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תקציר
 לאב טיפוס זה יש מעבד בעל שתי ליבות.FPGA  על רכיבor מומש אב טיפוס של זיכרון
 במקום לשים נתון חדש,or  בכתיבה לזיכרון. ללא תלות זה בזה,שיכולים לעבוד במקביל
 בין הנתון הקיים ובין הערך הנכתב ושמה אתor  החומרה מבצעת פעולת,במקום נתון קיים
. לאִ תחוּל תא זיכרוןreset  קיימת פעולת.or= ,התוצאה לתוך תא הזיכרון הנכתב; כלומר
 השמת.זמנית ללא צורך בדגלים-המבנה של זיכרון מסוג זה מאפשר לשתי הליבות גישה בו
 בהרצות של תכניות.(112µs  לעומת115µs)  הזאת קצת איטית מהשמה רגילהor=
 מזמן הביצוע מפני שאין תקורה עבור49%  חוסך עדor  הסוג המוצע של זיכרון,מקביליות
.נעילה
Abstract
Prototype OR-memory has been implemented on a FPGA. This prototype
has a processor with two processing units (cores) which can work in parallel,
independently of each other. When writing to OR-memory, instead of
overwriting the existing data with the new data, the hardware performs an
OR operation between the existing data and the value being written and puts
the result in the memory cell i.e. or=. There is also a RESET command to
reset a memory cell.
The structure of this memory allows access by both cores simultaneously
without the need for flags. This or= assignment was only slightly slower than
regular assignment (115µs compared to 112µs). In running parallel
programs, the proposed kind of OR-memory saves up to 49% of execution
time as there is no overhead for locking.

 .1מבוא
עיקרון מרכזי של חישוב גמיש ] [2הוא ביצוע גמיש מוגדר היטב; כלומר ,הערכים
הנקראים במשך ביצוע של תכנית אינם תלויים בסדרי הביצוע המותרים עבור התכנית.
מותר לבצע את הפקודות בתכנית בסדר מקבילי ו/או סדרתי עם תכונות מסוימות ,ובכל
סדרי הביצוע המותרים ,הערכים הנקראים מתוך המשתנים צריכים להיות זהים.
הביצוע הגמיש מושג על ידי שכלול החוקים הקשורים לתחום הקיום של משתנים ,והגדרת
המיקומים שבהם מותר לאתחל אותם ,לעדכן אותם ,ולקרוא אותם .עדכון של המשתנים
מתבצע על-ידי משפטי השמה מורכבים מסוימים .בהינתן החוקים המשוכללים של תחום
הקיום ,יכולים להבטיח שהערכים הנקראים מתוך המשתנים מוגדרים היטב בסדר ביצוע
כלשהו .דוגמאות למשפטי השמה מתאימים הם משפטי השמה חד-פעמיים ,וכן משפטי
השמה מורכבים כגון "=) ”andוגם() ”or=“ ,או() ”+=“ ,חיבור( ,וכו' .כך ,דרך זו יכולה
להרחיב או להחליף משפטי השמה חד-פעמיים במשפטי השמה מורכבים מתאימים,
ולהבטיח ערכים נקראים מוגדרים היטב בהינתן חוקי תחום הקיום הללו.
על מנת לשמר את תוצאות הפעולות בלי שתהיה חשיבות לסדר ,נדרש להשתמש
בחומרה השומרת את עקבות החישובים הקודמים .החומרה הוגדרה כך שתבצע את
הפעולות על זיכרון  .orבזיכרון הזה התוצאה החדשה אינה דורסת את הנתון השמור אלא
מתבצעת פעולת  orעם הנתון השמור .מספר יתרונות לדבר .ראשית ,פעולת  orהיא
פעולה מוגדרת היטב ,כך לא משנה מה הסדר בו הפקודות יתבצעו ,בזיכרון תהיה אותה
תוצאה סופית .בנוסף ,בהגדרת הזיכרון באופן זה ,כשמבצעים פקודת  orחוסכים את
הזמן להביא את האופרנדים ולחשב ,ורק מבצעים הצבה ,והכל נעשה מאליו .כמו כן ,עד
כה ,הזיכרון המשותף למספר מעבדים היה עובד עם דגלים ,כדי ששתי מעבדים לא יכתבו
אליו בו זמנית .בזיכרון  ,ORשני המעבדים יכולים לכתוב לזיכרון  ORבו-זמנית בלי
הדגלים האלה.
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.2

תיאור העבודה

.2.1

תכנון העבודה

מטרות הפרויקט
)א( פיתוח אמולטור למעבד בעל שתי ליבות המחוברות לזיכרון משותף מסוג .OR
)ב( לבדוק האם הביצועים משתפרים.

דרישות הפרויקט
יצירת זיכרון מסוג  or-ramכאשר הפונקציות אותן ימלא הזיכרון הן:
 בתהליך כתיבה נעשית פעולת  orעם הנתון שהיה שמור בזיכרון
 פעולת ה or -צריכה להתבצע תוך כדי כתיבה ללא צורך ב;fetching-
כלומר ,ביצוע פעולת ה or-עם הנתון הנמצא בזיכרון ,וכן עם הנתון הנשלח
על ידי מעבד אחר לזיכרון )במקרה בו מס' מעבדים כותבים לאותו תא זיכרון
באותו זמן( ,מתבצע באותה עליית שעון בה מתבצעת הכתיבה ,ולא בשתי
עליות שעון נפרדות.
 יכולת איפוס
 בזיכרון מסוג  orקיימת תכונה הנובעת מפעולת ה .or-פעולת ה or-יכולה
להכניס לתא את הערך ' '0אך ורק אם שני הערכים שהיא מקבלת הם '.'0
לכן ,אם לתא מסוים נכתב הערך ' ,'1יותר לא נוכל לכתוב בו ' ,'0שהרי ע"פ
הדרישות ,פעולת ה or-נעשית על הנתון המופיע בתא עצמו .לכן ,לאחר זמן
מסוים הזיכרון כולו יתמלא ב ,'1'-דבר שיגרום לזיכרון להיות לא שמיש.
מסיבה זאת ,יש צורך לפעולה לאפס תא זיכרון מסוים.
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אילוצים
הואיל ורכיב ה FPGA-בנוי מיחידות לוגיות מוכנות ,ובתהליך התכנות
) (programmingשלו לא ניתן להגיע לרמה של שערים לוגיים וקבלים ,לא ניתן לממש
רכיב זיכרון מסוג  DRAMעל רכיב ה .FPGA-מעובדה זו נגזרים שני אילוצים:
• רכיב הזיכרון שתוכנן בפרויקט היה מסוג  SRAMעם רכיב  controllerתואם,
ועליהם יבוצעו כל הבדיקות ,כאשר בשלב מאוחר יותר יהיה ניתן לבצע את
ההתאמות המתאימות ולייצר רכיב זיכרון מסוג .DRAM
• האיפוס ייעשה רק בצורה הראשונה שהוצגה לעיל  -איפוס נקודתי של תא מסוים
כפי שיוצג בהמשך.

אופן הביצוע
לצורך יצירת ובדיקת רכיב הזיכרון ,יש צורך לתכנן וליצור מערכת חומרה שלמה
שהזיכרון הוא חלק ממנה .כך יתאפשר לבדוק את פעולת הזיכרון.
המערכת הינה בעלת שתי ליבות עם זיכרון משותף מסוג  orוממשקים נוספים
הנצרכים לפעולה תקינה של המערכת ולבדיקה שלה.
גם תוכננה מערכת נוספת דומה לראשונה – אך בעלת זיכרון רגיל – לצורך השוואת
ביצועים בין שתי המערכות.
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דיאגרמת בלוקים

איור  – 1דיאגרמת בלוקים של המערכת

הערה :איור  1מפושט .לאיור המלא ראה איור  3ב.[1]-
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המודולים של המעבדים

מודולים הקיימים אצל כל אחד מהמעבדים בנפרד בFPGA -

מעבד MICROBLAZE
Processor Local Bus – PLB
Block RAM – BRAM
Local Memory Bus –LMB
 Controllerעבור הBRAM -
 Controllerעבור זיכרון  or-ramהמשותף
RS232 - UART
שרטוט של מבנה הuart -

מודולים המשותפים לשני המעבדים
MAILBOX
חלוקת העבודה בין הליבות
MUTual EXclusion - MUTEX
Microblaze Debug Module - MDM
לפירוט נוסף ראה סעיף  3.2ב.[1]-
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.2.2

תיאור המפרט של המערכת

זיכרון OR-RAM

איור  – 2דיאגרמת בלוקים של זיכרון  or-ramמשותף לשני מעבדים

מפרט טכני של הזיכרון
•  7ביטי כתובת )סה"כ  128כתובות שבכל כתובת  32ביט(
•  32ביטי כניסה ויציאה של data
•  1ביט  write_enableעבור כל  byteשל ) dataסה"כ  4ביט(
•  1ביט  – forceמאפשר אילוץ של ערך לתא
• גודל הזיכרון – 512 Byte
• Dual Port

לזיכרון שני פורטים .כל פורט מיועד למעבד אחד כך שהזיכרון משותף לשני המעבדים.
הזיכרון מחובר לכל מעבד דרך  controllerמתאים ולא בצורה של חיבור ישיר .לכל מעבד
יש  (plb) busהמחובר לכל הפריפריות הקשורות אליו שדרכו הוא מעביר ומקבל מהן
מידע .דרך ה bus-עובר מידע רב וכדי לנתב את המידע הרלוונטי לכניסות רכיב הזיכרון
יש צורך להשתמש ב controller-המתווך בין המעבד לזיכרון.
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המידע שמגיע מהמעבד לזיכרון הוא באורך  32ביט אך הזיכרון 'מטפל' בו בקבוצות של 8
ביט .כפי שנכתב בפסקה לגבי המעבד ,יש למעבד יכולת לגשת גם ל 8) byte-ביט(.
בצורה זו כל מילה ) 32ביט( שהמעבד שולח מגיעה ל controller -כשהיא מחולקת ל4-
קבוצות של  8ביט.
קוד החומרה של הזיכרון ,אם כן ,מתייחס למידע הנכנס והיוצא כמידע באורך  8ביט והוא
מקבל עבור כל  byteביט אחד של  write_enableהמודיע לו האם המעבד במצב של
קריאה או כתיבה.
בעצם ,כל כניסות הזיכרון הם נתונים המגיעים מיציאות ה) controller -וכמובן גם
מהמעבד שמעביר אליו את הנתונים( וכל יציאות הזיכרון הם נתונים המיועדים אל כניסות
ה) controller -והמעבד בשלב הבא(.
תפקידי ה:controller -
• מוציא מתוך  32ביטי הכתובת את  7הביטים הרלוונטיים ומעביר לזיכרון .ביטים
אלה הם במקומות  27-21במילה.
• מעביר את המידע הנכנס והיוצא.
• מפענח לזיכרון האם המעבד נמצא בתהליך של כתיבה/קריאה.
• מעביר את ביט ה.force -
תכונות הזיכרון
• מבצע פעולת  ORבזמן כתיבה
• מאפשר אילוץ ערך לתא בעזרת כניסת force
• כתיבה סינכרונית
• קריאה רציפה
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מבנה תא זיכרון יחיד
דרך התבוננות במבנה של תא זיכרון יחיד המוצג באיור  3ניתן לראות את יישום כל
תכונות הזיכרון:
בעת כתיבה לתא מתבצעת פעולת  ORבין המידע הקיים כבר בתא לבין הנתונים
שהמעבדים השונים רוצים להכניס אליו .פעולת ה OR-מתבצעת ברגע הכתיבה ללא צורך
בהוצאת הנתון מהזיכרון בעליית השעון שלפני ביצוע הפעולה.
כניסת ה force -מגיעה מחוץ לתא ולא עוברת דרך הלוגיקה הרגילה וכך ניתן להכניס ''0
לתא שבוחרים .הצורך בתכונה זו נובע מכך שתכונתה של פעולת ה OR-היא שלאחר
מספר מסוים של פקודות ,והכנסת נתונים לזיכרון ,הוא יתמלא ב '1'-עד שיגיע למצב שלא
ניתן להשתמש בו .לכן יש צורך לאפשר איפוס חיצוני לתא .איפוס זה נעשה דרך כניסת ה-
 .forceדרך כניסה זו ניתן גם להכניס '.'1
הנתונים המועברים מהמעבדים מוכנסים לשער  ANDיחד עם כניסת  ,write_enableכך
שהכתיבה לתא תיעשה רק כאשר המעבד מאפשר זאת.
בכל מחזור ,כאשר שני המעבדים קוראים מהזיכרון ,הקריאות מתבצעות במקביל.

הערה :אם שני מעבדים מבצעים  Forceבאותו מחזור של השעון לאותה כתובת ,רק הערך של מעבד  0ייכתב.

איור  – 3מבנה תא זיכרון יחיד
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Bus protocol parameters:
C_SLV_AWIDTH = 32
C_SLV_DWIDTH = 32
=1

C_NUM_MEM

מימוש הזיכרון
המטרה היא יצירת רכיב זיכרון שימלא את כל התכונות שהוזכרו לעיל .ניתן לעשות זאת
בשתי דרכים ,כאשר בכל אחת מהן יתרונות וחסרונות:
• הזיכרון יהיה זיכרון רגיל ופעולת  ORתתבצע מחוץ לזיכרון
יתרונות :מימוש פשוט
שימוש בזיכרון מוכן מאפשר ניצול של תאים ברכיב ה FPGA-המוקצים
לזיכרון ובכך חוסך מקום ומאפשר יצירת זיכרון גדול יותר
חסרונות :לא תואם לגמרי את דרישות הפרויקט – כיון שזה לא באמת זיכרון מסוג .OR
• פעולת  ORמתבצעת כחלק מתהליך הכתיבה לזיכרון
יתרונות :תואם לחלוטין את דרישות הפרויקט
חסרונות :לא מנצל תאים המוקצים לזיכרון וממילא בזבזני מאוד ב LUT-ולא
מאפשר יצירת זיכרון גדול
השיטה השנייה נבחרה כדרך המימוש כיון שהמטרה המרכזית היא למלא את דרישות
הפרויקט באופן מלא .בחירה זו גרמה לכך שגודל הזיכרון שנצרב על ה FPGA-הוא של
 512 Byteולא של  1K byteכפי שתוכנן בהתחלה .יצירת זיכרון גדול יותר תגרום לחריגה
מהמשאבים המוקצים ב .FPGA-הקטנת גודל הזיכרון לא משנה באופן מהותי ,כמובן ,את
אופן הפעולה של הזיכרון.
בהדפסי המסך המצורפים ניתן לראות את רמת השימוש במשאבים בשני המקרים:
בחלון השמאלי מוצגת אפשרות א' עבור זיכרון של  1K Byteובחלון הימני מוצגת
אפשרות ב' עבור זיכרון של .512 Byte
ניתן לראות מאיור  4שעבור אפשרות א' ,על אף שמדובר בזיכרון גדול פי  ,2החיסכון עדיין
גדול הרבה יותר מאפשרות ב' 30% ,לעומת .64%
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איור  – 4קטעים מתוך דו"ח הסינתזה של המערכת
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.2.3

חומרה

הרכיב שעליו מומשה המערכת בפרויקט זה הוא לוח  .[3] ATLYSהלוח מיוצר על ידי
חברת  DIGILENTוהוא מבוסס על  Field Programmable Gate Array - FPGAדגם
 Spartan-6 LX45של חברת .Xilinx
הלוח מותאם בצורה מלאה למגוון הכלים של חברת  ,Xilinxכך שהתכנון שלו יכול
להיעשות בצורה אופטימלית.
מפרט טכני של לוח :ATLYS
•  Xilinx Spartan-6 LX45 FPGAעם מארז 324-pin BGA
•  128Mbyte DDR2עם  dataברוחב  16ביט
• 10/100/1000 Ethernet PHY
• חיבור של  USB2המיועד לתכנות הלוח ולהעברת מידע .המידע מועבר בקצב של
.480Mbps
• חיבורי ) USB-UART , USB-HIDעבור חיבור של עכבר/מקלדת(
• שתי כניסות ושתי יציאות  HDMIשל וידאו
•  AC-97 Codecעם חיבור של רמקול ואוזניות
• real-time power monitors on all power rails
•  16Mbyte x4 SPI Flashלצורך ביצוע קונפיגורציה ואחסון מידע
• מתנד  CMOSבתדר 100MHz
•  48פינים של  I/Oלהרחבה על ידי connectors
•  GPIOהכולל  8 -לדים 6 ,לחצנים ו 8-סוויצ'ים
• מערכת  Adept USB2המציעה תכנות של הרכיב ,בדיקות אוטומטיות של הלוח
ועוד
• ניתן לצרף עוד תוספים רבים ללוח
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איור המציג את מפרט הלוח:

איור  – 5תצוגת מפרט לוח ATLYS

קונפיגורציה של הלוח:
מתנדים/שעונים:
:usb – uart
חיבור של הפינים:
באתר האינטרנט של חברת  ,Digilent inc.יצרנית הלוח ,ניתן למצוא קובץ  UCFכללי
המתאים לרכיב ועוזר בזיהוי הפינים השונים ובחיבורם .כמובן שלכל מערכת יש קובץ
 UCFמשלה.
תצוגה של לוח ה:ATLYS -

.2.4

תוכנה

חברת  ,Xilinxיצרנית ה ,FPGA-מספקת מארז של תוכנות ] [4המאפשרות ליצור
את המערכת הרצויה ,הן מבחינת החומרה והן מבחינת התוכנה .לאחר מכן ,ניתן
לבדוק את המערכת ,לבצע סימולציות ולהמשיך הלאה עד שלב הצריבה הסופי.
לצורך ביצוע הפרויקט נעשה שימוש ב 3-תוכנות עיקריות:
 - ISE .1תוכנת ה"אם" דרכה ניתן לפתוח פרויקט חדש ,לקבוע את ההגדרות
שלו ,ולנהל אותו .דרכה ניתן לגשת אל שתי התוכנות האחרות ולנהל אותן.
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 – XPS .2תוכנה המטפלת בצד החומרה של המערכת.
 - SDK .3תוכנה המטפלת בצד התוכנה של המערכת.
לפירוט נוסף של התוכנות ראה סעיף  3.4ב.[1]-
תכניות להרצה
• התכניות כתובות בשפת התכנות  .Cהן נמצאות בנספחים  8.1עד  8.4ב.[1]-
• צורת הכתיבה היא רגילה למעט שני אלמנטים ייחודיים:
 oהחומרה שאליה מיועדת התכנית מורכבת משני מעבדים ויש התייחסות
בקוד להפרדה בין המעבדים.
 oקיימות פונקציות וספריות ייחודיות ל Xilinx-בהן צריך להשתמש על מנת
לתקשר עם החומרה הייעודית.
• פונקציות מיוחדות הוגדרו לצורך העבודה עם זיכרון OR-RAM
• מדריך למתכנת נמצא בנספח  8.5ב.[1]-

 .3תוצאות ודיון
 .3.1ניתוח המערכת ואופן הפעולה שלה נעשה בשתי דרכים:
 .3.1.1בדיקה עקרונית של פעולת המערכת  -האם אכן המערכת מתפקדת
כמערכת בעלת זיכרון מסוג  .ORהבדיקה כוללת את המערכת כולה ולא רק
את הזיכרון .הבדיקה נעשית בשלב הראשון על ידי כלי ה debug -ובשלב
השני על ידי בדיקה בזמן אמת דרך הכנסת נתונים למערכת ובדיקת המוצא
המתקבל.
התוצאה המצופה ,הנגזרת מדרישות הפרויקט היא:
א .כאשר מוכנס נתון לתא מסוים בזיכרון התוצאה שתתקבל היא פעולת OR
בין הנתון הקיים באותו תא )כתוצאה מפעולות קודמות( לנתון המוכנס אליו
עכשיו.
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ב .כאשר באותו זמן שני המעבדים מקבלים הפניה לכתובת זהה ,התוצאה
שתתקבל היא פעולת  ORבין הנתון הקיים בתא לנתון המוכנס לתא ממעבד
מס'  ,1ולנתון המוכנס לתא ממעבד מס' .2
 .3.1.2בדיקת ביצועים של המערכת – על מנת לבדוק את ביצועי המערכת יש
להשוות אותם לביצועי מערכת מקבילה עם רכיבי חומרה דומים.

 .3.2דרך הפעולה
• יצירת מערכת נוספת עם מפרט דומה אך עם זיכרון משותף רגיל מסוג .ram
מטרת מערכת מקבילה זו היא לצורך השוואת ביצועים בין שתי המערכות.
• הרצת שתי תכניות בסיסיות .1 :סכימת וקטור .2 ,ביצוע פעולת  ORעל איברי
וקטור .הרצה זו קיימת כדי לבדוק שאכן הליבות מבצעות את החישובים,
למדוד את התוצאות ,ולוודא שהכיוון נכון .מדידה זו נעשית בעזרת הלדים -
 .LEDsהלדים נדלקים בתחילת חישוב ונכבים בסופו ,כך שניתן לוודא את
חלוקת העבודה ,ולמדוד את הזמנים.
• כתיבת תכנית רחבה ,המריצה סכימה של מספר וקטורים ,באורכים שונים.
משוואה את התוצאות ,לוקטור תשובות ,ומוציאה קובץ המוודא שאכן כל וקטור
נסכם נכון .כמו כן ,תכנית זו מהבהבת לדים לצורך מדידת זמן החישוב .תכניות
אלה ,אחת למערכת עם זיכרון מסוג  orואחת לזיכרון הרגיל ,נמצאות בנספחים
 8.4 ,8.3ב.[1]-
• הרצת תכנית סכימת וקטור על שתי ליבות עם זיכרון משותף רגיל ,ללא שימוש
ב .lock/unlock-חישוב זה לא יהיה דטרמיניסטי בגלל ביטול ה .lock-מדידה
זו נותנת מדד למהירות התיאורטית אליה ניתן להגיע.
• השוואה ,ניתוח התוצאות והסקת מסקנות.

 .3.3המערכת המקבילה בעלת מפרט הזהה ככל האפשר למערכת של
הפרויקט .היא כוללת שתי ליבות  MicroBlazeבתדר .66.67MHz
 ,Mutex, MailBoxחלוקת הלדים ,המתגים ,חיבור שתי הליבות ל .uart-כל
אלו זהים לחלוטין בין שתי המערכות .הזיכרון המשותף הינו רגיל ,ולא זיכרון
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מסוג  ,ORוכן הינו בגודל של  1Kbלעומת  512bבזיכרון מסוג  .orזאת כיון
שהבלוקים המוכנים לזיכרון זה הינם לפחות .1Kb
 .3.4על שתי המערכות הורץ קוד בסיסי.
 .3.4.1סכימת וקטור:
ניתן לראות באיור  ,6המראה חישוב וקטור בעל  32איברים ,על מערכת עם
זיכרון משותף מסוג  .orהסיגנל הצהוב הוא המשך הכולל של החישוב ,כאשר
הסיגנל הירוק מבטא את החישובים של ליבה  ,0והסיגנל הכחול החישובים של
ליבה .1

איור  - 6הרצת סכימת ווקטור על or-ram
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באיור  7אפשר לראות את החישוב כאשר הזיכרון המשותף הינו רגיל .חיבור זה
הינו תיאורטי בלבד כיון שלא נעשה שימוש ב ,lock/unlock-כך שתוצאת החיבור
אינה דטרמיניסטית .כנ"ל הסיגנלים הצהוב ,ירוק וכחול מבטאים את החישוב
הכללי ,ליבה  0וליבה  ,1בהתאמה.

איור  - 7הרצת סכימת ווקטור על זיכרון רגיל )ללא נעילה(

ניתוח ההשוואה :ניתן לראות שכאשר הזיכרון הוא מסוג  orהחישוב לקח 115µs
לעומת  112µsבחישוב התיאורטי .האטה זו נובעת מתוספת הלוגיקה הנצרכת
לצורך ביצוע ה.or-
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 .3.4.2ביצוע פעולת :OR
איור  8מתאר את החישוב על זיכרון מסוג  .orהסיגנל הצהוב מראה את
החישובים של ליבה  ,0והסיגנל הירוק מראה את החישוב בכללי.

איור  - 8הרצת פעולת  orלווקטור על or-ram
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איור  9מתאר את החישוב עם זיכרון משותף רגיל .כנ"ל סיגנל צהוב וירוק מתארים את
חישובי מעבד  0והחישוב הכללי.

איור  - 9הרצת פעולת  orלווקטור על זיכרון רגיל

ניתוח ההשוואה :החישוב על זיכרון מסוג  orלקח  42µsלעומת  165µsעל זיכרון רגיל.
תוצאה זו צפויה היות ומבצעים בתכנית זו את הפעולה הייעודית של אותו הזיכרון.
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 .3.5בדיקה מקיפה של מספר וקטורים:
התכנית המקיפה מוציאה קובץ המאשר את נכונות החישובים )איור  .(10כל
חישוב נבדק מול התוצאה הצפויה ומוציא לדו"ח את התוצאה שם הווקטור
)מספר סידורי( שחושב ,מספר איבריו ,התוצאה המצופה ,התוצאה שהתקבלה
ומסכנה )עבר או לא(.

איור  - 10דו"ח סכימה על or-ram
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לאחר מכן ,מדידת הזמנים בעזרת הפרובים ,הכנסתם לטבלה וחישוב ממוצעים נתנו את
הטבלה הבאה:
 16איברים

 32איברים

ממוצע

%

Lock/Unlock

94.4

187

140.7

100%

OR Memory

49.3

87.6

68.45

48.6%

Theoretical

41.8

78.4

60.1

42.7%

טבלה  - 1ניתוח סטטיסטי של התוצאות
ניתן לראות שהביצועים השתפרו קצת יותר מפי  .2המרחק מן המהירות התיאורטית
המקסימלית נובע מתוספת הלוגיקה הנצרכת למימוש זיכרון  orעל  ,FPGAדבר שיכול
לבוא על פתרונו בתכנון ל.ASIC-

 .4סיכום
בפרויקט פותח אמולטור המדמה מעבד עם שתי ליבות .על אמולטור זה נבדקו הביצועים
של התכנות הגמיש ברמת החומרה .הורץ קוד של סכימת ווקטור ,בו נעשה שימושים
רבים של טעינה ושמירה ופעולות סכימה .קוד מסוג זה נכתב לכל מעבד לצורך בדיקת
ביצועיו.
הפרויקט הראה שאכן בתכנות גמיש על חומרה מתאימה ניתן לצפות להתייעלות
הביצועים פי שתיים ,אם המערכת כוללת שתי ליבות.
הצעות לשיפור:
א .להוסיף עוד ליבות למערכת על מנת לבדוק אם השיפור המשמעותי נשאר ביחס
ישר למספר הליבות.
ב .להוסיף  coprocessorהעוזר לייעל את חלוקת העבודה בין הליבות השונות.
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