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 پردازنده ها اسـتفاده از کمـک   يي بهبود کاراي از روشها  يکي :چکيده
 در .  بــه آن اســتي از بــار پردازشـ يپردازنـده و محــول کـردن بخــش  

، ي کمک پردازنده ها غالباً همزمان  بـا پردازنـده اصـل         ، موجود يروشها
ل يـ  از قب ين مـسائل  يبنـابرا .  دهنـد  يات پردازش خود را انجام مـ      يعمل

 آنهـا را  يي توانـد کـارا  ي همزمان به منابع، مانند حافظـه،  مـ    يدسترس
 توانـد نقـش     ي بـه حافظـه مـ      يجه کاهش دسترس  يدر نت . کاهش دهد 

 ارائـه شـده   ين مقاله روش يدر ا .  داشته باشد  ييش کارا ي در افزا  يفراوان
ن حال ي و در ع برديباال م   را ، سرعت پردازش  ي ساز ياست که با مواز   

 پردازنـده   يي بر کارا  يادي ز ير منف ي که تأث   را  به حافظه  يتعداد دسترس 
  .دهد يکاهش م دارد

، ي سـاز يکمک پردازنـده، حلقـه تودرتـو، مـواز     :كليدي واژه هاي
  .تکرار

  مقدمه .١
د در نظـر  يـ  که در مـورد کمـک پردازنـده با       ين مسائل ي از اول  يکي

ن يـ به ا.  استيردازنده اصل کردن کمک پردازنده و پيگرفته شود مواز 
د بتواننـد بـه   يـ  باي کمک پردازنده و پردازنده اصلي که پردازشها  يمعن

زان يـ برنامـه بـه م   ين صورت زمان اجراي به ا.طور همزمان انجام شوند  
 که  يموانع.  رود ي پردازنده باال م   ييابد و کارا  ي ي کاهش م  يقابل توجه 

 ين هـدف وجـود دارد از دو جنبـه قابـل بررسـ     يدن به ايبر سر راه رس   
  :است

  ١ دادهيوابستگ .۱
 ٢اشتراک منابع .۲

 بخواهد به ي است که اگر پردازنده اصل  ين معن ي داده به ا   يوابستگ
 از برنامـه  يد در بخـش يکار خود ادامه دهد باموازات کمک پردازنده به    

ج حاصـل از محاسـبات کمـک پردازنـده     ي نتـا  ي بـه  ازيـ ش رود که ن   يپ
د منتظر اتمام کار کمـک پردازنـده   ين صورت با  ير ا يدر غ . نداشته باشد 

  . شود

                                                             
1 Data Dependency 
2 Resource Sharing 

.  شـود يار مطرح مي بسيمسأله اشتراک منابع در بحث پردازش مواز 
 يزنده به طور همزمان در حال اجرا و کمک پرداي که پردازنده اصليزمان

ک يـ ود دارد که هـر دو آنهـا بخواهنـد در      وجن احتمال   يبرنامه هستند، ا  
 مثال هـردو بـه طـور        يبرا. دا کنند ي پ ي دسترس يلحظه به منابع مشترک   

در . سنديـ ا در آن بنو يـ  را بخواننـد و      يهمزمان بخواهند از حافظه مقدار    
نـه  ي اسـتفاده کـرد کـه هز   يپورت دويد از حافظه ها يا با يي  طين شرا يچن

       را مــصرفيشتريــن مــساحت بي دارد و همچنــي بــاالتريسـخت افــزار 
 هـا را بـه   ين دسترسـ ي از ايکي حافظهت يري واحد مدنکهيا ا ي کند و    يم

ـ ا. رنـد يال انجام گ  ي به صورت سر   ين دو دسترس  ي اندازد تا ا   يق م يتعو ن ي
قالـه ارائـه شـده    ن ميـ  کـه در ا يروش.  گرددي مييکار باعث کاهش کارا   

ـ است به دل    کمـک پردازنـده بـه حافظـه احتمـال           يل کـاهش دسترسـ    ي
ن تـا حـد     ي دهـد و بنـابرا     يز کاهش مـ   ي همزمان به حافظه را ن     يدسترس

  . شوديل مسأله اشتراک منابع مي به دلييممکن مانع از کاهش کارا
 موجـود در برنامـه توسـط کمـک          ي حلقـه هـا    ين روش در اجرا   يا

 انجام داده کـه     ي به گونه ا    را در سطح تکرار حلقه     ي ساز يپردازنده مواز 
دن به پردازش، نياز بـه دسترسـي بـه حافظـه نيـز             ين سرعت بخش  يدر ع 

  .کاهش يابد

   شدهانجام يکارها .٢
  مقالـه نيدر ا.  پردازش ارائه شده است  ي ساز ي جهت مواز  ي روش [1]در  

  شکسته شده استفاده شـده ي بخشهاي موازياز شکستن حلقه ها و اجرا  
  . ن روش مسأله اشتراک منابع در نظر گرفته نشده استيالبته در ا. است

 در سـطح حلقـه   ي سـاز ي مـواز  يه خط لوله بـرا    ي شب ي از روش  [2]
د يـ ن روش محاسـبات هـر تکـرار نبا   يـ  اي اجـرا يبرا. استفاده کرده است 

  .ج تکرار قبل داشته باشندي به نتايازين
ک برنامـه   يـ  که در    ي مختلف يحلقه ها از روش شکستن     [3]مرجع  
) SIMD (يک واحد پردازش موازي هر بخش توسط ي اجرا ووجود دارند   

براي جلـوگيري از دسترسـي همزمـان بـه حافظـه بـر              .  کند يستفاده م ا
     حسب نوع حلقه، داده هاي مـورد نيـاز از قبـل در ثبـات هـايي ذخيـره                   

  .مي شوند تا در هنگام اجرا نيازي به خواندن از حافظه نباشد
ــر رو [4] در ــز ب ــان داده . اســت گــراف دادهي تمرک  از گــراف جري

)DFG (   ـ  که با  يمربوط به برنامه ا    د کمـک پردازنـده آن را اجـرا کنـد،           ي
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گره هاي مختلفي که مي توانند به طور مـوازي اجـرا شـوند اسـتخراج           
همين کـار در مـورد   . شده و به صورت يک گره مجزا ترکيب مي شوند      

  .  شودييد به صورت سري اجرا شوند نيز انجام داده مگره هايي که با
 ي مـ EHICi مطرح شده، که ما آن را به اختـصار     ي معمار [5]در  

ات را در سـطح  يـ  اسـت کـه کمـک پردازنـده عمل         يم، بـه گونـه ا     ينام
ک حلقـه   يـ  ين صورت که اجرا   ي به ا  . دهد ي انجام م   متوسط يزدانگير

     اسـت، تمامـاً بـه کمـک پردازنـده سـپرده             MACiiات  ي عمل يکه حاو 
اين عمليات به صورت حلقه هايي اسـت کـه حاصلـضرب دو            .  شود يم

کمک پردازنـده کـل   . مقدار را در هر تکرار به يک انباره اضافه مي کند  
 مطـرح  يمعمـار .  گردانـد  کند و نتيجه را باز مي     يک حلقه را اجرا م    ي

 تـوان  ي است که در هر پالس سـاعت مـ        ين مقاله به گونه ا    يشده در ا  
در  امـا . را انجام داد و حاصل را به انباره اضـافه کـرد      MACک عمل   ي
ـ    ين روش هر داده چند    يا ن کـار  يـ  شـود و ا ين بار از حافظه خوانـده م

  .ردد گيجاد مشکالت ذکر شده مي ا و به حافظهيش دسترسيباعث افزا

  EHIC  کمک پردازندهمعماري .٣
  بررسي مي شـود و  [5]در ابتدا مختصراً معماري به کار رفته در مقاله     

 گـردد و نتـايج حاصـل بـا معمـاري           يسپس راه حل ارائه شده بيان م      
  . پيشين مقايسه مي شود

حلقـه هـايي    [5]، نويسندگان مقالـه  براي طراحي کمک پردازنده   
 وجـود دارد را  Codec G.729و  Codec G.723.1که در برنامه هاي 
  .در نظر گرفته اند

Codec G.723.1کد کردن صوت است کـه دو  ي براي استاندارد 
ــرخ انتقــال داده   ــشت6.3Kbps و 5.3Kbpsن ــدي مــيباني را پ    . کن

Codec G.729ي فـشرده کـردن داده هـا   ي برايگريز استاندارد دي ن 
  . استفاده داردVoIP مصارف ي باشد که غالباً برايصوت م

 ايـن   در هـا  حلقـه  از   يمختلفـ ع  انوا طي بررسي هاي انجام شده      
 چـون  يهر دسته از حلقه هـا در مـوارد   .برنامه ها شناسايي شده است  

از آرايه ها، جهت تغيير انديس آرايـه هـا،          س هر کدام    يندمحل شروع ا  
بـا دسـته   ... عملياتي که بر روي داده ها در هر تکرار انجام مي شود و              

  . ديگر متفاوت است
افت ين برنامه ها ي است که در ايي از انواع حلقه هايکي که حلقه زير را 

  :در نظر بگيريد شود، يم
for (j=a; j<N; j++) 
       Acc0 = L_mac(Acc0, A[j], B[j-a]); 

ه دنبـال آن يـک عمـل        برابر با يک عمل ضرب و ب       L_macعمل  
        وقتـي مـا اجـراي کـل ايـن حلقـه را بـه کمـک پردازنـده         . جمع است 

   مي سپاريم، آدرس شروع آرايـه هـا و جهـت تغييـر انـديس هريـک از       
کل عمليـات در کمـک پردازنـده        آرايه ها را به آن مي گوييم و سپس          

در هر پالس ساعت کمک پردازنده تنها مي توانـد يـک       . شود ميانجام  
 به دو مقـدار از      L_macداده را از حافظه بخواند ولي براي انجام عمل          

  .براي حل اين مشکل به روش زير عمل شده است. حافظه نياز است

 آرايه ها در هـر   انديسم،يديآنچه که د از حلقه ها مانند    ياريبسر  د
   پـس داده هـايي کـه از هـر آرايـه خوانـده       .  واحد اضافه مي شود ۱تکرار  

ن ورودي هـاي تـابع   يهمچن. مي شوند به ترتيب و در کنار هم قرار دارند 
L_mac    بيتي هستند در حالي که حافظـه و عـرض بـاس             ۱۶ داده هاي 
     پـس در هـر پـالس سـاعت از يکـي از آرايـه هـا              .  بيتي است  ۳۲داده ما   

داده اي که در همين پالس و در پالس بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد   
    خوانده مي شود و در پالس بعد همين کـار در مـورد آرايـه ديگـر تکـرار             

  . را نشان مي دهدEHIC نماي ساده اي از معماري ۱شکل  .مي شود

  
  EHICدياگرام معماري کمک پردازنده  -۱شکل

  يشنهادي پمعماري .٤
با بررسي هايي که بر روي کـاربرد هـاي مختلـف پـردازش سـيگنال        

  در ايـن   MACانجام شد، مشاهده مـي کنـيم کـه بـسياري از عمليـات               
براي مثال محاسـبات نـشان     . برنامه ها درون حلقه هاي تودرتو قرار دارد       

در  MACاز دستورات % ۴۴ در حدود Codec G.723.1داده اند که در 
 ايـن مقـدار   Codec G.729همچنـين در  . هاي تودرتو قرار دارنـد حلقه 

 توان نشان داد که از کل زمـاني کـه در اجـراي عمليـات             يم. است% ۳۹
MAC       آن مربوط به اجراي عملياتي اسـت       % ۹۵صرف مي شود، بيش از

بنـابراين در صـورتي کـه بتـوان در         . که در حلقه هاي تودرتو قرار دارنـد       
بودي ايجاد کرد تأثير قابل توجهي بر روي کـارايي  اجراي اين حلقه ها به   

  .کل سيستم خواهد داشت

   تودرتوي حلقه هابررسي ٤,١
 حلقـه تودرتـو شناسـايي شـده     ي کلـ  نوعCodec G.723.1 ، ۳در 

 . است
1. for (i=0; i<N; i++) 
       for (j=i; j<N; j++) 
              Acc0=L_mac(Acc0,A[j],B[j-i]); 
2. for (i=0; i<N; i++) 
       for (j=0; j<i; j++) 
              Acc0=L_mac(Acc0,A[j],B[i-j]); 
3. for (i=0; i<N; i++) 
       for (j=0; j<M; j++) 
              Acc0=L_mac(Acc0,A[j],B[j-i]); 

L_mult 
Unit 

Register 

L_add   
Unit 

Register 

A[i] B[j] 
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     ايـن قالبهـا  هر يک از حلقه هـاي تودرتـوي موجـود، در يکـي از           
تعداد تکرار حلقه داخلـي در هـر تکـرار از حلقـه          ۱در نوع   . مي گنجد 

 اين تعداد تکرار  ۲در نوع   . بيروني نسبت به تکرار قبلي کاهش مي يابد       
  .  ثابت است۳وع نافزايش مي يابد و در 

  
حلقه      و دوم از  اولنحوه خواندن داده از آرايه ها در تکرار -۳شکل

  ۱هاي دسته 
  

 را پـس از     B[0]همان طور که در شکل مشاهده مـي کنيـد اگـر             
اولين محاسبه ذخيره کنيم، در کالک بعدي همزمـان بـا عمـل ضـرب         

A[1]*B[1]     مي توان عمل A[1]*B[0] به تکرار بعـدي   را که مربوط
دو به اين صورت با يک بار خواندن داده هاي     . حلقه است نيز انجام داد    

. آرايه از حافظه، عمليات مربوط به دو تکرار متوالي را انجام مي دهـيم             
همچنين تعـداد   . بنابراين تعداد دسترسي ها به حافظه کاهش مي يابد        

  . دفعات اجراي کل حلقه داخلي نيز کم مي شود
  . هستندين شکل قابل بررسيز به هميگر ني ديدسته ها

  DMC معماري با  کمک پردازندهياده سازيپ ٤,٢
       با توجـه بـه دسـته بنـدي هـايي کـه ذکـر شـد و انـواع مختلـف                   
   حلقه هايي کـه بايـد در کمـک پردازنـده مـا اجـرا شـود و همچنـين                    
تفاوت هايي که از لحاظ جهت شمارش شمارنده، آرايه اي که داده آن             

ميان اين حلقه ها موجود است، کمـک پردازنـده          ... بايد ذخيره شود و     
 يشنهادي پيدر معمار .  معماري قابل برنامه ريزي باشد     بايد داراي يک  

م بــه ايــن منظــور تعــدادي از ي نــامي مــDMCiii يکــه آن را معمــار
رجيسترهاي کمک پردازنده به اين امـر اختـصاص داده شـده انـد کـه          

قبـل از شـروع بـه      . تنظيمات اوليه کمک پردازنـده را مـشخص کننـد         
ن رجيسترها با توجه به نوع اجراي برنامه توسط کمک پردازنده، ابتدا اي    

حلقه اي که قرار است بر روي آن اجرا شـود مقـداردهي مـي شـوند و           
همچنين آدرس شروع آرايه هايي که مقادير موردنظر در آنهـا ذخيـره             
شده است به آن داده مي شود و سپس کمک پردازنده شـروع بـه کـار          

  .مي کند
طـور   کـه بـه   MACساختار داخلي کمک پردازنـده از دو واحـد          

يکي از اين واحـد هـا عمليـات    . موازي قرار گرفته اند تشکيل مي شود   
تکرار اول را انجام مي دهد و واحد ديگر که داده رجيستر شـده بـه آن     

 شماي کلي  ۵شکل  . وارد مي گردد عمليات تکرار دوم را اجرا مي کند         
  . اين ساختار را نشان مي دهد

 
  DMCگرام معماري کمک پردازنده ديا -۵شکل

  نتايج .٥
 و مقايسه آن بـا معمـاري        DMCبه منطور ارزيابي عملکرد معماري      

اين برنامـه  .  بر روي آن اجرا شده استCoced G.723.1پيشين، برنامه 
در مورد هر کدام از   . تمام انواع حلقه هايي که ذکر شد را شامل مي شود          

به جـاي هريـک از حلقـه هـاي      شود که يحلقه ها به اين ترتيب عمل م   
  :تودرتو مانند اين حلقه

for (i=0; i<N; i++) 
       for (j=i; j<N; j++) 
              Acc0=L_mac(Acc0,A[j],B[j-i]); 
 

  .جايگزين مي گرددر ي زيدستور فراخوان
For (i=0; i<N; i+=2) 
Callcoprocessor(Acc0, Acc1, Add0, Add1, Up/Down flag, 
Inc/Dec flag, Reverse flag); 
 
به اين صورت عالوه بر مقادير اوليـه اي کـه بـراي اجـراي عمليـات              

MAC         الزم است و همچنين آدرس شروع آرايه ها، تنظيماتي کـه بـراي 
مشخص کردن نوع حلقه تودرتو به کار مي رود نيـز بـه کمـک پردازنـده          

  .ندداده مي شود و سپس کمک پردازنده شروع به اجراي برنامه مي ک
را کـه  م ي فر۳ ي صرف شده در پردازنده برا    يزان کالکها ي م ۱جدول  

نشان  DMCو  EHIC يشده اند، در دو معمارکد  Codec G.723.1با 
  .  کنديسه ميداده و با هم مقا

  
  
  
  

Reg. Reg. 

L_mult Unit 

Register 

L_add   Unit 

Register 

A[x] B[y] 

L_mult Unit 

Register 

L_add   Unit 

Register 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

A 
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   مقايسه تعداد کالک پردازنده-۱جدول 
ميشماره فر تعــداد کــالک  

 پردازنـــده در
EHIC 

تعــداد کــالک 
ــده در  پردازنـ

DMC 

زان کاهش  يم
 تعداد کالک

1 1268453 1149456 9.38% 
2 1257080 1138085 9.47% 
3 1129475 1039787 7.94% 

  
 ي بـر رو شتريـ  بيمهـا ي در مـورد فر ر راين مقـاد  يز هم ي ن ۶ شکل

به طور متوسـط تعـداد کـالک صـرف شـده در         .  دهد ينمودار نشان م  
 ين مقدار در معمـار    ينسبت به هم  % DMC ۵,۵۵ يپردازنده با معمار  

EHIC کاهش دارد.  
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مقايسه تعداد کالک پردازنده براي کد کردن فريم هاي  -۶شکل

 Codec G.723.1مختلف با برنامه 
  

 کـد  ي که تنها در کمک پردازنده بـرا ييزان کالک ها  ي م ۲جدول  
     گفتـه شـده صـرف     يک از دو معمـار    يـ  در هر     مذکور يمهايفرکردن  

  . دهدي شود را نشان ميم
  

  پردازندهکمک  مقايسه تعداد کالک -۲جدول 
شماره 

ميفر  
تعــداد کــالک  

پردازنـده  کمک  
 EHIC در

ــالک   ــداد ک تع
پردازنـده  کمک  

 MDC در

زان کاهش  يم
 تعداد کالک

1 338994 255524 24.62% 
2 338994 255524 24.62% 
3 309189 246649 20.23% 

  
 ذکـر شـده   ۲ است که در جـدول   يسه اعداد ي نمودار مقا  ۷شکل  

نـسبت بـه     DMCن تعداد کالک کمک پردازنـده       يانگيبه طور م  . است
  .کمتر است% EHIC ۱۷,۳۱کمک پردازنده 

.  به حافظـه دارد    يک دسترس يکمک پردازنده در هر پالس ساعت       
 ها بـه حافظـه را       يسه تعداد دسترس  ي مقا ۷ار   و نمود  ۲ن جدول   يبنابرا

  .دن دهيز نشان مين
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مقايسه تعداد کالک کمک پردازنده براي کد کردن فريم هاي  -۷شکل

 Codec G.723.1مختلف با برنامه 

  يبندجمع  .٦
در روش ذکر شده با رجيستر کردن داده هاي خوانده شده از حافظه        

ن امـر باعـث     يـ  انجـام شـد و ا      ي به صورت مواز   ي متوال ي تکرار ها  ياجرا
ن تعـداد دسترسـي بـه    يهمچن.  کل برنامه شد  يدن به اجرا  يسرعت بخش 

ن مورد، خود منجر يده شد ايافت که همان گونه که د ياهش  ز ک يحافظه ن 
 يز سربار زماني شود و ني همزمان به حافظه م   يبه کاهش مشکل دسترس   
  . شوديخواندن از حافظه کمتر م
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