايي نیسوت.
افزايي تعداد هستههاي محاسباتي بر روي يک تراشه اخیرا بوه عنووان
راهکاري براي افزايي کارايي بدون ايجاد مشکل گرمايشوي موردتوجوه
قرار گرفته است .امروزه پردازندههواي چندهسوتهاي 1بوهعنووان بسوتر
محاسباتي در کاربردهاي مختلف از کاربردهواي خوانگي توا محاسوبات
علمي و ابرمحاسبات به کار گرفته ميشود ].[1
بووااينوجووود ،ايوون چندپردازنوودههووا بووهصووورت مسووتقیم کووارايي
برنامههاي ترتیبي را بهبود نميدهند .بهمنظور افزايي کارايي برنامههوا
در اين بسترهاي سختافزاري نیاز به تکنیکهاي نورمافوزاري مناسوب
احساس مويشوود .ازآنجاکوه ايجواد برناموههواي مووازي مشوکلتور از
برنامههاي ترتیبي است ،وجود ابزارهاي کامپايلري بهمنظوور اسوتخرا
توازي و تولید خودکار کد موازي از کد ترتیبي بسویار موردتوجوه قورار
گرفته است .همچنین بوا توجوه بوه اينکوه حجوم پردازشوي اصولي در
برنامههواي علموي و محاسوباتي در حلقوههوا انجوام مويشوود ،بیشوتر
تحقیقات کامپايلري درزمینه موازيسازي خودکوار حلقوههواي تودرتوو
صورت ميگیرد .يک سؤال محرح درزمینه کامپايلر براي سیسوتمهواي
چندپردازندهاي اين است که چه تبديالت حلقهاي و با چه ترتیبي بايد
اعمال شود تا افزايي سرعت برنامهها متناسوب بوا تعوداد هسوتههواي
محاسباتي حاصل شود.
بهمنظور به دست آوردن تبديالت مناسب بايد دو جنبه اصلي اين
معماريهوا يعنوي وجوود هسوتههواي محاسوباتي متعودد و همچنوین
سلسلهمراتب حافظه نهان 2آنها در نظر گرفته شوود .بوراي اسوتداده از
هستههاي محاسباتي مختلف بايود تبوديالتي در جهوت مووازيسوازي
برنامهها و بهمنظور استداده از سلسلهمراتب حافظوه بايود تبوديالتي در
جهت افزايي استداده مجدد از دادهها 3در سحوح داخليتر حافظه نهان
و درنتیجه بهبود محلیت 4داشته باشیم .مسئلهاي کوه وجوود دارد ايون
است که موازيسازي باهود توزيو حلقوههوا بور روي پردازنودههواي
مختلف توا حوودي در تضوواد بوا بهبوود محلیوت اسوت کوه در جهوت
متمرکزسازي دادهها براي استداده مجدد است ] .[2علیرغم وجود ايون
تضاد ،کاشيبندي فضاي تکرار حلقوههوا تبوديلي اسوت کوه بوهمنظوور
رسویدن بووه ايون دو هوود بوهصووورت مجوزا بووهکوار رفتووه اسووت ].[3
کاشيبندي فضاي تکرار 5از طرفي سعي در متمرکز ساختن محاسوبات
بر روي بخشي از دادههوا در قالب يک بالک دارد .از طر ديگر با انجام
کاشيبندي ،فضواي تکرار بوه بالکهووايي تقسیووم مويشووود کوه بوا
زمانبندي مناسب ميتوانند بهصورت موازي اجرا شوند.
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روش موجود بهمنظور زمانبندي کاشيهوا بوراي اجوراي مووازي
روش اموا  6است ] .[4 ،5در اين روش تمام کاشيهايي که بر روي يک
مو قرار ميگیرند بهصورت موازي اجرا ميشووند .در ايون روش فقو
موازيسازي کاشيها موردتوجه بوده است و عامول مهوم ديگور يعنوي
محلیت دادهها در نظر گرفته نشده است .همچنین تعوداد کاشويهواي
قرارگرفته بر روي اموا مختلف متداوت بووده و درنتیجوه کود حاصول
داراي توازن بار بر روي پردازندهها نیست.
در اين مقاله يک رويکرد کارا بهمنظور کاشيبنودي فضواي تکورار
حلقههاي تودرتو و زمانبندي کاشيها بهمنظور اجراي موازي بور روي
هستههاي پردازشي مختلف با در نظر گرفتن بهبود محلیت دادهها ارائه
ميشود .در روش ارائه شده ،حلقههاي تودرتو در مودل چنودوجهي 7در
قالب چندوجهيهاي فضاي تکورار و وابسوتگي نموايي داده مويشوود.
سپس تبديل مناسوب در جهوت بوه دسوت آوردن فضواي تکورار قابول
کاشيبندي مستحیلي به دست ميآيد .بر اساس تبديل بهدستآموده و
با در نظر گرفتن اندازه حافظه نهان و میزان ارتباطات بوین کاشويهوا،
اندازه و شکل دقیق کاشيها به دست ميآيد .سپس يک گورا وزندار
که نشاندهنده کاشيها و میزان ارتباطات بوین آنهوا اسوت از فضواي
کاشيبندي شده استخرا ميشود .درنهايت بور اسواس يوک الگووريتم
کارا ،زمانبندي اين گرا با در نظر گرفتن تعداد هستههاي پردازشي و
سلسله مراتب حافظه نهان پردازنده صورت ميگیرد .نکته حائز اهمیوت
اين است که زمانبندي کاشيها مستقل از کاشيبندي است و ميتوان
از هر الگوريتم ديگري بهمنظور کاشيبندي فضاي تکرار استداده کرد.
نوآوريهاي اين مقاله عبارتاند از:
 ارائه يک چارچوب بهمنظور موازيسازي حلقههواي تکورار وبهبود محلیت دادههاي دسترسيشده شامول مووؤلده هوواي
( )1ايجادکننده فضاي قوابل کاشيبنودي ( )2کاشويبنود و
( )3زمانبند ايستاي کاشيها
 ارائه يک الگوريتم نوين زمانبندي ايستاي کاشيها که با درنظر گرفتن سلسله مراتوب حافظوه نهوان پردازنوده ،محلیوت
دادههووا در سووحوح مختلووف حافظووه نهووان اختصاصووي 8و
اشتراکي 9و توازي همراه با توازن بارکاري براي هسوتههواي
پردازشي مختلف را نتیجه ميدهد
بخيهاي بعدي مقاله بهاينترتیب سوازماندهوي شوده اسوت :در
بخي  2کارهاي مرتب انجام شده موردبحث قرار گرفته است .بخي 3
به معرفي مدل چندوجهي و همچنوین مقودمات موردنیواز بوراي ارائوه
روش پیشنهادي ميپردازد .در بخي  5مراحل انجام تبديالت بهمنظور
ايجاد فضاي قابل کاشيبندي و همچنوین کاشويبنودي و زموانبنودي
کاشوويهووا ارائووه موويشووود .بخووي  4نتووايت تجربووي اسووتداده از روش
پیشنهادي را بور روي برناموههواي محوک مختلوف نشوان داده اسوت.
درنهايت نتیجهگیري بیان شده است.
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 -2کارهاي مرتب
در اين بخي کارهاي مرتب درزمینه موازيسوازي حلقوههوا و بهبوود
محلیت دادهها را مورد بررسي قرار مويدهویم .اغلوب کارهواي مورتب
انجامشده عموما يکي از اين دو فاکتور را در انجام بهینهسوازي مودنظر
قرار دادهاند [ 0،3و  .]2درصورتيکه همانطور که در [ ]3بررسي شوده
است در نظر گورفتن يکوي از ايون دو فواکتور بوهمنظوور بهینوهسوازي
برنامهها براي اجرا بر روي چندپردازندهها در حالت کلي منجر به حالت
بهینه نميشود .در نظر گرفتن اين دو فواکتور در کنوار هوم بوهمنظوور
افزايي کارايي برنامهها اخیرا موردتوجوه قورار گرفتوه اسوت .در اداموه
کارهاي اصلي انجامشده درزمینه موازيسازي و بهبود محلیت در کنوار
هم را مورد بحث قرار ميدهیم.
در [ ]4يک روش کارا با در نظر گرفتن اين دو فاکتور در کنار هم
ارائه شده است .مشکل اصلي روش ارائهشده اين است که به دلیل عدم
استداده از مدل چندوجهي در جهت نمايي و بهینوهسوازي حلقوههوا،
براي حاالت خاص حلقهها قابل استداده است و درصورتيکوه حلقوههوا
کامل نباشند قابل استداده نیست .تبديالت در نظر گرفتهشوده در ايون
روش فق تبديالت تکپیمانهاي 10اسوت .همچنوین از روش امووا در
جهت زمانبندي اجراي کاشيها استداده شده است کوه در آن مسوئله
بهبود محلیت در سحح کاشيها در نظر گرفته نميشود و منجر به عدم
توازن بار کاري در زمان اجرا ميشود.
در ] [2يک روش استخرا توازي در کنار بهبود محلیت بوا ايجواد
يووک شووبکه محوودوديت ارائووه شووده اسووت و درنهاي وت بووا اسووتداده از
الگوريتمهاي مکاشودهاي بوه دنبوال پیودا کوردن ترکیبوي از تبوديالت
مناسب است .در اين روش فق تبديالت خحي مدنظر قرار گرفته است
و درنتیجه کاشيبندي بهعنوان تبديل مناسب در جهت استخرا توازي
دانهدرشت همراه با بهبود محلیت در نظر گرفته نشده است.
تا جايي که اطالع داريم پلوتوو [3] 11اولوین مووازيسواز خودکوار
حلقههاي تودرتو است که بر مبناي حالتهاي خواص حلقوههوا نبووده
(مثال حلقههاي کامل با وابستگيهاي همشکل )12و بهبود محلیت را در
نظر ميگیرد .در روش استدادهشده در پلوتو کاشيبندي فضاي تکرار بر
مبناي کم کوردن حودي بور روي فاصوله وابسوتگيهوا بووده و پوس از
کاشيبندي ،زمانبندي و تخصیص کاشيها به پردازندهها براي اجوراي
موازي بهصورت پويا و در زمان اجرا صورت ميگیرد .مشکل اصلي ايون
روش عدم توجه به استداده مجدد دادهها بهمنظور تخصیص کاشيها به
پردازندهها است .همچنین با توجه به زمانبندي پويا که در زمان اجورا
انجام ميشود ،اين روش داراي سربار محاسباتي اسوت .درواقو تمرکوز
اصلي پلوتو بر روي کاشيبندي فضاي تکرار است درصورتيکوه پوس از
کاشيبندي ،زمانبندي ايستاي کاشيها بدون ايجاد سربار زموان اجورا
ميتواند بهبود محلیت را با بهورهبورداري از اسوتداده مجودد دادههواي
دسترسيشده درون کاشيهاي مختلف و بهبود تووازي را بوا تخصویص
داراي توازن بارکاري به هستههاي پردازشي نتیجه دهود .همچنوین در
] [4يک رويکرد جديد بر مبناي سوحح اراواي وابسوتگيهواي دادهاي
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بهمنظور ايجاد فضاي تکرار قابل کاشيبندي با در نظر گرفتن استخرا
توازي و بهبود محلیت دادهها براي حلقههاي تکورار ارائوه شوده اسوت.
توجه شود که روش ارائهشده در مقالوه حااور بوهمنظوور زموانبنودي
کاشيها است و پیينیاز آن قابل کاشيبندي بودن فضاي تکرار اسوت.
از روش ارائهشده در ] [4ميتوان براي کاشيبندي فضاي تکرار استداده
نمود.
در ] [16يک روش زمانبندي بر اساس روش پلوتو ارائه شده است
که در آن از يک الگوريتم خوشوهبنودي 13بوهمنظوور بوه دسوت آوردن
خوشههايي با قابلیت اجراي موازي ارائه شده است .پس از خوشهبندي،
اين خوشهها براي اجراي موازي زمانبندي ميشوند .مشکل ايون روش
اين است که با اجراي هر يک از کاشيهاي درون يوک خوشوه ،ممکون
است وابستگيهاي کاشيهاي ديگري اراا شود که ازنظر محلیت داده-
اي اولويت بیشتري براي اجورا داشوته باشوند .در ايون مقالوه از معیوار
بهینهسازي متداوتي در جهت افزايي توازي دانهدرشت 14استداده شده
است و تخصیص و زمانبندي کاشيهوا بوهصوورت ايسوتا و بور مبنواي
سلسلهمراتب حافظه نهان چندپردازنده با در نظر گرفتن استداده مجدد
دادههاي موجود در حافظه نهان و در نظور گورفتن تووازن بوار تقريبوي
انجام ميشود .نتايت ارزيابي نشاندهنده کارايي باالي روش پیشونهادي
در جهت افزايي توازي دانهدرشت و بهبود محلیوت دادههوا در جهوت
افزايي سرعت اجرايي برنامهها است.

 -3مداهیم اولیه
در اين بخي مداهیم اولیه موردنیاز شامل مدل چندوجهي براي نمايي
حلقهها ،مدهوم تبديالت و زمانبندي و همچنین کاشويبنودي فضواي
تکرار ارائه ميشود.

 -1-3مدل چندوجهي
مودل چنودوجهي يووک نموايي انعحوا پووذير و صوريح بوراي نمووايي
حلقهها بر مبناي جبرخحي ارائه ميدهد .در مدل چندوجهي بورخال
مدلهاي ديگر نمايي برنامهها ازجمله درخت نحوي ،بهجاي دستورات،
نمونه دستورات در نظر گرفته ميشوند .درنتیجوه در ايون مودل انوواع
تبووديالت مختلووف در قالووب جابووهجوواييهووايي از نمونووههوواي مختلووف
دستورات نمايي داده ميشوند .بدين ترتیب ميتوان توالي تعودادي از
تبديالت مختلف بر روي برنامه را که درنهايوت منجور بوه يوک ترتیوب
اجرايي براي نمونه دستورات ميشوود در قالوب يوک تبوديل در مودل
چندوجهي نشان داد .در مدل چندوجهي براي نمايي حلقههاي تودرتو
از چنوودوجهي دامنووه دسووتورات بووراي مشووخص کووردن فضوواي تکوورار
دستورات درون حلقهها و از چندوجهي وابستگي براي نمايي وابستگي
بین نمونه دستورات درون حلقهها استداده ميشود ].[11
دامنه يک دستور نشاندهنده نمونههاي پوياي آن دستور است که
بهصورت يک چندوجهي و در قالب مجموعهاي از نامساويهاي خحوي
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بهصورت ( )1نمايي داده مويشوود .هور نقحوه درون ايون چنودوجهي
مشخصکننده يک اجراي دستور مربوطه است.

ترتیب اصلي اجراي نمونه دستورات  stmtاست با ماتريس زير مشوخص
ميشود:

Ds . X s , n,1  0

10000
Ts  

01000

T

() 1

که در آن  Dsماتريسي اسوت کوه محودوديتهواي مربووب بوه حودود
حلقهها را نشان ميدهد Xs .انديس حلقوههواي دربرگیرنوده و  nبوردار
پارامترهاي برنامه است.
وابسووتگيهووا در يووک برنامووه کنترلووي ايسووتا موويتوانوود در قالووب
چندوجهيهاي وابستگي بهصورت فرمال بیوان شوود .يوک چنودوجهي
وابستگي  Dr,sيک زيرمجموعه از ارب کارتزين دامنه تکرار دستورات r
و  sاست .هر نقحه صحیح درون چندوجهي وابستگي متناظر با جدتوي
از نمونه دستورات وابسته است .مدل چندوجهي مربوب به يوک نمونوه
حلقه تودرتو در مثال  1نشان داده شده است.
مثال  .1بهعنوانمثوال چنودوجهي دامنوه دسوتورات و همچنوین
چندوجهي وابستگي براي حلقه زير مشخص شده است:
For i=0 to N
For j=0 to M
;]Stmt: A[i][j]=A[i-1][j
} Dstmt  { i, j  | 0  i  N  0  j  M

Dstmt , stmt  { i, j,i’, j’ |1  i  N  1  j  M
}' 1  i’  N  1  j’  M  i  i' 1  j  j

که در آن هر سحر مواتريس مشوخصکننوده اورايب
است.
هر تبديل و اعمال آن بر روي فضاي تکورار يوک ترتیوب اجرايوي
جديد را نتیجه ميدهد .درنتیجه هر تبوديل را مويتووان بوا يوک تواب
زمانبندي نشان داد که مشخصکننده يک ترتیب جديد اجرايي اسوت
] .[12با توجه به وجود وابستگيها ،هر ترتیب اجرايوي و درنتیجوه هور
زمانبندي براي دستورات مجاز نیست .دو نمونه دستور وابسته هستند
اگر به مکان حافظه يکساني دسترسي پیدا کنند و يکي از آنها نوشتن
باشد .هر تبديلي که ترتیب اجرايي نمونههاي دستورات وابسته بوه هوم
را حدظ کند يک تبديل مجاز است .درنتیجه با در نظر گرفتن اطالعات
وابستگي دادهاي ميتوان شراي مجاز بودن تبديالت را به دست آورده
و با جستجوي اين فضاي تبديالت مجاز بر اساس يک معیوار مناسوب،
بهینهسازي موردنظر را انجام داد ] .[13،15هد موردنظر ما در اينجوا
به دست آوردن يک فضاي تکرار قابل کاشيبندي اسوت کوه در بخوي
بعد موردبررسي قرار گرفته است.
اعمال يک ماتريس زمانبنودي  Tstmtبور روي دسوتور  stmtمجواز
است اگر و تنها اگر
)Xs=(i,j,N,M,1

همانطور که مشخص است  Dstmtچندوجهي دامنوه دسوتور
است که مشخص کننده فضاي تکرار براي اين دستور اسوت .همچنوین
چندوجهي وابستگي  Dstmt,stmtمشخصکننده تمام نمونوه دسوتوراتي از
دستور  stmtاست که به نمونه دستوري از همان دستور وابسوته اسوت.
بهعنوانمثال ازآنجاکه نقحه ) (0,0,1,0درون اين چنودوجهي قورار دارد
پس نمونه دستور  stmtدر تکرار ) (1,0وابسته به نمونه دسوتور  stmtدر
تکرار ) (0,0است.

بر اساس اين نامعادله ،اعمال ماتريس زمانبنودي بور روي نمونوه
دستور  x2از دستور  stmt2که به نمونه دستور  x1از  stmt1وابسته است
(زيرا > <x1,x2درون چندوجهي وابستگي  Peقرار دارد) ،بايد يک زموان
منحقي بزرگتر براي  x2نسبت به  x1نتیجه دهد .درواق بر اساس ايون
معادله مقصد وابستگي بايد بعد از مبدأ وابستگي اجرا شود.

 -2-3تبديالت حلقهاي

 -3-3کاشيبندي فضاي تکرار

همان طور که گدته شد چنودوجهي دامنوه دسوتورات مشوخصکننوده
مجموعه نمونههاي دستورات است .ولي اين چندوجهي ترتیب اجرايوي
نمونه دستورات را مشخص نميکند .بهمنظور مشوخص کوردن ترتیوب
اجرايي نمونه دستورات از يک تاب زمانبندي براي هر دستور اسوتداده
ميشود .اين تاب زمانبندي ،زمان منحقي اجراي هر نمونوه دسوتور را
براي دستور مربوطه بر اساس شمارندههواي حلقوههواي دربرگیرنوده و
پارامترهاي برنامه مشخص ميکند ] .[11براي هر دسوتور  ،stmtزموان
اجوووراي نمونوووه دسوووتور )… Xs=(i,j,بوووهصوووورت ( )2اسوووت (…i,j,
انديسهاي حلقههاي دربرگیرنده دستور  stmtهستند):

با کاشيبندي فضاي تکرار ،فضاي تکرار دسترسيشوده بوه بوالکهواي
کوچووکتووري تقسوویم موويشووود و درنتیجووه آرايووههوواي چندبعوودي
دسترسيشده در حلقههاي تودرتو که خیلي بزرگ هستند و در حافظه
نهان جا نمويشووند بوهصوورت منحقوي بوه بخويهواي کوچوکتوري
تقسیمبندي ميگردند که در حافظه نهان جوا شووند ] .[14بوهمنظوور
به دست آوردن فضاي تکرار قابل کاشويبنودي از قضویه زيور اسوتداده
ميکنیم.
قضیه  .1حلقههاي  Iiتا  Ijميتوانند کاشيبنودي شووند اگور ايون
حلقهها جابهجاپذير کامل 15باشند ].[4
تعريف  .1دسته جابهجاپذير کامل از حلقههوا :هنگواميکوه هموه
مؤلدههاي وابستگيها غیرمندي باشند ،هر جابهجايي حلقهها منجر بوه
وابستگيهاي تبديل يافته مثبت الدبايي ميشود و درنتیجه مجاز است.
در اين حالت گدته ميشود که حلقهها جابهجاپذير کامل هستند.

stmt

() 2

Time  X s   Ts . X s , p,1

T

استm .

که در آن  Tsماتريس زمانبندي با ابعاد ) m*(n+p+1از ثوابت
مشووخصکننووده تعووداد سووحرهاي موواتريس زمووانبنوودي n ،تعووداد
حلقوههواي دربرگیرنوده دسوتور و  pتعوداد پارامترهواي ورودي اسوت.
بهعنوانمثال براي حلقه مثال  1تاب زموانبنودي کوه مشوخصکننوده

Serial no. 73

()3

e  E x1, x2  eTStmt 2  x2   TStmt1  x1   0
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درنتیجه بهمنظور به دست آوردن فضاي تکرار قابل کاشويبنودي،
بايد تبديالتي در جهت به دست آوردن حلقههاي جابوهجاپوذير کامول
انجام شود .چنین تبديالتي داراي ويژگي زير هستند.
اعمال سحوح  p,p+1,…,p+sاز ماتريس زمانبندي  Tsيک دسوته
از حلقههواي جابوهجاپذيور را در فضاي تبديل يافته تشکیل مويدهنود
اگر و تنها اگر:
e  E p x1, x2  ek : p  k  p  s

()5

Tstmt 2k  x2   Tstmt1k  x1   0
 Tstmt k  xs سووحر kام موواتريس زمووانبنوودي اسووت و Ep

کووه در آن
مجموعه وابستگيهايي است که تا سحح  p-1اراا نشدهانود .در بخوي
بعدي نحوه به دست آوردن فضاي تکرار قابل کاشيبندي مستحیلي بوا
استداده از ايون مدواهیم و رويکورد پیشونهادي در جهوت زموانبنودي
کاشيها بیان شده است.

 -5رويکرد پیشنهادي
در اين بخي رويکرد پیشنهادي در جهوت تيییور سواختار حلقوههواي
تکرار بهمنظور اجرا بر روي سیستمهاي چندهسوتهاي بیوان مويشوود.
ابتدا به دنبال يک مجموعه شامل دستههايي از حلقههاي جابهجاپوذير
کامل هستیم .سپس کاشيبندي مستحیلي فضاي تکرار بهدسوتآموده
انجام ميشود و زمانبندي کاشيها براي اجراي موازي صورت ميگیرد.
بهترين حالت زماني است که بیشترين حلقوه را در بیرونويتورين
دسته جابهجاپذير کامل داشته باشیم ،زيرا در اين صورت مويتووان بوا
کاشيبندي اين حلقهها توازي دانهدرشتتري را اسوتخرا کورد .بوراي
رسیدن به ايون هود سوحرهاي مواتريس تبوديالت را توا جوايي کوه
وابستگيها اجازه دهند به ترتیب به نحووي بوه دسوت مويآوريوم کوه
شراي الزم براي به دست آوردن دستهاي از حلقوههواي جابوهجاپوذير
کامل را داشته باشند .براي اين منظور ابتدا تمام نامعادالت مربووب بوه
محدوديتهاي مجواز بوودن تبوديالت (رابحوه  )3بوراي هور وابسوتگي
به دست مي آينود .ايون مجموعوه از نامعوادالت تشوکیل يوک دسوتگاه
نامعادالت ميدهند .سپس به دنبال جوابي در فضاي ارايب زمانبندي
براي اين نامعادالت هستیم (توجه شود که ايون دسوتگاه حوداقل يوک
جواب دارد که منجر به تبديل هماني ميشود که حلقه اصلي را نتیجوه
مي دهد) .هور جوواب مسوتقل ايون نامعوادالت يوک سوحر از مواتريس
زمانبندي را تشکیل ميدهند .هنگاميکه جواب مستقل ديگري يافوت
نشود ،نامعادالت مربوب به وابستگيهاي اراا شده توس جووابهواي
يافتهشده را از دستگاه نامعادالت حذ ميکنیم (درواق وابستگيهاي
اراا شده توس سحوح قبلي ماتريس زمانبندي حوذ مويشووند) و
بهصورت بازگشتي ،دسته جوابهاي بعدي به دست ميآيند تا درنهايت
تمام وابستگيها اراا شوند .با توجه به قضیه  1هر دسته از جووابهوا،
تشکیل يک دسته از حلقههاي جابهجاپوذير کامول را در فضواي تکورار
بهدستآمده مويدهنود کوه بوهصوورت مسوتحیلي قابول کاشويبنودي
است .ازآنجاکه با اعمال ماتريس زمانبندي بهدستآمده ،دستههوايي از
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حلقههاي جابهجاپذير کامل به دست ميآيود ،مويتووان کاشويبنودي
مستحیلي فضاي تکرار را در جهت محورهاي فضاي تکرار مقصد در اين
دستهها انجام داد.
در کاشيبندي فضاي تکرار ،کاشيهوا دو مشخصوه اصولي دارنود:
شکل و اندازه .با توجه به الگوريتم محرحشوده بوراي بوه دسوت آوردن
فضاي تکرار قابل کاشيبندي ،فضواي تکورار بوهدسوتآموده بوا اعموال
مواتريس تبوديل ،قابول کاشويبنودي بوهصوورت مسوتحیلي در جهوت
محورهاي تشکیلدهنده فضاي تکرار است .با توجه به اينکه انودازه هور
کاشي بايد به نحوي محدود شود که دادههواي دسترسوي شوده در آن
بتوانند درون حافظه نهان محلي قرار گیرند و از طرفي هر بعد کاشي به
میزان متداوتي از ارتباطات نیاز دارد ،در ايون مقالوه انودازه کاشوي بور
اساس فرم کاشي به دست ميآيد که بهصورت نسبت ابعواد کاشوي بوه
يکديگر تعريف ميشود .
بهمنظور تعیین فرم کاشي ،نسبت ابعواد کاشوي را عکوس نسوبت
میزان ارتباطات در آن بعد کاشي بوه سواير ابعواد در نظور مويگیوريم.
بهاينترتیب ،بعودي کوه منجور بوه ارتباطوات بیشوتر مويشوود انودازه
کوچکتري نسبت به بعدي با ارتباطات کمتر دارد .پس از تعیوین فورم
کاشيها ،اندازه دقیق هر بعد بر اساس گنجوايي حافظوه نهوان محلوي
گرههاي محاسباتي تعیین ميشود بهنحويکوه کول دادههواي مجوزاي
دسترسي شده در هر کاشي بتواند درون حافظه نهان قرار گیرد.
پس از تعیین شکل دقیق کاشيها ،زمانبندي کاشيها براي اجورا
بر روي چندپردازندهها ،بر اساس میزان اشتراک داده بین آنها و بوا در
نظر گرفتن سلسله مراتب حافظه نهان چندپردازنده صوورت مويگیورد.
میزان اشتراک دادهها بین دو کاشي معادل میزان وابستگيهاي دادهاي
با در نظر گرفتن وابستگيهاي ) RAR (Read-After-Readاست.
بهمنظور زمانبندي کاشيها ،در مرحله اول بر اساس کاشويهواي
بهدستآمده و ارتباطات بین آنها يک گرا جهتدار وزندار استخرا
ميشود .گرههاي اين گرا را کاشيها تشکیل ميدهند و درصورتيکه
دو کاشي به هم وابسته باشند يک لبه بین آنها قرار ميگیرد و تعوداد
وابستگيهاي دادهاي (بوا در نظور گورفتن وابسوتگي )RARکوه معیوار
دقیقي براي میزان استداده مجدد دادهها بین آنهوا اسوت را وزن يوال
مربوطه در نظر ميگیوريم .همچنوین هور لبوه يوک برچسوب دارد کوه
مشخصکننده نوع وابستگي بین دو کاشوي اسوت کوه دو حالوت دارد:
وابسووتگي  RARو وابسووتگي غیوور  .RARتوجووه شووود کووه اطالعووات
وابستگيهاي  RARبهمنظور اختصاص مناسب کاشيها بر اساس میزان
استداده مجدد دادهها به پردازندهها است و لزومي به رعايوت ايون نووع
وابستگيها وجود ندارد ولوي بوهمنظوور اجوراي صوحیح برناموه ،سواير
وابستگيها حتما بايد رعايوت شووند .در شوکل ( ،)1حلقوه تودرتووي
کاشيبندي شده مربوب به برناموه اورب ماتريسوي و گورا اشوتراک
دادهاي مربوطه نشان داده شده است .برچسب يالهاي اين گرا برابور
با تعداد عناصر دادهاي مشترک بین کاشيهاي مربوطوه اسوت .در ايون
مثال ،تمامي يالها از نوع  RARهستند.
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الگوريتم زمانبندي پیشنهادي نوعي از زمانبندي لیست است .در
الگوريتم محرحشده هر پردازنده لیستي از حافظههاي نهان را به ترتیب
از حافظه نهان اختصاصي خود تا درنهايت بیرونيتورين سوحح حافظوه
نهان که حافظوه نهوان اشوتراکي تموام پردازنودههوا اسوت بوه هموراه
کاشيهاي موجود در آنها در هرلحظه نگهداري ميکند .در اينجا فرض
شده است که الگوريتم جايگذاري حافظه نهوان LRU (least recently
) usedاست.
بهمنظور زمانبندي کاشيها يک جدول زمانبندي در نظر گرفتوه
شده است که ستونهاي آن را پردازندهها و سحرهاي آن را سیکلهاي
زماني در نظر گرفتهشده براي پردازندهها تشکیل مويدهنود .منظوور از
سیکل زماني براي هر پردازنده ،يک سویکل مجوازي اسوت کوه در آن
پردازنده ميتواند محاسبات مربوب به يک کاشي را اجرا کند .نمونوهاي
از جدول زمانبندي در شکل ( )1نشان داده شده است .ازآنجاکه اندازه
کاشيها به جز کاشيهاي حاشیهاي برابر است ،در اينجا فرض ميکنیم
هر کاشي در يک سیکل زماني مجازي اجرا ميشود .يک گره گورا در
يک سیکل زماني قابول زموانبنودي اسوت اگور مبودأ تموام يوالهواي
غیر RARورودي به آن در سیکلهاي قبول ،زموانبنودي شوده باشود.
همچنین ازآنجاکه يالهاي از نوع غیر  RARباعث ايجاد محودوديت در
ترتیب اجراي کاشيها ميشوند ،زمانبندي آنها داراي اولويت بیشتري
هستند زيرا با زمانبندي آنها تمام کاشويهواي وابسوته بوه آنهوا بوه
لیست کاشيهاي آزاد ااافه و قابل زمانبندي ميشوند.
بهمنظور زمانبنودي يوک سویکل مجوازي از پردازنودههوا ،ابتودا
گرههاي قابل زمانبندي که حداقل مبدأ يوک يوال غیور RARهسوتند
زمانبندي ميشوند .سپس در صورت وجود هسته پردازشي ،ساير گره-
ها زمانبندي ميشوند .براي اين منظور لیستي از گرههواي گورا کوه
مبدأ حداقل يک يال غیر RARهستند و قابل زموانبنودي هسوتند در
نظر گرفته ميشود .سپس اولويت هر يک از اين گرهها برابور بوا انودازه
طوووالنيتوورين مسوویر از آنهووا بووه يووک گووره پايوواني در نظوور گرفتووه
ميشود (اندازه مسیر برابر با تعداد گرههاي موجوود در مسویر در نظور
گرفته ميشود) .سپس تا زماني که تمام گرههاي اين لیست زمانبندي
نشده اند هر بار گره با بیشترين اولويت انتخاب شده و میوزان اشوتراک
دادهاي آن بووا گووره موجووود در حافظووه نهووان اختصاصووي هوور يووک از
هستههاي پردازشي با استداده از گرا استداده مجودد تعیوین شوده و
گره براي اجرا بر روي هسوته پردازشوي بوا بیشوترين اشوتراک دادهاي
زمانبندي ميشود .درصورتيکه اشتراک دادهاي بین گره بوا گورههواي
موجود در حافظه نهان اختصاصي پردازنده وجود نداشته باشود ،میوزان
اشتراک دادهاي با سحح بعدي حافظه نهان بررسي ميشود و اين عمل
مجددا تکرار ميشود .اين عمل تا زماني که تمام گرههواي از ايون نووع
زمانبندي نشدهاند و همچنین وجود سیکل جاري خالي بوراي هسوته
پردازشي ادامه مييابد.
سپس در صورت وجود سیکل خالي لیستي از ساير گرههاي قابول
زمانبندي که مبدأ وابسوتگي غیور RARنیسوتند در مقابول لیسوتي از
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پردازندهها که داراي سیکل زماني جواري خوالي مويباشوند را در نظور
گرفته و بر اساس آن يک گرا دوطرفه وزندار تشکیل ميدهویم .وزن
هر يال از اين گرا  ،که يک کاشي را به يک پردازنده متصل ميکند ،را
برابر با میزان اشتراک دادهاي بین آن کاشي و کاشويهواي موجوود در
حافظه نهان اختصاصي آن پردازنده در نظر ميگیوريم .سوپس اولويوت
يالها را برابر میزان اشتراک دادهاي کاشي مربوطه با کاشي موجوود در
حافظه نهان اختصاصي هستههاي پردازشي قرار مويدهویم .بور اسواس
اولويت تعیین شده  ،هر بار يوالي را کوه داراي بیشوترين اولويوت اسوت
انتخاب کرده و در سیکل جاري پردازنده زمانبندي ميکنویم و کاشوي
مربوطه و پردازنده مربوطه را به همراه يالهاي متصل به آنهوا حوذ
ميکنیم .درصورتيکه پردازندهها و همچنین کاشيهوايي بواقي بماننود
که داراي ارتباب نیستند (وزن يالهواي مربوطوه صودر در نظور گرفتوه
ميشود) يعني هیچ اشتراک دادهاي وجود نداشوته باشود ،وزن تموامي
يالها برابر با میزان اشوتراک دادهاي هور کاشوي بوا کاشويهواي درون
حافظه نهان سحح بعدي پردازنوده (کوه در لیسوت حافظوههواي نهوان
پردازنده مشخص شده است) انتخاب ميشود .اين عمل توا زمواني کوه
سیکل جاري تمام هستههاي پردازشي پر شود و يا لیست کاشويهواي
آزاد تهي شود ادامه مييابد .سپس بهمنظور زمانبندي سویکل بعودي،
تمام کاشيهاي وابسته به کاشويهواي زموانبنوديشوده را بوه لیسوت
کاشيهاي آزاد ااافه کرده و اين فرايند مجددا تکرار ميشود.
بهعنوانمثال ،گرا اشتراک دادهاي نشان دادهشده در شوکل ()1
را در نظر بگیريد .در سیکل اول جدول زمانبندي ،کاشيهاي  6و  1به
هستههاي پردازشي  1و  2تخصیص داده ميشوود .بوراي زموانبنودي
سیکل بعدي هستههاي پردازشي ،يک گرا دوطرفه بین ساير کاشيها
و دو هسته پردازشي ايجاد ميشود .وزن يالها را نیز برابر بوا وزن يوال
بین هر کاشي و کاشي تخصیص دادهشده به پردازنده در سیکل قبل در
نظر ميگیريم .با ايجاد اين گرا  ،يوال بوین کاشوي  2و پردازنوده  1و
همچنین بین کاشي  3و پردازنده  2برابر بوا  16216و بیشوینه اسوت.
درنتیجه کاشي  2به پردازنده  1و کاشوي  3بوه پردازنوده  2تخصویص
مييابد .همین مراحل تا تخصیص تمامي کاشيها به پردازندههوا اداموه
مييابد.
با استداده از اين الگوريتم تا حد امکان دسترسي پردازنودههوا بوه
دادهها از طريق حافظه نهان اختصاصي پردازنده و با سرعت باالتر انجام
ميشود .همچنین با توجه به در نظر گرفتن ساير سحوح حافظوه نهوان
درصورتيکه اشتراک دادهاي با حافظه اختصاصي هستههواي پردازشوي
وجود نداشته باشد ،هنگاميکه کاشيها داراي اشوتراک  RARهسوتند
دسترسي پردازندههاي مختلف به دادهها در يک سیکل صورت ميگیرد
و بدين ترتیب حداکثر استداده از دادههاي واردشده به تراشه پردازنوده
صورت ميگیورد .بودين ترتیوب ،الگووريتم سوعي در بوه دسوت آوردن
بخيهاي موازي و همچنین حداکثر کردن استداده مجدد از دادههوا و
حداقل کردن دسترسي به حافظه خار از تراشه دارد.

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3

/ 23مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره  ،3پايیز 45

شبهکد الگوريتم زمانبندي کاشويهوا در الگووريتم  1نشوان داده
شده است .مدهوم نمادهاي بهکاررفته در الگوريتم بهايونترتیوب اسوت.
ورودي الگوريتم گرا استداده مجدد از دادههوا ) DRG(V,EاسوتV .
مجموعه گرههاي گرا است که درواقو هموان کاشويهوا هسوتندE .
مجموعه يالهاي گرا است که مشخصکننده وابستگي بین دو کاشي
است .بر اين اساس براي هر گره  vعضوو  Data(v) ،Vمشوخصکننوده
مجموعه دادههاي دسترسي شده در کاشي  vاست .همچنین براي هور
 CriticalPath(v) ، vمشخصکننده اندازه طوالنيترين مسیر از گوره v
تا يک گره پاياني تعريوف مويشوود .هور ) e=(v1,v2عضوو  Eداراي وزن
) Weight(eاست که برابر میزان اشتراک دادهاي بین دو کاشي اسوت و
بهصورت ( )4تعريف ميشود:
()4

Data v2

Weight  e   Data  v1

نوع هر لبه  eبر اساس نوع وابستگي ،که ميتوانود  RARيوا غیور
 RARباشوووود ،بووووه ترتیووووب  RARو يووووا  Non-RARقوووورار داده
ميشود .درنهايت  Pمشخصکننده مجموعه هسوتههواي پردازشوي در
دسووترس اسووت و بووراي هوور  pعضووو cache[p][cacheLevel] ، P
مشخصکننده مجموعه داده موجود در حافظه نهان سحح cacheLevel
از هسته پردازشي  pاست .در اينجا سحوح حافظه نهوان بوه ترتیوب از
داخليترين سحح که حافظه نهان اختصاصي هسته پردازشي اسوت بوا
عدد  1مشخص ميشود.
در شکل ( )2کد کاشيبندي شده اولیه مربوب به ارب ماتريس-
ها ،گرا استداده مجدد دادهها ،ماتريس زموانبنودي بوراي دو هسوته
پردازشي و درنهايت کد ايجادشده براي هر ريسومان 16مشوخص شوده
است .همانطور که مشخص است هر ريسمان ستون مربوب بوه هسوته
پردازشي که قرار است بر روي آن اجرا شود را بهعنوان ورودي دريافت
کرده و به ترتیب براي تمام سیکلهاي زماني هر بار يک کاشي را اجورا
ميکند .درصورتيکه نیاز به همگامسازي بین ريسمانهوا باشود ،عمول
همگامسازي ريسمانها در سیکل مربوطه انجام ميشود .بوا اسوتداده از
الگوريتم زمانبندي پیشنهادي ،با توجه به اشتراک دادهها ،کاشيها بوه
گروههايي بخيبنودي مويشووند کوه مويتواننود بوا کمتورين هزينوه
همگامسازي ،بهصورت موازي بر روي پردازندههاي مختلف اجرا شوند و
کاشيهاي درون هر گروه بیشوترين اشوتراکات دادهاي را بواهم دارنود.
درصورتيکه تعوداد کاشويهوا زيواد باشود مويتووان از يوک الگووريتم
پیيزمانبندي خوشهبندي استداده کرد.
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Algorithm 1. Proposed Tile Scheduling Algorithm
Input: Data Reuse Graph (DRG) (V,E), V is set of tiles, E is set of
tile dependencies
Output: Schedule table
;1. Cycle=1
2. P= set of all processor cores; freeNodes= all
unscheduled schedulable nodes in DRG
3. NRL= nodes in freeNodes with at least one Non-RAR
output edge
4. RL=freeNodes-NRL
5. Select
where criticalPath(v) is Maximum
6. Cl=0;//cacheLevel
7. Select
where weight( cache[p][cl],v) is Maximum
)8. If(MaximumWeight==0
;Cl++
;Goto 7
Else
;NRL=NRL-v
;P=P-p
;Schedule[cycle][p]=v
9. While(NRL!=Ø and P!=Ø) goto 5
)10. If(P==Ø
;Cycle++
goto2
;11. Cl=0
12. Make Two Sided Graph(TSG) between all
and all
)13. Weight(v,p)=weight( cache[p][cl],v
14. Select e=(v,p),
with maximum weight
)15. If(e.weight==0
;Cl++
;Goto 13
Else
;Remove p and v from TSG
;RL=RL-v
;P=P-p
;Schedule[cycle][p]=v
16. While(P!=Ø and RL!=Ø) goto
17. Cycle ++
18. While all
arenot scheduled goto 1

شکل ( :)1شبهکد الگوريتم زمانبندي کاشيها

درنهايت پس از زمانبندي بايد کد اجرايوي مووازي تولیود شوود.
براي اين منظور با استداده از ،[10] Cloogکه يوک ابوزار تولیود کود از
مدل چندوجهي است ،با اسوتداده از تبوديل بوهدسوتآموده در جهوت
به دست آوردن فضاي تکرار قابل کاشيبندي ،حلقوههواي تکورار قابول
کاشيبندي تولیود مويشوود .سوپس بوا اعموال الگووريتم زموانبنودي
پیشوونهادي ،بوور اسوواس هسووتههوواي پردازشووي در دسووترس ،جوودول
زمانبندي و همگامسازي استخرا ميشود .سپس به تعداد هستههواي
پردازشووي ،ريسوومان ايجادشووده و کوود ايجادشووده توسو ابووزار Cloog
به عنوان کد اجرايي ريسمان در نظور گرفتوهشوده و همچنوین جودول
زمانبندي مربوطه بهعنوان ورودي بوه آن ارسوال مويشوود .درنهايوت
ريسمانهاي مختلف بهصورت موازي و بور اسواس جودول زموانبنودي
مربوطه ،کاشيهاي زمان بنوديشوده در سویکلهواي مختلوف را اجورا
ميکنند و در صورت نیاز ،همگامسازي بین ريسومانهواي مختلوف در
سیکلهاي موردنیاز صورت ميگیرد.
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شکل ( :)2مثالي از کاشيبندي و زمانبندي کاشيها؛ ) (aحلقه تودرتوي محاسبه ارب ماتريسها (b) ،گرا استداده مجدد دادهها بین کاشيها و جدول
زمانبندي کاشيها (c) ،کد نهايي کاشيبندي و زمانبنديشده براي يک ريسمان

 -4نتايت تجربي
بهمنظور پیادهسازي و ارزيابي روش پیشنهادي از  Clanبراي به دسوت
آوردن موودل چنوودوجهي برنامووه و از  Candlبووراي بووه دسووت آوردن
چندوجهي وابسوتگي اسوتداده شوده اسوت ] .[13همچنوین از Cloog
بهمنظور تولید کد تبديل يافته استداده شده است .براي ارزيابي کارايي
روش پیشنهادي میزان افزايي کارايي برنامههاي بهینهشده نسوبت بوه
حالت ترتیبوي برناموههوا بور روي برناموههواي محوک مختلوف شوامل
محاسبات ژاکوبي ،ارب ماتريسي mvt ،و يوک برناموه محوک بوه نوام
 testBenchشامل سه حلقه تودرتو بدون وابستگي غیور RARو حواوي
درصد بااليي از استداده مجدد دادهها که بهعنوان يک نمونه کد ساده با
قابلیت بهبود محلیت و استخرا توازي باال در نظر گرفته شوده اسوت.
توجه شود که بهمنظور ايجاد فضاي تکرار قابل کاشيبندي ،از رويکورد
ارائهشده در ] [4استداده شده است.
در اين مقاله نشان داده شده که چگونه با ارائه ترکیب جديودي از
راهکارهوواي موووازيسووازي حلقووههووا و بهبووود محلیووت دادههووا بووراي
دسترسيهاي انجامشده در حلقههواي تودرتوو سورعت اجرايوي اورب
ماتريسي بر روي  2پردازنده حدود  12برابر نسوبت بوه کود غیربهینوه
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اولیه افزايي داده شده است .شناختهشودهتورين ابوزار در ايون زمینوه
پولوتو است .با ابزار پولوتو با شرايحي مشوابه سورعت الگووريتم اورب
حدود  11برابر شده اسوت .علوت اصولي بهبوود عملکورد ،زموانبنودي
کاشيها با در نظر گرفتن سلسلهمراتب حافظه در پردازنده بوده اسوت.
توجه شود که بر طبق قانون مور با در دست داشتن  2پردازنده حداکثر
موويتوووان سوورعت اجرايووي يووک برنامووه را  2برابوور کوورد کووه در روش
پیشنهادي افزايي سرعت ارب ماتريسي نسبت به حالوت بهینوهشوده
ترتیبي حدود  0.3است.

شکل ( :)3افزايي سرعت بهدستآمده براي تعداد هستههاي پردازشي مختلف
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شکل ( :)5میانگین کاهي فقدان داده در سحوح  L1و  L2حافظه نهان

شکل ( )3میزان افزايي سرعت اجرايي برنامههاي بهینوهشوده بوا
روش پیشنهادي را در مقايسوه بوا کود اصولي برناموههوا بور روي يوک
کامپیوتر با مشخصات  Intel Xeon E5620بوا  2هسوته پردازشوي12 ،
مگابايت حافظه نهان اشتراکي 32 ،کیلوبايت حافظوه نهوان اختصاصوي
براي هر هسته و  52گیگابايت حافظه اصلي نشان ميدهد .هموانطوور
که مشخص است روش پیشنهادي با در نظور گورفتن مووازيسوازي و
بهبود محلیت بهعنوان فاکتورهاي اصلي در بهینهسازي برنامهها سرعت
اجرايي برنامهها را افزايي داده و در بعضي موارد اين افوزايي سورعت
بیشتر از نسبت خحي تعداد هستههاي پردازشي اسوت .ايون عملکورد،
حاصل در نظر گرفتن بهبود محلیت دادهها در کنار بخيبندي مناسب
دادهها و حلقهها براي اجرا بر روي چندپردازندهها است.
شکل ( )5میزان کاهي فقدان دادهها 17در حافظه نهان اختصاصي
) (L1و همچنوووووین حافظوووووه نهوووووان اشوووووتراکي ) (L2بوووووین
هستههاي پردازشي مختلف را نشوان مويدهود .ايون نتوايت بوا اجوراي
برنامهها بر روي يک چندپردازنده شبیهسازيشده با مشخصات  5هسته
پردازشي 1 ،مگابايوت حافظوه نهوان اشوتراکي 05 ،کیلوبايوت حافظوه
اختصاصي با الگوريتم جايگذاري حافظوه نهوان  LRUبوه دسوت آموده
است .همانطور که مشخص است ،الگوريتم پیشنهادي با کاشويبنودي
فضاي تکرار و زمانبندي آگاه از سلسلهمراتب حافظه نهوان بوا اراواي
درصد بااليي از استداده مجودد دادههوا در حافظوه نهوان اختصاصوي و
اشتراکي درون تراشه منجر به کواهي دسترسوي بوه حافظوه خوار از
تراشه شده و درنتیجه بهبود کارايي برنامه ميشود.
درنهايت بهبود در زمان اجرايي برنامههاي محوک بوراي  2هسوته
پردازشي در مقايسه با پلوتو بهطور میانگین  11%بوده اسوت .همچنوین
زمان کامپايل برنامهها بسیار ناچیز بوده و قابل توجه نیست.

 -0نتیجه
هد اصلي اين مقاله موازيسازي و بهبود محلیوت دادههوا بوراي
حلقههاي تودرتو است به نحوي که توازي دانهدرشت با در نظر گورفتن
استداده مجدد دادهها براي اجرا بور روي پردازنودههواي چندهسوتهاي
حاصل شود .براي رسیدن به اين هد از تبوديل کاشويبنودي فضواي
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تکرار حلقهها استداده شده است .در روش پیشونهادي شوکل و انودازه
کاشيها بر اساس سلسله مراتب حافظه نهان و با در نظر گرفتن معیوار
بهبود محلیت دادهها تعیین ميشود .سپس زمانبندي کاشيهوا بوراي
اجرا بر روي چندپردازندهها با در نظر گرفتن میوزان اشوتراکات دادهاي
بین کاشي ها صورت گرفتوه و کود اجرايوي مووازي ،بور اسواس جودول
زمانبندي ايجاد شده در زمان کامپايل ،تولید ميشود .با توجه به اينکه
در روش پیشنهادي موازيسازي حلقهها در کنار بهبوود محلیوت قورار
گرفته است ،بخيهاي موازي ايجاد شده داراي محلیت دسترسوي بوه
دادهها بوده و همچنین دادههاي اشتراکي بین بخيها تا حد امکان در
سیکلهاي زماني نزديک به هم زمانبندي ميشوند و منجر به افوزايي
کارايي برناموههوا مويشوود .نتوايت ارزيوابي روش پیشونهادي بور روي
برنامههاي مختلف نشان از کوارايي بواالي روش پیشونهادي در بهبوود
کارايي برنامهها دارد.
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Multi-core processor
Cache
Data reuse
Data Locality
Iteration space tiling
Wavefront
Polyhedral model
Private cache
Shared cache
Unimodular transformation
Pluto
Uniform dependency
Clustering algorithm
Coarse grain
Fully permutable
Thread
Cache miss
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