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Resumo 
 

A recente evolução na arquitetura dos dispositivos lógicos programáveis, como os 

FPGAs (Field Programmable Gate Array),  associada à demanda por desempenho exigida em 

aplicações de computação científica, despertou a atenção de projetistas de supercomputadores 

que têm investido na criação de plataformas híbridas, associando processadores de propósito 

geral a co-processadores baseados em FPGAs, em busca de melhores níveis de aceleração.  

Uma arquitetura que incorpore um ou mais processadores de propósito geral e FPGAs 

num link de alta velocidade é chamada computador reconfigurável de alto desempenho. Este 

tipo de configuração requer, em geral, uma alta largura de banda entre o processador e o 

FPGA, necessário para que os ganhos com a execução em hardware superem o gargalo na 

comunicação. 

O sucesso dessas plataformas depende de características como: recursos presentes no 

FPGA, disponibilidade de memória na arquitetura, largura de banda e capacidade de 

escalabilidade das mesmas.  Ao mesmo tempo, uma análise adequada do problema e um 

particionamento hardware/software eficiente, são necessários. Neste caso, processos com 

características de controle devem ser executados no processador de propósito geral e a 

computação intensiva deve ser executada em FPGA, onde podem ser exploradas 

características como paralelismo de execução e reuso de dados. 

Neste trabalho, são estudadas as principais características de alguns dos computadores 

reconfiguráveis de alto desempenho existentes. Além disso, como estudo de caso, é 

apresentada a análise e desenvolvimento de uma das importantes operações da computação 

científica: a multiplicação de matrizes, objetivando uma das plataformas estudadas, a 

plataforma RASC (Reconfigurable Application-Specific Computing), desenvolvida pela 

Silicon Graphics.  

A arquitetura proposta no estudo de caso visa, a partir da análise do problema e da 

avaliação dos recursos disponíveis na plataforma alvo, a obtenção de melhores resultados de 

desempenho quando comparado à execução em plataformas convencionais, baseadas em 

processadores de propósito geral. Para tanto, características como paralelismo e o reuso de 

dados são exploradas.  

A partir do projeto desenvolvido, é apresentado um modelo para avaliação de 

desempenho do multiplicador que pode ser aplicado às demais plataformas estudadas.   

Palavras chaves: FPGA, plataforma RASC, paralelismo, computação reconfigurável 

de alto desempenho. 



Abstract 
 

The recent evolution in the architecture of programmable logic devices such as FPGAs 

(Field Programmable Gate Array), associated with the demand for performance required in 

applications of scientific computing, attracted the attention of designers of supercomputers 

that have invested in the creation of hybrid platforms by linking general purpose processors 

with co-processors based on FPGAs, looking for better acceleration levels. 

An architecture that incorporates one or more general purpose processors and FPGAs 

through a high-speed link is called Reconfigurable High Performance Computer. This type of 

configuration requires, in general, a high bandwidth between the processor and the FPGA, so 

that the gains with hardware implementations overcome the communication bottleneck. 

The success of these platforms depends on characteristics such as: resources in the 

FPGA, memory available in the architecture, bandwidth and scalability. Also, a proper 

analysis of the problem and a efficient hardware / software partitioning , are needed. In this 

case, processes with control characteristics should be implemented in the general purpose 

processor and intensive computing tasks must be implemented in FPGA, where features like 

parallelism execution and data reuse can be explored. 

In this work, we considered the main characteristics of some available high-

performance reconfigurable computers. Also, as a case study, we presented the evaluation and 

development of an important kernel of scientific computing: the matrices multiplication, 

aiming at one of the platforms studied, the RASC platform (Reconfigurable Application-

Specific Computing), developed by Silicon Graphics. 

The proposed architecture in the case study aims, from the problem analysis and 

evaluation of the available resources in the target platform, for better performance when 

compared with results of the implementation in conventional platforms. For both, features 

such as parallel and reuse of data are both explored. 

Also, in this work is presented a model to evaluate the performance of the multiplier 

that can be applied to other studied platforms.  

Keywords: FPGA, RASC platform, parallelism, high-performance, reconfigurable 

computing. 
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Glossário 
 

 Esta seção descreve o significado de alguns termos freqüentemente utilizados no texto 

e tem como objetivo familiarizar o leitor com tais termos. 

 
FPGA ( Field Programmable Gate Array)   
 

 Circuito integrado que pode ser programado em campo. É formado por uma 

matriz de blocos lógicos configuráveis com interconexões internas e externas a esses blocos, 

que permitem que o projetista construa sistemas baseados em lógicas combinacionais e 

seqüenciais. 

 

ASIC (Application System Integrated Circuit) 

 Circuito integrado de aplicação específica. Apresenta uma funcionalidade específica 

que não pode ser modificada em campo. 

 

BRAM Block 

 Bloco de memória RAM interno ao FPGA e que pode ter seu comportamento, largura 

e número de palavras configuráveis de acordo com as necessidades do projetista. 

 

DSP Block 

 Blocos com Lógicas especiais internas ao FPGA, em geral formados basicamente por 

somadores e multiplicadores, que permitem a criação de circuitos aritméticos de forma 

eficiente.  

 

Cray 

 Companhia de supercomputadores que nos últimos anos têm investido na associação 

de dispositivos reconfiguráveis a processadores de propósito geral com intuito de melhorar o 

desempenho de seus produtos. 

 

SGI (Silicon Graphics) 

 Empresa especializada em computação de alto desempenho e criadora do RASC. 

Sistema que integra um servidor baseado em processador de propósito geral e um sitema 

reconfigurável  baseado em FPGA da Xilinx. 



BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) 

 Conjunto de rotinas eficientes que provêem blocos básicos para execução de 

operações entre matrizes e vetores. É dividido em três níveis: BLAS 1 que contém rotinas 

para operações entre vetores, BLAS 2  com rotinas para operações entre matrizes e vetores e 

BLAS 3 que contém rotinas para operações entre matrizes. 

  

DRAM (Dynamic Random Access Memory) 

 Memória volatil dinâmica baseada em capacitores e utilizada como memória principal 

dos processadores. Apresenta maior capacidade de armazenamento e menor largura de banda 

quando comparada a memória SRAM. 

  

SRAM (Static Random Access Memory) 

 Memória volatil estática baseada em flip-flops. Apresenta menor capacidade de 

armazenamento e maior largura de banda quando comparada à memória DRAM. 

 

Granularidade fina 

 Decomposição de uma tarefa num grande número de tarefas pequenas que podem ser 

executadas em paralelo por várias unidades de execução. 

 

Granularidade grossa 

 Decomposição de uma tarefa num pequeno número de grandes tarefas. 

 

Conexão RapidArray 

 Rede de interconexão de alta velocidade (2GB/s) proprietária da Cray que permite a  

interconexão de vários compute blades do sistema Cray XD1. 

 

Compute blade  

 Placa eletrônica que corresponde a uma unidade básica de um sistema computacional. 

Pode ser composta por processadores, recursos reconfiguráveis e recursos de memória e 

conexão.  

 

 

 

 



DCP( Direct Connected Processor) 

 Arquitetura em que vários processadores são integrados em um simples e unificado 

sistema através de uma interconexão de alta velocidade. Este tipo de configuração elimina 

disputas por memória compartilhada e gargalos de barramentos. 

 

Hypertransport 

Tecnologia de interconexão entre chips de alta velocidade e alto desempenho, com 

largura de banda de 3,2 GB/s e utilizada pelos processadores AMD. 

NUMAlink 

Sistema de interconexão desenvolvido pela SGI para utilização nos seus sistemas 

computacionais de memória distribuída. O NUMAlink 4 possui uma largura de banda de 6,4 

GB/s. 

SSP (Scalable System Port) 

Interface de alta largura de banda (até 3,2 GB/s) e baixa latência utilizada pelo sistema 

RASC na conexão entre o recurso reconfigurável eo processador de peopósito geral. 

QDR  (quad data rate) 

 Configuração de memória com portas de leitura e escrita separadas, permitindo que 

leituras e escritas sejam executadas em paralelo e aumentando a largura de banda da memória.  

 

Bitstream 

 Conjunto de bits que são gerados por uma ferramenta de síntese e que são carregados 

no FPGA para configuração dos elementos lógicos de acordo com a funcionalidade desejada. 

 

DMA (Direct memory access) 

 Técnica que permite que certos dispositivos de hardware num sistema computacional 

acessem o sistema de memória para leitura e escrita independentemente da CPU (sem 

sobrecarregar a CPU).  

 

Verilog 

 Linguagem de descrição de hardware usada para descrever circuitos eletrônicos e 

sistemas.  É uma linguagem destinada a verificação, testes e síntese lógica. 



VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) 

 Linguagem de descrição de hardware utilizada para descrever sistemas digitais. 

Permite descrições comportamentais, estruturais e temporais da lógica de circuitos. 

 

Testbench 

 Ambiente composto por um conjunto de ferramentas que permitem a verificação 

funcional de um produto em desenvolvimento. Este produto é denominado DUT(Design 

Under Test). Em geral, é criado um modelo de refência que contempla a funcionalidade do 

módulo a ser testado. Esse modelo e o DUT são alimentados com um conjunto de vetores de 

entrada e produzem saídas que devem ser comparadas. 

 

Pipeline 

 Técnica de hardware que permite acelerar a velocidade de operação do processador, 

através da utilização paralela dos seus  recursos.  Busca de instrução (dados) e execução das 

operações são feitas em paralelo. 

 

MAC (multiply-accumulate) 

 Módulo que realiza a operação de multiplicação de dois valores de entrada e soma 

com valor previamente acumulado. 

 

RASC 

 Supercomputador reconfigurável desenvolvido pela SGI, baseado na associação de um 

servidor Altix , com processador Itanium 2, e um recurso reconfigurável, RC100, com dois 

FPGAs Xilinx Viterx-4. 

 

FIFO (First In First Out) 

Estrututa de dados baseada em fila, em que o primeiro dado a ser armazenado é o primeiro a 

ser lido. 

 

Cluster 

 Conjunto de computadores ligados em rede e que trabalham de forma cooperativa na 

execução de uma tarefa , como se fossem uma única máquina de grande porte. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 
 

 

 O computador é hoje uma ferramenta presente e imprescindivel em praticamente todas 

as áreas de atuação. Em especial, na computação científica, que utiliza intensamente a 

tecnologia como ferramenta na solução de seus problemas  [1],[2],[3],[4]. 

A necessidade crescente de recursos computacionais demandada por essas áreas, 

associada aos avanços da microeletrônica, provocaram uma evolução na arquitetura dos 

processadores, não só em sua organização interna, mas também em sua freqüência de 

operação, que se tornou cada vez maior. Dentro desse contexto, acredita-se já se ter chegado a 

um limite no que diz respeito ao aumento de freqüência nos processadores com a tecnologia 

vigente, CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor). A partir daí, foi iniciada uma 

nova abordagem, com a integração de dois ou mais processadores em um único chip 

[5][6][7][8]. 

 Nesta arquitetura, os processadores trabalham paralelamente e de forma cooperativa 

na solução das tarefas, sem a necessidade de operar no limite da freqüência e, portanto, 

dissipando menos potência. Esta alternativa provocou uma melhora de desempenho dos 

computadores [9],[10]. 

Entretanto, outros fatores, além da capacidade de processamento, limitam o 

desempenho dos computadores, como, velocidade de barramento e a largura de banda no 

acesso aos dados na memória. Desta forma, a arquitetura tem seu desempenho variável com o 

tipo de aplicação executada. Aplicações massivas de dados, por exemplo, têm seu 

desempenho limitado ao tempo de acesso aos dados. 

Uma proposta alternativa de arquitetura é a utilização de co-processadores, com 

arquiteturas customizadas para a realização de uma tarefa específica e que podem colaborar 

com os processadores de propósito gerais, acelerando as aplicações. Estes co-processadores 

desenvolvidos para aplicações específicas, os ASICs(Application Specific Integrated Circuits), 

conseguem, em geral, um bom desempenho. No entanto, são de alto custo e não podem ter 

sua estrutura, sua funcionalidade, alterada.   

Paralelo a isso, os dispositivos lógicos programáveis, mais especificamente, os  

FPGAs(Field Programmable Gate Arrays) e os CPLDs(Complex Programmable Logic 

Devices), que antes representavam soluções para o desenvolvimento de pequenos protótipos 

de ASICs, hoje conseguem implementar sistemas completos. Atualmente, uma maior 
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quantidade de blocos lógicos, com dezenas de milhões de gates, a inserção de blocos de 

memória, as BRAMs (Block RAM),  e blocos específicos para processamento digital de sinais, 

os DSP Blocks, estão disponíveis nestes dispositivos [11][12]. 

 Neste contexto, considerando também o paralelismo intrínseco desta arquitetura, a 

possibilidade de técnicas de reuso de dados e sua flexibilidade na implementação de 

diferentes núcleos(cores) de hardware em um único dispositivo,  fez com que os FPGAs se 

tornassem uma opção interessante na aceleração de aplicações científicas [16],[20],[21].  

A partir daí, empresas de supercomputadores como a Cray [26] e a SGI (Silicon 

Graphics) [39], começaram a investir em soluções híbridas, que utilizam processadores de 

propósito gerais e acoplados a eles, os FPGAs. Essas soluções incorporam, não só, o recurso 

de hardware, mas todo ambiente de software para que projetos objetivando essas plataformas 

sejam desenvolvidos [26],[36],[39]. 

Esse cenário despertou interesse da  Rede de Modelagem Computacional 

RPCMOD/CENPES/FINEP da Petrobrás [73] que em parceria com o Centro de Informática, 

criou o grupo HPCIn como objetivo de desenvolver pesquisas em computação de alto 

desempenho, visando soluções baseadas em FPGA para acelerar algumas operações da 

computação científica. 

 O primeiro projeto do HPCIn foi o desenvolvimento em hardware da biblioteca do 

BLAS (Basic Linear Algebra Subprogram), uma das bibliotecas essenciais para computação 

científica [44]. O BLAS é dividido em três níveis, o nível 1 considera operações de 

multiplicação vetorial, o nível 2  consiste em multiplicação entre matriz e vetor, e o nível 3 

em operações de multiplicação entre matrizes. Destes, o desenvolvimento da multiplicação de 

matrizes em ponto flutuante de dupla precisão foi o primeiro kernel  estudado pelo HPCIn. 

Além disso, o acesso remoto a um dos sistemas de computação reconfigurável, o 

RASC (Reconfigurable Application-Specific Computing), desenvolvido pela SGI, foi 

disponibilizado para o desenvolvimento e avaliação da equipe, tornando-se esta, a plataforma 

alvo deste projeto. 

Este trabalho apresenta: um estudo de características de computadores reconfiguráveis 

de alto desempenho comerciais disponíveis, imprescindível para que se possa avaliar e 

estimar o desempenho dos mesmos; uma avaliação do problema e uma metodologia de 

desenvolvimento da arquitetura de um multiplicador de matrizes, necessário para o 

mapeamento do problema na arquitetura; o fluxo de desenvolvimento de um estudo de caso 

na plataforma RASC, com a implementação de um multiplicador de matrizes quadradas de 

ordem 100. 
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Nas seções seguintes, serão apresentados uma fundamentação teórica baseada em 

hardware reconfigurável e computador reconfigurável, bem como, uma descrição da estrutura 

do documento. 

1.1    Fundamentação teórica 

 
1.1.1 Hardware Reconfigurável 
 

Hardware Reconfigurável é um dispositivo de características intermediárias entre os 

processadores de propósito geral e os ASICs. Ele combina a flexibilidade dos processadores 

de propósito geral com o alto desempenho dos ASICs. 

Como o hardware reconfigurável é programado para resolver um problema específico, 

ele pode alcançar um melhor desempenho e maior eficiência que os processadores de 

propósito geral. E, como pode ser programado e reprogramado depois de sua fabricação, ele 

apresenta menor custo de projeto e uma maior flexibilidade que os ASICs. 

Os FPGAs podem ser considerados o estado da arte dos dispositivos de hardware 

reconfigurável [16]. Eles são baseados em SRAM e são configurados através da escrita de um 

bitstream na sua memória de configuração. 

Os FPGAs são implementados como uma matriz de blocos lógicos configuráveis e 

interconexões internas e externas aos blocos. A arquitetura de um FPGA genérico é mostrado 

na Figura 1. 1 [15]. 

 

Figura 1. 1. Arquitetura interna de um FPGA 
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 Os blocos maiores representam os blocos lógicos e os menores representam os blocos 

utilizados para programar o roteamento. Os blocos lógicos se conectam para que a 

funcionalidade desejada seja alcançada. Na  também estão representados os blocos de 

memória, as BRAMs e os blocos dedicados para processamento digital de sinais, os blocos de 

DSP. 

Os blocos lógicos são compostos por lógicas combinacionais, flip-flops, 

multiplexadores e conexões internas. A lógica combinacional é implementada com look-up 

tables, que são baseados em memória. Com os look-up tables  pode-se implementar qualquer 

lógica combinacional com um número de entradas correspondentes ao número de bits de 

endereçamento. As entradas são associadas às linhas de endereço e as saídas possíveis são 

armazenadas durante a configuração do FPGA. A implementação de uma porta OU(OR) de 

três entradas é implementada no look-up table da Figura 1. 1. 

Nos últimos anos, a densidade destes dispositivos têm crescido bastante, permitindo 

sua aplicação na solução de problemas mais complexos, como processamento de sinais, 

criptografia, segurança de redes [17],[18],[19]. Além disso, os fabricantes têm investido na 

inserção de blocos dedicados nos FPGAs, que por serem dedicados consomem menos área e 

alcançam melhor freqüência do que sua implementação com lógica. Exemplos desses blocos 

são as BRAMs, as unidades aritméticas como multiplicadores e acumuladores e até 

processadores, como o power PC no Xilinx Virtex II Pro [11],[12].. 

 

1.1.2    Computador reconfigurável 
 

O computador reconfigurável consiste na união de um processador de propósito geral 

e um hardware reconfigurável visando explorar os benefícios de cada um. 

Os processadores de propósito geral com arquitetura von Neumann e alta freqüência de 

operação são mais eficientes para tarefas de controle, que não exigem uma grande capacidade 

de cálculos computacionais. O hardware reconfigurável, por sua vez, com seu pipeline e 

paralelismo intrínseco, é eficiente para tarefas intensivas de dados que exigem grande 

processamento. Neste caso, o hardware implementa diretamente as operações aritméticas, sem 

ter que decodificar nenhuma instrução previamente, como nas arquiteturas convecionais. 

Os sistemas de computadores reconfiguráveis de alto desempenho consistem assim, de 

um ou mais processadores de propósito geral, hardware reconfigurável e uma arquitetura de 

interconexão de alto desempenho. As tarefas podem ser executadas nos processadores, no 

hardware reconfigurável ou em ambos. Este tipo de projeto cooperativo,  permite a exploração 
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dos benefícios do paralelismo da computação de alto desempenho em conjunto com a 

aceleração em hardware associada à computação reconfigurável [57],[15],[62]. 

1.2   Organização 

 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 2 é apresentado um 

estudo sobre os principais computadores reconfiguráveis de alto desempenho, bem como, 

trabalhos científicos relacionados, que foram desenvolvidos abordando essa classe de 

problemas e suas respectivas plataformas. No capítulo 3, apresenta-se as características 

técnicas da plataforma RASC, seu fluxo de projeto e ambiente de simulação. No capítulo 4, é 

apresentada uma metodologia para exploração do paralelismo de execução e reuso de dados 

em aplicações de multiplicação de matrizes em plataformas reconfiguráveis. No capítulo, 5 é 

apresentado um estudo de caso desenvolvido para a plataforma RASC, onde se busca explorar 

a arquitetura alvo e aplicação, a partir da metodologia descrita no capítulo 4. Finalmente, no 

capítulo 6 apresentamos as conclusões e trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2 

Sistemas Reconfiguráveis de Alto Desempenho 
 

 

 O desafio constante da computação na busca de melhores níveis de desempenho 

associada ao aumento da disponibilidade de recursos nos sistemas de computação 

reconfigurável atuais ocosionou uma mudança de paradigma nas arquiteturas computacionais. 

 Novos modelos de arquitetura que utilizam o hardware reconfigurável, mais 

especificamente os FPGAs, estão sendo propostos.  Nestes projetos, é possível combinar a 

flexibilidade de projetos de software com um aumento de desempenho ocasionado pela 

implementação direta e customizada no hardware.  

 Especificamente, os projetos com FPGAs  permitem, não só um alto grau de 

paralelismo computacional, como também, um grande número de acesso externo (paralelismo 

de I/O). Além de atenderem aos requisitos de baixo consumo de potência e ocuparem pouco 

espaço físico [58]. Estas características fizeram com que os FPGAs se tornassem uma opção 

atrativa para acelerar as aplicações científicas, como co-processadores aritméticos [13],[14] 

 Neste contexto, sistemas reconfiguráveis de alto desempenho estão sendo construídos 

com os FPGAs funcionando como aceleradores de aplicações para os processadores de 

propósito geral. Estes sistemas [21],[61] são similares aos sistemas distribuídos com múltiplos 

nós de computação conectados via rede. Entretanto, esses nós de computação são formados 

por processadores de propósito geral e FPGAs, muitas vezes compartilhando um mesmo 

sistema de memória.   

 Em [21]  é apresentado um modelo de computação genérico para esses sistemas. Em 

cada nó de computação, os processadores são ligados à memória DRAM enquanto os FPGAs 

são ligados à memória SRAM. A Figura 2. 1 ilustra o modelo de computação dos sistemas de 

computação reconfiguráveis. 
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Figura 2. 1. Modelo de Computação dos sistemas de computação reconfiguráveis 

 

 A idéia desses sistemas é que o processador de propósito geral seja responsável pela 

parte de controle, com um ou mais FPGAs sendo responsáveis pela computação intensiva de 

dados.  

 Assim, o sistema de computação reconfigurável explora dois níveis de paralelismo: o 

paralelismo de granularidade grossa, executado pelos múltiplos nós de computação e o 

paralelismo de granularidade fina, obtido pela execução paralela das pequenas operações 

matemáicas nos FPGAs. Esta associação tem alcançado desempenho superior quando 

comparado a soluções que utilizam apenas processadores de propósito geral [21],[22],[23].  

 Neste capítulo, são apresentadas algumas plataformas comerciais que utilizam os 

FPGAs como aceleradores de aplicação.
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2.1 Supercomputador Cray XD1 
 

 

  A Cray XD1 [27] é uma das plataformas comerciais que combina computação 

reconfigurável com processadores de propósito geral para alcançar aumento de desempenho. 

Trata-se de um cluster baseado no processador AMD Opteron [28] com uma interconexão 

proprietária RapidArray de alta velocidade. A unidade básica da sua plataforma é conhecida 

como compute blade e contém 2 processadores AMD Opteron e um FPGA Xilinx Virtex II. 

Cada FPGA tem acesso a quatro bancos de memória SRAM QDR II e podem acessar, 

também, a DRAM dos processadores Opteron, através dos processadores RapidArray, 

responsáveis por boa parte das funções de comunicação dentro do sistema Cray [24]. 

 

 

Figura 2. 2. Conexões do módulo FPGA do Cray XD1 

 

 Um switch crossbar RapidArray permite a comunicação entre os  compute blade, 

sendo que seis compute blades formam um chassis. Dentro dos chassis, os FPGAs são 

conectados em um array circular através de uma interface de comunicação de alta velocidade 

provida pelos Transceivers Xilinx RocketI/O Multi-Gigabit [77]. Os vários chassis são 

conectados usando os switches externos RapidArray. A Figura 2. 3 ilustra a arquitetura de um 

chassis Cray XD1. 
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Figura 2. 3. Arquitetura de Hardware do Cray XD1 
 

  

 O sistema Cray [27] é um sistema de HPC (high performance computer) baseado na 

arquitetura DCP (Direct Connected Processor), onde dispositivos de memória e 

processadores estão diretamente conectados. A arquitetura DCP do Cray [30] permite a 

otimização das aplicações de passagem de mensagens, ligando os processadores diretamente 

através de uma estrutura de interconexão de alto desempenho e eliminando, assim, a disputa 

em memória compartilhada e o gargalo de barramentos. Com esta arquitetura, é possível 

integrar vários processadores em um sistema simples e unificado, alcançando melhores níveis 

de desempenho das aplicações. A Figura 2. 4 apresenta a arquitetura DCP do sistem Cray 

XD1. 

 

 

Figura 2. 4. XD1 – Processador Conectado Direto 
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 A arquitetura do Cray XD1 inclui quatro subsistemas chaves: o ambiente de 

computação, a interconexão RapidArray, o acelerador de aplicação e o gerenciamento ativo 

[27], [60]. 

 O ambiente de computação é composto pelos processadores AMD Opteron e o sistema 

operacional Linux. O motivo da escolha do processador Opteron pela Cray é o seu 

desempenho no acesso à memória. Como um processador de 64 bits, o Opteron consegue 

endereçar mais que um Terabyte de memória. Além disso, cada processador possui um 

controlador de memória embutido que provê uma largura de banda de 6,4 GB/s. Este 

desempenho escala linearmente para 12,8 GB/s quando dois processadores são acoplados. 

O uso do sistema Operacional Linux permite que os usuários tirem vantagem do 

grande número de aplicações código-aberto e comerciais.  

Os processadores de comunicação RapidArray  provêem a interface do 

HyperTransport [71] do processador Opteron com a interconexão RapidArray, criando um 

link de alta velocidade e baixa latência entre os processadores AMD. Permitem ainda, devido 

ao forte acoplamento dos processadores Opteron e switches, acelerar as funções de 

comunicação dos processadores AMD, liberando-os para executar as tarefas de computação e 

permitindo computação e comunicação concorrentes. 

O subsistema acelerador de aplicações incorpora computação reconfigurável para 

alcançar uma maior aceleração das aplicações alvo. Cada chassis Cray XD1 pode ser 

configurado com até seis processadores de aceleração de aplicação baseado nos FPGAs Xilinx 

Virtex-II. O recurso reconfigurável atua como um co-processador para os processadores AMD 

Opteron. Os algoritmos de computação intensiva e altamente repetitivos podem ser 

significativamente acelerados através de sua execução paralela nesses dispositivos. 

O sistema de gerenciamento ativo combina particionamento e características de 

inteligência de auto-configuração para permitir que administradores visualizem e gerenciem 

centenas de processadores como um ou mais computadores lógicos. 

O particionamento divide o sistema Cray em computadores lógicos e os 

administradores operam estas partições. As características de auto-configuração 

automaticamente traduzem detalhes de particionamento em detalhes de configurações do nó. 

Em [21], a plataforma XD1 foi avaliada para projetos de multiplicação de matrizes em 

ponto flutuante, aplicação que é básica para computação científica e cujo desempenho é 

fundamental para muitas aplicações [50],[51].  

O foco do trabalho [21] foi investigar o desempenho das plataformas híbridas que 

utilizam FPGA e processadores de propósito geral. Para isto foram considerados o problema 
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de particionamento hw/sw, a comunicação e cooperação entre FPGAs e processadores, o 

paralelismo dentro do FPGA e a escalabilidade para múltiplos nós. 

 Foi proposto um projeto que pode ser implementado em múltiplos nós do sistema, 

sendo o trabalho particionado dentro de cada nó usando um método de modelagem de 

desempenho baseado no balanceamento de cargas entre o FPGA e o processador. Além disso, 

a computação nos FPGAs e nos processadores foram coordenadas para evitar conflitos no 

acesso à memória. 

 O projeto alcançou uma aceleração de 1,4x quando comparado com implementação 

apenas utilizando processador de propósito geral e de 2x quando comparado com projetos que 

utilizam apenas FPGA. O resultado experimental alcançou 24,6 GFLOPs para a aplicação de 

multiplicação de matrizes utilizando seis processadores e seis FPGAs . 

 Dentre as principais conclusões do estudo estão o fato de que o desempenho da 

aplicação é escalável com o número de nós e de que o desempenho de cada nó pode ser 

aumentada com a utilização de unidades de ponto flutuante mais eficientes e/ou com o uso de 

dispositivos FPGAs maiores.  

 Em [22] a plataforma Cray XD1 foi utilizada como alvo para o projeto que propôs 

uma biblioteca do BLAS (Basic Linear Algebra Subprogram) [44] para o estado da arte dos 

sistemas reconfiguráveis de alto desempenho, visando a exploração da hierarquia de memória 

e dos múltiplos FPGAs nesses sistemas. 

 Para o projeto [22], são estudadas três tipos de operações: produto escalar, 

multiplicação vetor-matriz e multiplicação de matrizes. Estas operações são importantes, pois 

servem como blocos básicos para muitas aplicações em álgebra linear, entre elas, soluções de 

sistemas lineares, problemas de autovalor e de valor singular, entre outras [23],[30],[31],[43].   

 A hierarquia de memória considerada em [22] engloba os seguintes níveis de 

memória: as BRAMs internas aos FPGAs, as memórias SRAMs presentes na placas 

aceleradoras e a memória principal do processador de propósito geral, as DRAMs. 

 Os resultados para este trabalho mostraram o quanto o desempenho dos sistemas para 

as operações de produto escalar e de multiplicação vetor-matriz é dependente da largura de 

banda entre a memória e o FPGA. A análise é a seguinte: como as operações de multiplicação 

vetor-matriz e produto escalar são consideradas I/O bound, pois fazem uso intensivo de 

operações de entrada e saída. Mesmo que  uma capacidade de processamento ilimitada seja 

disponibilizada, o desempenho destas operações é restringida pela largura de banda de 

memória disponível. 
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 Supondo-se uma largura de banda de memória de bw palavras por segundo e uma 

capacidade de processamento ilimitada, para a operação de produto escalar de dois vetores de 

tamanho n teríamos uma latência mínima de 
bw

n•2
segundos, que é o tempo de leitura dos 

vetores para processamento. Para cada leitura dos vetores uma operação de produto escalar 

pode ser realizada, esta operação corresponde a n⋅2  operações (n multiplicações e n somas), 

o que determina um pico de desempenho de  bw
bwn

n
=

•

•

2

2
FLOPS. 

  Já para a multiplicação matriz-vetor, considerando uma matriz quadrada de ordem n,  

a latência mínima seria de aproximadamente 
bw

n 2

 , que é o tempo de busca da matriz. O 

produto matriz-vetor produz um vetor de tamanho n, o calculo de cada elemento do vetor 

corresponde a 2n operações , assim o pico de desempenho da multiplicação é dado por  

bw=
bwn

nn
2

/

)(2

2

⋅⋅
FLOPS. 

 Em termos quantitativos os resultados foram os seguintes: para uma multiplicação 

vetor matriz com elementos em ponto flutuante de dupla precisão o desempenho é 

determinada pela largura de banda do nível de memória onde os dados estão inicialmente 

armazenados. Com os dados inicialmente armazenados em uma DRAM com largura de banda 

de 1.3GB/s o projeto alcançou um desempenho de 262 MFLOPs, já com os dados  

inicialmente armazenados na SRAM, com largura de banda de 3,2 GB/s, o projeto alcançou 

um desempenho de 2,05 GFLOPs. 

 Diferente do que ocorre com as duas operações anteriores, a operação de multiplicação 

de matrizes não é I/O bound, tendo em vista que cada elemento de uma operação 

nxnnxnnxn BAC *=  é utilizado n vezes.  Sendo assim, o pico de desempenho deste projeto não 

é determinado pela largura de banda de memória disponível e sim pelos recursos de hardware 

disponíveis no FPGA, pela velocidade destes recursos e pela capacidade de reusar os dados. 

 Desta forma, o projeto teve como foco a exploração da hierarquia de memória do 

sistema Cray [27] e o máximo reuso de dados através utilização completa da memória interna, 

ou seja, das BRAMs. 

 Em  [29], a Cray XD1 é utilizada como plataforma alvo para acelerar aplicações em 

simulação de tráfego [52]. Para tanto, foi utilizado um modelo de automação celular altamente 

paralelo, que utiliza dados inteiros e operações aritméticas simples, tendo, portanto, potencial 

para exploração do paralelismo dos FPGAs. 
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 As principais contribuições deste trabalho, além da utilização da plataforma Cray para 

aceleração da aplicação, são a apresentação de um estudo do compromisso que deve existir 

em projetos que utilizam plataformas híbridas: o particionamento hardware/software; e a 

determinação de características desejáveis para as próximas gerações de supercomputadores 

reconfiguráveis. 

 Nos projetos com plataformas híbridas, devem ser levados em conta, não somente a 

fração da aplicação que deve ser acelerada, mas também, o custo de comunicação e 

sincronização, para se determinar o melhor nível de integração do sistema. O custo com a 

transferência de dados não deve superar o ganho com o paralelismo da execução nos FPGAs. 

 Aplicações com potencial para explorar paralelismo e pipeline e com necessidades de 

transferência de dados mínimas, combinadas com plataformas que apresentem uma alta 

largura de banda entre o FPGA e os bancos de memória, têm um potencial para consideráveis 

ganhos de desempenho [49].  

 Sendo assim, o estudo realizado em [29] resultou na apresentação de algumas 

propostas para melhorar o desempenho das plataformas reconfiguráveis, quais sejam: 

aumentar a capacidade das memórias, uma vez que manter os dados próximos ao FPGA reduz 

o tempo de transferência e aumenta a quantidade de tempo em que os dados são processados; 

aumentar a quantidade de portas de memória para permitir explorar todo paralelismo que pode 

ser alcançado pelos FPGAs; associar bancos de memória DRAMs aos FPGAs para permitir 

que os mesmos tenham acesso a uma maior quantidade de dados a um menor custo temporal. 

 
2.2 Supercomputador Cray XT5h 
 
 A Cray tem evoluído suas plataformas em busca de melhores resultados de 

desempenho para as aplicações científicas, a seguir será descrita uma plataforma que é uma 

evolução da plataforma Cray XD1.  

O Cray XT5h [53] é um supercomputador híbrido que pode integrar múltiplas 

arquiteturas de processadores em um completo ambiente de desenvolvimento de software. O 

sistema permite o acoplamento de processadores escalares com processadores vetoriais de alta 

largura de banda e aceleradores reconfiguráveis em FPGA. 

O Cray XT5h pode incorporar uma variedade de blades de processadores. O blade de 

processamento reconfigurável é o Cray XR1 que oferece uma solução em FPGA 

massivamente escalável, o que pode permitir melhoras significativas no desempenho de certos 

tipos de aplicação. A solução inclui também um ambiente de software bem definido para 

simplificar a integração das rotinas reconfiguráveis nos programas já existentes. 
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O blade reconfigurável Cray XR1 [54] tem dois nós, consistindo de um processador 

AMD Opteron conectado com duas unidades de processamento reconfigurável, baseada nos 

FPGAs Xilinx Virtex-4 LX200. Esta conexão é feita diretamente com HyperTransport [71] , 

que permite que as unidades de processamento reconfiguráveis sejam fortemente acopladas ao 

procesador Opteron, permitindo uma comunicação de baixa latência e alta largura de banda 

entre os elementos de processamento.  

A interconexão entre os blades é baseada no chip Cray SeaStar2+[53] que conecta 

diretamente todos os nós em uma topologia 3D [53], eliminando o custo e a complexidade de 

switches externos e permitindo uma fácil expansão.  A Figura 2. 5 mostra a arquitetura de um 

Cray XR1. 

 
 

Figura 2. 5. Arquitetura do Cray XR1 
 

 O sistema XT5h pode integrar até 30.000 FPGAs Virtex-4 em um sistema e podem ser 

aplicados a solução de problemas complexos. 

 

2.3 Módulo co-processador XD1000 
 

O sistema de desenvolvimento XD1000 [32] da XtremeData é uma plataforma  que 

explora os benefícios de co-processamento em FPGA dentro de um ambiente de computação 

x86. Trata-se de um módulo co-processador baseado em FPGA que permite integrar a 

tecnologia do FPGA Stratix II da Altera em um sistema multi-Opteron.  

O XD1000 pode ser inserido diretamente em um soquete Opteron 940 e utilizar toda 

infra-estrutura existente na placa-mãe para criar um ambiente completo para as funções do co-

processador. A Figura 2. 6 apresenta o co-processador XD1000. 
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Figura 2. 6. Co-processador XD1000 
 

 

O módulo co-processador conecta-se ao Opteron através do barramento 

HyperTransport [71] de baixa latência e alta largura de banda. Esse tipo de conexão permite 

um forte acoplamento entre o FPGA e o processador Opteron. O módulo conecta-se à 

memória DDR-333 com 5.4GB/s de largura de banda. A Figura 2. 7 apresenta uma placa-mãe 

com o co-processador XD1000. 

 

 

Figura 2. 7. Placa-mãe com o co-processador XD1000 

 

Em [33], FPGAs e GPUs são avaliadas como co-processadores para aplicações 

intensivas de dados, aplicações que executam operações de leitura e escrita em uma grande 

massa de dados.  

 Para a avaliação de co-processadores em FPGA, uma plataforma XD1000 [33] com 

um processador Opteron dual-core com 2.2 GHz ligado a uma memória de 4GB de memória 

DRAM, uma FPGA Stratix EP2S180F1508-C3 também conectada com 4GB de memória 

dinâmica e 4MB de memória estática (SRAM) foi utilizada no experimento. A arquitetura é 

mostrada na  Figura 2. 8. 
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Figura 2. 8. Arquitetura do XtremeData XD1000 
 

 Como citado anteriormente, para avaliar o desempenho [33] das tecnologias (FPGA e 

GPU) foram utilizados benchmarks intensivos em dados. Estes benchmarks utilizam três tipos 

de dados: imagem científica, processamento de texto não estruturado e gráficos semânticos 

utilizando redes de relacionamentos.  

O benchmark utilizado na avaliação dos FPGAs foi a classificação de linguagem. Para 

realizar a classificação foi utilizada a técnica de criação de um perfil da linguagem, conhecido 

como perfil n-gram [34]. 

Um n-gram é uma sequência de caracteres de tamanho n e é extraído de um 

documento. A avaliação de um conjunto de documentos de uma linguagem determina o perfil 

n-gram. A probabilidade de que um documento de entrada pertença a uma linguagem 

particular é determinado pela sua aproximação com os documentos do perfil n-gram da 

linguagem. 

Um classificador n-gram deve gerar os perfil n-gram e então comparar um documento 

desconhecido com todos os perfis criados para determinar a que linguagem o documento 

pertence. 

No trabalho foi utilizada uma versão modificada de um caracterizador de texto 

baseado em FPGA, o HAIL (Hardware-Accelerated Identification of Language) [35]. 

Para avaliar o desempenho do classificador implementado na XD1000, o mesmo foi 

comparado com uma implementação em software executada num processador Opteron de 2,4 

GHz com 16 Gbytes de memória.  

Sem considerar o tempo de acesso aos dados no disco, a implementação em FPGA 

utilizando o barramento Hypertransport foi 85 vezes mais rápida do que a implementação em 

software. O resultado permitiu concluir que a utilização de co-processadores pode eliminar o 

gargalo da CPU em aplicações intensivas de análise de dados sob o custo no tempo de 

desenvolvimento.  
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2.4 Sistema SRC-6 MAPstation 
 

 O SRC-6 MAPstation [36],[59] é sistema reconfigurável que integra um 

microprocessador Intel, executando o sistema operacional Linux, e um recurso lógico 

reconfigurável, denominado processador MAP (Multi-adaptative Processor) [60] . Cada 

processador MAP consiste em dois FPGAs Xilinx Virtex II Pro XC2VP100 e um controlador 

baseado em FPGA. Cada FPGA tem acesso a seis bancos de memória SRAM on-board (OBM 

– on-board memory), de 4MBytes cada, que provêem uma largura de banda total de 4.8 GB/s. 

 O controlador de FPGA facilita a comunicação e o compartilhamento de memória 

entre os microprocessadores e os FPGAs. O programador é explicitamente responsável pela 

transferência de dados de e para os bancos de memória via funções fornecidas pelo fabricante 

e chamadas de dentro da aplicação em FPGA. 

 Múltiplos MAPstations podem ser conectados pela rede Ethernet formando um 

cluster. A Figura 2. 9 mostra a arquitetura de hardware do processador MAP. 

 

Figura 2. 9. Arquitetura de hardware do processador MAP SRC 

 

 Na Figura 2. 10, vemos a arquitetura do SRC-6 MAPstation, consistindo de uma 

placa-mãe com processador Intel dual Xeon de 2.8GHz e o processador MAP, interconectados 

a 1.4 GB/s via um switch Hi-Bar. Na figura, a placa de interface SNAP [37], plugada 

diretamente no slot DIMM, conecta a placa-mãe ao switch Hi-Bar.  
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Figura 2. 10. Arquitetura do SRC-6 MAPStation 

 

 Em [38], a plataforma SRC é utilizada para a análise de desempenho de FPGAs em 

simulações biomoleculares. O projeto foi desenvolvido utilizando linguagem de alto nível e 

como estudo de caso foi implementado um método de simulação de dinâmica molecular. 

 A plataforma SRC foi escolhida por disponibilizar uma pilha de software que permite 

que os algoritmos sejam escritos em linguagens de alto nível tradicionais, como C ou Fortran. 

Para o estudo de caso, apenas uma parte do algoritmo de simulação, que compreende 

80% do seu tempo de execução total, foi considerada. Para esta fração do algoritmo, a 

capacidade dos FPGAs SRC permitiram uma aceleração da computação maior que 3x para 

dois sistemas biológicos da ordem de 24K ou 62K átomos, utilizando uma aritmética em 

ponto flutuante de precisão simples. 

 Além da contribuição na elaboração do benchmark descrito anteriormente, em [38] 

duas outras contribuições devem ser consideradas neste trabalho: 

A primeira é uma análise sobre a potencialidade das plataformas com FPGA, tendo em 

vista a sua evolução acelerada quando comparado à evolução dos microprocessadores. O 

resultado deste estudo foi a criação de um modelo para prever o desempenho das 

implementações utilizando gerações mais avançadas de FPGAs (Virtex-V, por exemplo).  

O modelo é parametrizado de acordo com a aplicação de entrada e com as 

características do FPGA alvo (freqüência de relógio, capacidade de memória e largura de 

banda).  A modelagem permitiu definir uma equação que determina o tempo de computação 

do algoritmo, considerando dois elementos: o custo de computação e o overhead na 

transferência dos dados. 

A partir desta equação é possível determinar o tempo de execução para determinadas 

freqüências de relógio e larguras de banda. Os resultados, utilizando este modelo, prevêem 
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uma aceleração da ordem de 15x considerando uma freqüência de relógio de 500MHz (ao 

invés dos 100MHz do sistema SRC) e uma largura de banda de 5,6 GB/s (ao invés dos 

4,8GB/s do sistema SRC). 

 A segunda contribuição apresentada em [38] foi a caracterização dos requisitos de 

acesso à memória para o algoritmo em análise. Isto porque, as medidas de tempo foram 

consideradas divididas em três partes: o tempo de inicialização, o tempo de computação e o 

tempo de transferência de dados (tempo necessário para o FPGA receber os dados e enviá-los 

de volta ao host). Destes tempos, o terceiro causou maior impacto no desempenho.  

 Considerando somente o tempo de computação, chegou-se a uma aceleração de cerca 

de 3x. Entretanto, considerando o overhead na transferência dos dados, a aceleração foi 

menor que 1, ou seja, houve uma degradação no desempenho.   

 Realizando um estudo nos requisitos de acesso à memória, algumas técnicas foram 

utilizadas para reduzir os tempos de transferência e mascarar esse gargalo.  

 As técnicas estudadas foram: a pré-busca e pré-armazenamento de dados para 

esconder as latências de transferência; a utilização de pipeline, enquanto dados estão sendo 

processados outros estão sendo buscados; analisar o comportamento dos dados e eliminar 

transferências desnecessárias. Com a utilização dessas técnicas, conseguiu-se manter a 

aceleração em 3,3. 

 Estas técnicas podem ser aplicadas em outros problemas para permitir mascarar os 

gargalos na comunicação entre FPGA e host. 

 

2.5  Sistema SGI RASC RC100 
 

O sistema RASC (Reconfigurable Application Specific Computing) [39] é composto 

pelo servidor SGI Altix 350 acoplado à placa(s) aceleradora(s) RC100 baseada(s) em FPGA. 

Neste sistema, a interconexão é feita através da interface NUMAlink [63] que provê uma 

largura de banda de 3,2GB/s, conforme ilustra a Figura 2. 11. 

 

 

Figura 2. 11. Interconexão do sistema Altix 350 à placa aceleradora RC100 
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O SGI Altix 350 [40] compreende um processador Intel Itanium 2 dual core, com 

4GBs de memória física. Já o módulo de hardware, o RC100, contém dois FPGAs 

computacionais, dois chips de I/O ponto a ponto (TIO) e um FPGA responsável pela carga 

dos bitstreams nos FPGAs computacionais. 

Os dois chips  FPGAs disponíveis ao usuário são da  Xilinx, modelo Virtex 4 LX200. 

Cada um contém aproximadamente 200.000 células lógicas e trabalha com uma freqüência 

máxima de 200MHz.  

A Figura 2. 12 apresenta um diagrama do módulo de hardware. Os dois FPGAs 

computacionais são conectados aos respectivos chips de I/O via uma porta denominada SSP 

(Scalable System Ports)[42]. Cada FPGA é acoplado a até 5 bancos de memória  QDR 

SRAM de 8MB cada, a uma largura de banda de 1.6 GB/s.  As SRAMs são configuradas 

como dois bancos para manter compatibilidade com a largura de banda da interface 

NUMAlink  (3.2GB/s), sendo 1.6GB/s para cada banco de memória. 

 

Figura 2. 12. Módulo de Hardware do RC100 

 

Apesar da quantidade limitada de bancos de memória [40] , a arquitetura do  RASC 

permite uma técnica de processamento em “streaming”, que reduz o overhead de 

transferência de dados sobrepondo a carga e descarga dos dados com a execução do 

algoritmo. Para o processamento “streaming” é necessário que o projetista defina 

previamente os bancos de memória (dos cinco bancos disponíveis) que serão usados para 

leitura de dados e os bancos de memória que serão usados para escrita de dados.  A Figura 2. 

13 apresenta um exemplo de segmentação de memória: 
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Figura 2. 13. Segmentação de memória para processamento streaming 

 

Na segmentação ilustrada na figura, dois bancos físicos de memória A0 e B0 formam 

um banco lógico A e são definidos como bancos de leitura (que serão lidos pelo algoritmo), 

outros dois bancos físicos de memória B0 e B1 formam um banco lógico B e são definidos 

como bancos de saída (que serão escritos pelo algoritmo).  Com esta divisão, o algoritmo 

pode processar dados no banco A1 e escrever os resultados no banco B0, enquanto os 

próximos dados de entrada estão sendo escritos no banco A0 e os resultados previamente 

processados estão sendo descarregados do banco B1 para o host. Quando todos os dados do 

banco A1 tiverem sido processados, o FPGA inicia a execução do segmento carregado (banco 

A0), enquanto o segmento A1 será carregado com os próximos dados de entrada. 

 Outra técnica disponível no RASC, é a escalabilidade automática [40] sobre múltiplos 

FPGAs. Um conjunto de dados pode ser automaticamente particionado e enviado a múltiplos 

FPGAs executando bitstreams idênticos. Ao final do processamento os resultados formarão, 

automaticamente um único conjunto de dados.  

  No RASC, uma porção de cada chip é dedicado à lógica do RASC Core Services que é 

responsável, entre outras coisas, por prover uma interface entre o chip TIO e as SRAMs 

ligadas ao FPGA. O restante do recurso do FPGA  é dedicado à lógica do usuário. A Figura 2. 

14 ilustra um FPGA computacional com o módulo do usuário e os módulos do RASC Core 

Services. 
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Figura 2. 14. FPGA com algoritmo do usuário e módulos do RASC Core Services 

 

Além da interface SSP e a lógica para acessar os bancos de memória SRAM, o RASC 

Core Services também contém registradores mapeados em memória (MMRs) que podem ser 

diretamente acessados pela lógica do usuário. 

Em [41], o desempenho da plataforma RASC foi avaliada para algumas funções 

básicas da computação científica, entre elas, a multiplicação de matrizes densas com números 

em ponto flutuante de precisão simples.  

Neste trabalho foi utilizada uma linguagem de alto nível, Mitrion-C [69], para 

desenvolver o algoritmo e o sistema foi composto por oito processadores Itanium 2 com 

freqüência de trabalho de 1,5 GHz e 16 GB de memória compartilhada conectados pela rede 

NUMAlink [63], duas  placas aceleradoras RC100 com dois FPGAs Virtex-4 LX200 e 5 

bancos de memória de 8MB acoplados a cada FPGA. A freqüência de relógio do FPGA foi de 

100MHz. 

A multiplicação de matrizes 2048 x 2048 foi implementada como 2048 operacões de 

multiplicação matriz-vetor. Os bancos de memória foram divididos de forma que dois bancos 

físicos formam um banco lógico. Em um dos bancos lógicos é armazenada a matriz e em 

outro banco um vetor coluna. Com esse particionamento da memória, o tamanho da palavra 

lida de cada banco de memória é de 128 bits, sendo possível, a cada ciclo de relógio, a leitura 

de 4 palavras da matriz e 4 palavras do vetor  coluna. Sendo assim, dada a limitação da 

largura de banda e visando explorar o paralelismo, foram implementados 4 multiplicadores 

em pipeline, que realizam a cada ciclo uma porção da multiplicação de uma linha da matriz 
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pelo vetor coluna. Para calcular um elemento é necessária a acumulação de 512 porções dessa 

multiplicação. 

Com esta arquitetura e a utilização de um FPGA o projeto alcançou uma aceleração de 

21 vezes quando comparado a um processador Itanium 2. O projeto escalado para 4 FPGAs 

alcançou uma aceleração de 80 vezes. 

 

2.6 Conclusões 

Durante este capítulo, foram apresentadas plataformas comerciais que integram 

processadores de propósito geral e FPGAs, formando um sistema híbrido de alto desempenho. 

Foram apresentados também, alguns trabalhos científicos que utilizaram essas plataformas na 

aceleração de problemas computacionais em diversas áreas.  

Do exposto, podemos verificar que a filosofia destas arquiteturas é bastante 

semelhante. Em geral, os FPGAs estão ligados a bancos de memória SRAM e se conectam 

através de uma inerface de conexão de alta velocidade com os processadores. A maioria das 

plataformas suporta linguagens de alto nível como, Mitrion-C [69], Impulse-C [70] e Handel-

C [72] para o desenvolvimento das aplicações em hardware. 

As arquiteturas diferem quanto ao recurso de FPGA utilizado, a quantidade de 

memória SRAM acoplada ao FPGA e a largura de banda. Cada uma destas características, 

associada ao estudo problema, é importante para determinar a arquitetura ideal para obtenção 

do melhor nível de desempenho. Como exemplo, numa aplicação que realiza operações de 

produto escalar, um melhor desempenho seria alcançada com uma plataforma com maior 

largura de banda e um maior número de blocos de DSPs, que possibilitariam a instância de 

um maior número de multiplicadores no FPGA. [15]. Um outro aspecto importante no ganho 

de desempenho em arquiteturas como FPGAs é a possibilidade de reuso de dados durante o 

processamento de algoritmos com um alto grau de paralelismo. Quanto menos acesso a 

memória externa, menores serão as latência no processamento.  

A Tabela 2. 1 resume as características principais de cada uma das plataformas 

estudadas [45][46][47]. Os itens avaliados são: frequência máxima de operação, número de 

blocos de DSP do FPGA, quantidade de BRAMs internas ao FPGA, capacidade e largura de 

banda da memória SRAM, velocidade de comunicação com o processador de propósito geral.  
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Tabela 2. 1. Comparativo entre as plataformas reconfiguráveis 
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Cray XD1 
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XC2VP50 
232 4,176 4 x 4 3,2 200 3,2 

XD 1000 Stratix II Pro EP2S180 384 

930  x 512 bits 

768 x 4Kbits 

9 x 512 kbits 

 

1 x 4 0,8 200 3,2 

SRC MAP 

Virtex II Pro  

XC2VP100 

 

444 7,992 6 x 4 0,8 100 1,4 

SGI RASC 
Virtex-4  

XC4VLX200 
96 

336 x 18Kbits 

6,048 
5 x 8 1,6 200 3,2 

 
 
 Este projeto visa, portanto, baseado na pesquisa de diversas arquiteturas de sistemas de 

computação de alto desempenho que utilizam FPGAs, demonstrar o uso destes recursos em 

uma plataforma real, considerando aspectos como paralelismo e reuso de dados, em 

multiplicação de matrizes densas, para processamento de problemas científicos de alta 

complexidade.
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CAPÍTULO 3 

Plataforma RASC 
 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação mais detalhada da plataforma RASC que foi 

utilizada no estudo e desenvolvimento da metodologia de multiplicação de matrizes densas 

para sistemas de alto desempenho. O capítulo está dividido da seguinte forma: na seção 3.1 é 

apresentada uma visão geral do sistema; na seção 3.2 são descritos os componentes e 

interfaces do RASC Core Services; na seção 3.3 é apresentado o ambiente de simulação de 

projetos no RASC; na seção 3.4 é apresentado o fluxo de projeto no RASC; na seção 3.5 é 

apresentada uma descrição de como é implementada a camada de abstração no RASC e 

finalmente, na seção 3.6, são apresentadas as conclusões. 

   

3.1 Visão Geral do Sistema  
 

O sistema RASC é um supercomputador reconfigurável baseado em FPGAs que foi 

desenvolvido pela SGI [39] com o intuito de atender a demanda de aceleração em aplicações 

científicas complexas.  

Como descrito no capítulo 2, ele é composto pelo módulo de controle, o servidor 

Altix[39] contendo um processador Itanium 2 dual core e 4GB de memória e pelo módulo de 

hardware reconfigurável, o RC100. O módulo RC100  é composto por dois FPGAs Xilinx 

Virtex 4 LX200, dois chips de I/O ponto a ponto (TIO) e um FPGA responsável pela carga dos 

bitstreams nos FPGAs de trabalho, os que implementam as unidade computacionais do 

usuário. 

Para alcançar os requisitos de desempenho em sistemas híbridos é imprescindível 

também prover uma interface de alta largura de banda e baixa latência entre o processador de 

propósito geral e o FPGA. No caso do RASC, esta interface é provida pelo barramento de  

interconexão NUMAlink 4 [63]. A conexão dos FPGAs ao NUMAlink permite posicionar os 

seus recursos dentro do domínio de coerência do sistema de computação, garantindo uma alta 

largura de banda (de até 6,4GB/s/FPGA) e uma baixa latência [42]. 

O módulo de  comunicação rápida no RASC é baseado no chip TIO [64], ilustrado na 

Figura 3. 1. Este chip suporta a interface SSP (Scalable System Port) que é usada para 

conectar os FPGAs ao sistema Altix, provendo uma interface de alta largura de banda e baixa 

latência para cada FPGA.  
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Figura 3. 1. Diagrama interno do chip TIO 
 

Cada FPGA tem acesso a 5 bancos de memória SRAM de 8MB, totalizando uma 

capacidade de armazenamento de 40MB. A Figura 3. 2 mostra a arquitetura do módulo de 

hardware do RASC. Os FPGAs são conectados diretamente aos bancos de memória SRAM e 

o chip TIO faz a interface entre o recurso reconfigurável e a conexão NUMAlink [63]. 

 

 

Figura 3. 2. Arquitetura do bloco FPGA do RASC 
 

 

A Solução de projeto no RASC inclui, ainda, um conjunto de APIs através do 

RASCAL (RASC Abstraction Layer). Esta camada permite a abstração do hardware para 

prover vários níveis de escalabilidade, além do controle direto sobre cada elemento de 

hardware no sistema. 

O RASC provê, ainda, uma versão do GNU Debugger (GDB) que é baseada na 

versão GDB do Linux e contém extensões para gerenciamento de vários FPGAs. 
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3.2 RASC Core Services 
 

 
3.2.1 Componentes 

 

Para viabilizar a criação de projetos focados no RASC e para facilitar a execução do 

algoritmo do usuário no mesmo, a SGI desenvolveu em linguagem de descrição de hardware 

Verilog, o conjunto de controladores que permitem que o algoritmo do usuário acesse 

corretamente os recursos do sistema, o RASC Core Services [42].  

Esse conjunto de controladores ocupa uma fração do FPGA e permite, entre outras 

coisas, a comunicação do algoritmo do usuário com a memória e com a porta SSP. Um 

algoritmo desenvolvido para ser executado no RASC deve ser integrado ao RASC Core 

Services para ter acesso a todos os recursos do sistema. 

O RASC Core Services contém: a implementação da interface física e do protocolo 

SSP, controle e geração de relógio global para o algoritmo, portas de leitura e escrita para 

cada um dos blocos físicos ou lógicos de memória, controle para execução passo-a-passo do 

algoritmo, DMAs (acesso direto à memória) para leitura e escrita de dados, acesso as portas de 

debug e registradores do algoritmo, registradores de status/controle e lógica de interrupção. A 

Figura 3. 3 ilustra o diagrama em blocos do RASC Core Services. 

 

 

 
Figura 3. 3. Diagrama em bloco do RASC Core Services 

 

 

Os blocos SRM (SSP Receive Module) e SXM (SSP Transmite Module), representados 

do lado esquerdo da figura, constituem, respectivamente, as lógicas de recepção e 
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transmissão do protocolo SSP.  O SRM está ligado ao bloco PIO Request Engine, o qual 

manipula os pedidos de escrita do host e requisões de leitura para palavras de 64 bits. O SXM 

está ligado ao bloco REQ Gate que forma os pacotes de escrita do FPGA e os pacotes de 

pedido de leitura na memória principal. 

O Input DMA contém até quatro máquinas stream de DMA que transferem dados 

vindos da memória principal para o algoritmo e uma máquina que transfere para a SRAM o 

dados vindos da memória principal. 

O Output DMA contém até quatro máquinas stream de DMA que transferem dados do 

algoritmo para a memória principal e uma máquina de escrita que transfere dados da 

memória SRAM para a memória principal. 

O bloco MMR (Memory Mapped Register) contém os registradores usados para 

controle e uso do FPGA. 

O Int gen gera um pacote de dados proprietário para interromper o host caso uma 

transferência de DMA tenha sido concluída ou o algoritmo do usuário tenha finalizado. 

O Mem Ctrl e Mem_Intf provêem respectivamente o protocolo e a interface para que o 

algoritmo acesse os blocos de memória SRAM. 

 

3.2.2 Interface do algortimo com RASC Core Services 
 

Para um projeto no RASC, o algoritmo do usuário deve interfacear com o RASC Core 

Services. Esta interface pode ser dividida em cinco partes:  

1. Interface de controle - Inclui os sinais que permitem transições de controle de execução 

do RASC Core Services para o algoritmo e vice-versa. Estes sinais são apresentados na Tabela 

3.1. 

Tabela 3. 1. Descrição dos sinais da Interface de Controle 

Sinal Direção Funcionalidade 

alg_clock Entrada Fornece clock para operação do algortimo do usuário. Estão 

disponíveis as freqüências: 50, 66, 100 e 200MHz 

alg_reset Entrada Sinal para Reset do algoritmo 

step_flag Saída Sinal utilizado apenas no modo debug. Indica que um passo do 

algoritmo foi completado 

alg_done Saída Sinal que indica fim de processamento do algoritmo. 
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Interface com os registradores do algoritmo – Contém até 64 registradores que permitem uma comunicação 
entre o host e o algoritmo, para passagem de parâmetros ou status, por exemplo. Os sinais são descritos na  

2. Tabela 3. 2. 

 
Tabela 3. 2. Descrição dos sinais da interface com os registradores do algoritmo 

Sinal Direção Funcionalidade 

alg_def_reg<n>[63:0] Entrada Sinais que contém o valor atual do 

correspondente registrador indicado por n (n 

vai de 0 a 63). 

alg_def_reg_update_n Entrada Sinal que indica que registrador indicado por n 

foi atualizado pelo host. 

alg_def_reg_polled_n Entrada Quando ativo indica que indica que o host está 

lendo o registrador indicado por n. 

alg_def_reg_write_n Saída Quando que ativo por um ciclo de clock 

indica uma escrita, por parte do algoritmo, 

com valor alg_def_reg<n>_wr_data[63:0] 

(sinal de saída) no registrador definido por n. 

 

alg_def_reg<n>_wr_data[63:0] Saída Sinal válido quando alg_def_reg_write_n está 

ativo. Contém valor a ser escrito no 

registrador n. 

 

3.  Interface com o DMA - Contém os sinais dos DMAs de entrada e saída que permitem a 

leitura e escrita de dados no modo streaming. A tabela 3.3 motsra estes sinais. 

 
Tabela 3. 3. Descrição dos sinais da interface com o DMA 

Sinal Direção Funcionalidade 

strm_in_<n>_rd_em Saída Sinal que indica um pedido de leitura de dados por 

parte do algoritmo. Os dados são lidos de um 

buffer stream de entrada. 

strm_in_<n>_data[127:0] Entrada Sinal que contém o dado solicitado pelo algoritmo 
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strm_in_<n>_data_vld Entrada Quando ativo indica que o dado em 

strm_in_<n>_data[127:0] é válido.  

strm_out_<n>_data_vld Saída Sinal que indica que o dado de saída em 

strm_out_<n>_ad[127:0] é válido 

 

strm_out_<n>_ad[127:0] Saída Sinal válido quando strm_out_<n>_data_vld está 

ativo. Contém o dado a ser escrito pelo algoritmo. 

strm_out_<n>_flushed  Entrada Sinal indicativo de que todos os dados 

previamente recebidos do algoritmo foram 

enviados para a memória do host 

strm_out_<n>_busy  Entrada Sinal indicativo que o buffer de saída do DMA está 

cheio; 

strm_out_<n>_almost_busy  Entrada Sinal indicativo que o buffer de saída do DMA está 

quase cheio; 

strm_out_<n>_flush  

 

Saída Sinalização do algoritmo para que todos os dados 

enviados pelo mesmo sejam transferidos para a 

memória do host. 

  

4. Interface com os registradores de debug  - permite o debug de até 64 sinais de 64 bits. O 

usuário deve associar os sinais que devem ser analisados às saídas de debug. 

Tabela 3. 4. Descrição dos sinais da interface de debug 

Sinal Direção Funcionalidade 

debug<n>[63:0] Saída Correspondentes valores dos registradores de debug 

 

5.  Interface com a memória SRAM - permitem leitura e escrita de dados nos bancos de 

memória SRAM associados ao FPGA. 

 

Tabela 3. 5. Descrição dos sinais da interface com a memória SRAM 

Sinal Direção Funcionalidade 

mem_<n>_rd_cmd_vld  Saída Sinal que indica um pedido de leitura na memória 

no endereço indicado em mem_<n>_rd_addr[23:0] 

é válido 

mem_<n>_rd_addr[23:0 Saída Sinal válido quando mem_<n>_rd_cmd_vld está 

ativo. Contém o endereço na memória do dado 
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solicitado para leitura. 

mem_<n>_rd_data_vld Entrada Sinal ativo quando o dado solicitado pelo algoritmo 

está disponível em mem_<n>_rd_data[127:0]. 

mem_<n>_rd_data[127:0] Entrada Sinal válido quando mem_<n>_rd_data_vld está 

ativo. Contém o dado solictado pelo algortimo. 

mem_<n>_wr_cmd_vld 

 

Saída Sinal que indica um pedido de escrita, por parte do 

algoritmo, do dado mem_<n>_wr_data[127:0] na 

memória, no endereço mem_<n>_wr_addr[23:0]. 

 

mem_<n>_wr_data[127:0

] 

Saída Sinal válido quando strm_out_<n>_data_vld está 

ativo. Contém o dado a ser escrito pelo algoritmo. 

mem_<n>_wr_addr[23:0] Saída Sinal indicativo de que todos os dados previamente 

recebidos do algoritmo foram enviados para a 

memória do host. 

mem_<n>_wr_be[15:0] Saída Sinalização de quais dos bytes da palavra de 128 

bits a ser escrita (mem_<n>_wr_data[127:0] ) são 

válidos. 

mem_<n>_rd_busy Entrada Sinal indicativo de que pedido de leitura na 

memória deve ser desativado dentro de dois ciclos, 

pois o buffer de solicitações já está cheio.  

 

mem_<n>_wr_busy 

 

Entrada Sinal indicativo de que pedido de escrita na 

memória deve ser desativado dentro de dois ciclos, 

pois o buffer de solicitações já está cheio.  

 

A Figura 3. 4 resume as interfaces do bloco do algoritmo com os módulos do RASC 

Core Services.  

 



CAPÍTULO  3 SISTEMA RASC 

51 

 

 

Figura 3. 4. Interface do bloco de algoritmo com componentes do RASC Core Services 

 

3.3 Ambiente de Simulação 
 

 A SGI disponibiliza um ambiente de verificação para os projetos desenvolvidos no 

RASC. Este ambiente é chamado de SSP Stub [65] e consiste em módulos escritos em Verilog 

que permitem a simulação de envio e recepção de pacotes SSP de e para o algoritmo do 

usuário. 

 Neste ambiente é possível inicializar os modelos de simulação de memória através de 

arquivos de inicialização (arquivos .dat) e também, ao fim da simulação, extrair informações 

dos modelos de memória de saída.  

Durante a execução do Testbench, o SSP Stub recebe pacotes de comandos SSP lidos 

de um arquivo de entrada, chamado diagnóstico. Um arquivo diagnóstico contém comandos 

para inicialização do Core Services, inicialização do algoritmo, operações de leitura de DMA 

para envio de dados para o FPGA, operações de escrita de DMA para recuperação dos 

resultados do algoritmo, checagem de status e verificação de flags de erros e pooling para 

verificar se o algoritmo foi finalizado. 
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A simulação é executada no simulador VCS da Synopsys [66]. Cada vez que o 

diagnóstico é executado, um arquivo chamado vcdplus.vpd é gerado no diretório do 

Testbench. Este arquivo pode servir como entrada para visualização das formas de onda na 

ferramenta Virsim da Synopsys [67]. A Figura 3. 5 representa o ambiente de simulação de 

projeto para  o RASC. 

  

Figura 3. 5. Ambiente de simulação de algoritmo projetado para o RASC 
 

 

3.4 Fluxo de projeto 
 

 Uma vez conhecidas a arquitetura e funcionalidade do RASC Core Services e como os 

seus blocos interagem com o algoritmo, podemos definir uma metodologia para 

desenvolvimento de projetos no RASC. 

 A primeira característica do projeto a ser definida é a alocação de memória. É 

necessário determinar os bancos de memória que serão alocados para armazenar os operandos 

de entrada e os operandos resultado.  

 Uma recomendação dada pela SGI [42], para distribuição de memória, é que os dados 

de entrada e saída pertençam a bancos de memória diferentes. Esta distribuição é importante 

quando o projeto utiliza DMA. Se o algoritmo apenas lê de um banco de memória, o 

controlador de DMA pode, sempre que necessário, executar operações de escrita nesse banco. 

O mesmo raciocínio é válido para a operação contrária, no banco que é escrito pelo algoritmo 

e lido pelo DMA. 
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 Um banco de memória (de entrada ou saída) pode ser particionado em segmentos para 

melhor organização dos dados (de entrada ou saída). O tamanho do segmento pode variar de 

16KB até metade da capacidade de armazenamento do banco. 

 Uma vez definida a distribuição de memória, o projetista deve desenvolver o seu 

algoritmo. Para aplicações que processem uma grande quantidade de dados, é recomendado o 

uso da multibuferização de dados, provendo um contínuo e paralelo fluxo de dados de e para 

o algoritmo. Os dados são carregados, processados e descarregados como em uma arquitetura 

pipeline. 

 Após o desenvolvimento do algoritmo e respeitadas as interfaces, o projeto deve ser 

integrado ao RASC Core Services. Nesta integração, o projetista atribui os sinais de debug às 

variáveis que devem ser analisadas e associa as portas de acesso à memória aos sinais do 

controlador de memória. 

A partir da integração, o projeto já está pronto para ser simulado no ambiente SSP 

Stub. Esta simulação garante que os protocolos de comunicação com o RASC Core Services 

estão sendo respeitados e torna possível a visualização dos sinais do algoritmo através da 

ferramenta Virsim [67]. 

Após a validação na simulação, e antes da implementação em FPGA, é necessária a 

inserção, no projeto, de diretivas especiais que permitem que informações sobre a organização 

dos dados sejam transmitidas para a camada de software. Essas informações são passadas 

através de diretivas extractor, ou comentários em Verilog ou VHDL. 

A partir desses comentários, quando um Script python chamado extractor é executado 

são gerados dois arquivos de configuração que contém as informações necessárias para que o 

as camadas de software se comuniquem com o hardware corretamente. Esses arquivos são 

chamados core_services.cfg e user_space.cfg. 

O arquivo core_serices.cfg contém, por exemplo, os endereços das portas de memória 

e das portas de debug utilizadas no projeto. O arquivo user_space.cfg contém  a especificação 

dos arrays utilizados pelo algoritmo, como,  tamanho, banco de memória associado, tipos de 

dados utilizados. 

 A Figura 3. 6 ilustra a declaração de dois arrays de entrada de tamanho 16KB, 

localizados na SRAM0. Esses arrays são organizados em 2048 palavras de 64 bits.  
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Figura 3. 6. Exemplo de comentário extractor na declaração de dois arrays de entrada 
 

Após a inserção dos comentários extractor e da geração dos arquivos de configuração, 

o projeto deve ser sintetizado [78] e poderá ser enviado para o FPGA. A Figura 3. 7 resume o 

fluxo de desenvolvimento do algoritmo. 

Definição da 
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Simulação

Correção
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algoritmo
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Figura 3. 7. Fluxo de desenvolvimento do algoritmo para o RASC 

 

 

3.5 Camada de abstração do RASC 
 

 A camada de abstração do RASC provê uma interface entre programa e aplicação 

(API) para que o recurso de hardware seja acessado. 

 Esta camada é implementada em dois níveis: o nível mais baixo, chamado nível COP 

(co-processador) provê chamadas de funções para dispositivos individuais. O nível mais alto, 

chamado nível de algoritmo, trata uma coleção de dispositivos como um único.  

 A camada de abstração gerencia a movimentação de dados de e para os dispositivos e 

a distribuição de tarefas através dos múltiplos dispositivos, permitindo a escalabilidade. A 
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Figura 3. 8 ilustra um diagrama em blocos dos níveis de abstração presentes no projeto do 

RASC. 

 As funções da camada de abstração do RASC estão disponíveis em linguagem em C e 

Fortran90 e devem ser chamadas na aplicação desenvolvida pelo projetista. Estão disponíveis 

funções para reserva e configuração dos dispositivos, associação dos dispositivos 

configurados como um único dispositivo lógico, inicialização da computação, envio de dados 

para o dispositivo, recepção de dados vindos do dispositivo, entre outras. 

 

 

Figura 3. 8. Camadas de abstração para projetos no RASC 
 

 

 

3.6 Conclusões  
 

 Neste capítulo, foram apresentadas algumas características do RASC. Estas 

características, associadas a detalhes técnicos de implementação, são importantes para o 

desenvolvimento de projetos nesta plataforma. 

 Foi apresentado, também, um fluxo de desenvolvimento de algoritmo. Os pontos 

importantes a serem observados nesse fluxo são: a necessidade da definição prévia de como 

os dados serão distribuídos na memória, a integração do algoritmo com as interfaces e 

protocolos definidos no RASC Core Services, a execução da simulação e a geração de 

arquivos de configuração. 

 Além do fluxo de desenvolvimento do algoritmo, o usuário deve desenvolver a 

aplicação em linguagem de alto nível para, utilizando as bibliotecas disponibilizadas, interagir 

de forma adequada com  o FPGA.
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CAPÍTULO 4 

Estado da Arte 
 

Este capítulo tem o propósito de apresentar alguns trabalhos relacionados à 

multiplicação de matrizes em FPGA. São analisados três importantes trabalhos que propõem 

arquiteturas buscando diminuir a latência da operação através da exploração do paralelismo e 

reuso de dados. Sempre que possível, algumas das características dessas arquiteturas serão 

comparadas à arquitetura proposta nesse trabalho. 

O artigo [74] apresenta uma metodologia para utilização eficiente dos recursos das 

novas gerações de  FPGAs em aplicações de multiplicação de matrizes com elementos 

inteiros ou em ponto flutuante. O objetivo do trabalho é apresentar uma arquitetura de 

multiplicação de matrizes escalável e eficiente, de forma a reduzir o tempo de computação do 

algoritmo. 

Na arquitetura proposta em [74], semelhante a que será apresentada neste trabalho, não 

há comunicação entre os elementos de processamento, o que ocasiona uma melhor utilização 

dos recursos, tendo em vista a diminuição de lógicas para comunicação e roteamento entre 

esses elementos. Essa melhor utilização dos recursos possibilita um aumento no grau de 

paralelização da arquitetura, tendo em vista a possibilidade de instanciar um maior número de 

elementos de processamento. Além disso, cada elemento de processamento opera 

independentemente, sendo a freqüência de operação do elemento independente do tamanho da 

matriz. 

A arquitetura de multiplicação de matrizes proposta baseia-se no ótimo reuso de dados 

dos elementos das matrizes de entrada. Este reuso é observado quando os dados das matrizes 

A e B são lidos apenas uma vez. Com a leitura simultânea de uma coluna da matriz A e uma 

linha da matriz B e a execução de todas as operações baseadas nesses valores, o ótimo reuso 

de dados ocorre. Dados lidos nessa seqüência permitem o cálculo de termos parciais de todos 

os elementos da matriz de saída C. O processo é mostrado na Figura 4. 1. 

 
 

Figura 4. 1. Particionamento para reuso ótimo dos dados  
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A arquitetura proposta em [74] é apresentada na Figura 4. 2. Nesta, podemos observar 

a presença de elementos de memória RAM (implementados com os blocos de RAM) e 

elementos de processamento necessários quando a matriz A tem l elementos e a matriz B tem 

m elementos. 

 

Figura 4. 2. Arquitetura de multiplicação de matrizes proposta em [89] 

 

Com a configuração apresentada, ml ⋅  produtos são gerados a cada ciclo, a partir de 

ml + elementos das matrizes de entrada.  Sem perda de generalizada, o trabalho considera que 

m = l e que a ordem das matrizes n satisfaz a condição 
k

n
m = . 

A estrutura do PE  possui duas entradas, para os elementos de A e B, um multiplicador 

acumulador (MAC), e uma FIFO de saída. A arquitetura do PE é apresentado na Figura 4. 3 

 

 

 
Figura 4. 3. Arquietura interna do PE proposto em [89] 

 

Cada um dos elementos tem uma latência associada. Durante o cálculo do elemento da 

matriz de saída ijc  o produto do termo kjik ba ⋅  deve estar disponível para a saída do somador, 
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durante o mesmo ciclo de relógio em que o produto jkik ba 11 ++ ⋅ é disponibilizado pelo 

multiplicador. 

A estrutura de memória utilizada, considera a utilização das BRAMs para armazenar 

os elementos das matrizes de entrada e de saída. Cada matriz de entrada é particionada em m 

bancos de memória, cada banco A armazena 
n

m
k =  palavras de cada coluna de A, para toda 

linha de A. Cada banco de B armazena  
n

m
k =  palavras de cada linha de B, para todas as 

colunas de B.    

Com esta arquitetura, considerando que os dados estão disponíveis a cada ciclo de 

relógio, para realizar as 
3

n  operações da multiplicação de matrizes, com 2mp =  elementos 

de processamento, o tempo de computação  é da ordem de 
p

n3

. 

O trabalho desenvolvido em [74] é bastante semelhante ao apresentado nesta 

dissertação, entretanto, algumas observações devem ser analisadas. O projeto [74] considera o 

armazenamento das matrizes de entrada A e B completas nas BRAMs e não explora o fato da 

capacidade de armazenamento das BRAMs ser insuficiente. Este fato pode comprometer a 

escalabilidade da arquitetura que ficaria limitada a relação ordem das matrizes de entrada e 

numero de blocos de memória internas (BRAMs). Como também, não considera o fato de 

poderem ser realizadas buscas e processamento em pipeline. O que poderia minimizar a 

necessidade os requisitos de necessidade de memória. 

Em [75] são apresentados três algoritmos para execução da multiplicação de matrizes 

em FPGA. Os algoritmos são baseados em elementos de processamento (PEs) organizados 

em uma arquitetura de array linear com lógicas simples de controle. Além disso, [75] 

apresenta uma importante análise do compromisso na implementação desse problema em 

hardware, que leva em consideração o paralelismo da aplicação e as restrições de recursos, 

tais como, número de slices configuráveis, tamanho da memória interna ao FPGA, e largura 

de banda com a memória externa. Todos esses parâmetros são importantes para determinar a 

latência da operação. 

O primeiro compromisso analisado ocorre entre o tamanho da memória no projeto e os 

requisitos de largura de banda. Se o tamanho da memória disponível para o algoritmo 

diminui, a largura de banda com a memória externa deve ser aumentada, para evitar que a 

latência da operação seja aumentada. 
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O segundo compromisso ocorre entre a largura de banda com a memória e os recursos 

de hardware necessários para o projeto. Se a largura de banda da arquitetura é aumentada, 

para reduzir o tempo de busca dos dados, uma maior quantidade de PEs é necessária para 

reduzir, também, o tempo de computação e assim diminuir a latência total do projeto. Por 

outro lado, quando mais PEs são implementados para diminuir o tempo de computação, uma 

maior largura de banda com a memória é necessária para, também, reduzir o tempo de busca 

dos dados.  

O terceiro compromisso ocorre entre o número de PEs do projeto e o tamanho da 

memória local em cada PE. Com um maior número de PEs configurados em um dispositivo, a 

necessidade de armazenamento local de cada PE diminui. Por outro lado, se as restrições de 

memória do dispositivo FPGA requerem que o projetista diminua o tamanho da memória 

local, vários dispositivos podem ser necessários para prover mais PEs. 

Baseados nesses compromissos são propostas três algoritmos para multiplicação de 

matrizes quadradas de ordem n. Os dois primeiros algoritmos necessitam de uma capacidade 

de armazenamento interno da ordem de 2n ,e alcançam uma latência ótima da ordem de 2n  

(máximo reuso). No terceiro algoritmo, se M é a capacidade de armazenamento interno, é 

admitido que M seja menor que 
2

n . Com p PEs, a latência do terceiro algoritmo é da ordem 

de 
p

n3

. 

O algortimo 1 apresentado em [75], consiste de um array linear de 
s

n2

 

)1( ns ≤≤ PEs. Cada PE contém um multiplicador e um somador ponto-flutuante, além de 

dois registradores e uma memória de tamanho s. Cada PE tem uma porta de entrada para A, 

uma porta de entrada para B e uma porta de saída para C. O l-ésimo PE recebe dados do l-1-

ésimo PE a sua esquerda e passa-os para o l+1-ésimo PE a sua direita. Os elementos finais de 

C são transferidos da direita para a esquerda. O primeiro PE (PE0) é conectado à memória 

externa. A largura de banda desse algoritmo é 3 palavras por ciclo (2 palavras de leitura e uma 

de escrita). A Figura 4. 4 ilustra a arquitetura do algoritmo: 
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Figura 4. 4. Arquitetura do algoritmo 1 [75] 

 

Em [75] é mostrado que  algoritmo apresenta uma latência da ordem de 2n  (latência 

ótima) e necessita de uma capacidade de armazenamento (M) da ordem de 2n  palavras para 

garantir o reuso máximo dos dados. 

 O segundo algoritmo apresenta uma largura de banda de r⋅3   palavras por segundo 

)1( nr ≤≤  e uma latência aproximada de 
r

1
 da latência do algoritmo 1. Neste segundo 

algoritmo, há um array linear de 
sr

n

⋅
2

2

 PEs. Cada PE contém 
2r registradores, 

2r  

multiplicadores e somadores em ponto flutuante e 2r blocos de armazenamento de s palavras 

)1(
r

n
s ≤≤ . Cada PE possui r⋅2  portas de entrada (r para leitura dos elementos da matriz A 

e r para a leitura dos elementos da matriz B, concorrentemente) e r portas de saída. Neste 

algoritmo, o calculo dos elementos da matriz de saída são executados em paralelo, pelos 2r  

MACs de cada PE. A arquitetura do algoritmo2 é mostrada na Figura 4. 5: 
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Figura 4. 5. Arquitetura do algoritmo 2 para r = 2 [90] 

 

Em [75] é provado que o algoritmo 2 apresenta uma latência da ordem de 
r

n2

 ciclos 

de relógio e necessita de uma capacidade de armazenamento, M, de 2n  palavras. 

A arquitetura do terceiro algoritmo apresentado em [75] é similar a do algoritmo 1, há 

p PEs conectados em um array linear e o primeiro PE, PE0 é conectado à memória externa. 

Cada PE contém um multiplicador e um somador ponto flutuante. Entretanto, diferente do 

que ocorre no algoritmo 1, cada PE no algoritmo 3 tem uma memória local de tamanho
p

M
. 

O algoritmo executa multiplicações de matrizes em blocos de tamanho M . Quando 

nM = , os algoritmos 1 e 3 se igualam. Quando Mn > as matrizes de entrada são 

particionadas em 

2










M

n
sub-matrizes de ordem M .  

Em [75] é mostrado que a latência desse algoritmo é da ordem de 
p

n3

 e é necessária 

uma largura de banda da ordem de 
M

p
. 

Os algoritmos 1 e 2 apesar de apresentarem a melhor condição de latência para 

execução paralela, necessitam da implementação de grandes quantidades de elementos de 

processamento (PEs), o que poderá ser impraticável dependendo do tamanho do problema e 

dos recursos de hardware disponíveis. Já o algoritmo 3, apresenta uma arquitetura mais 
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realista e escalável, particionando o problema para a perfeita adequação as restrições de 

recursos de hardware. 

Em [76], é apresentado um algoritmo para multiplicação de matrizes em blocos, 

aplicado para matrizes de tamanhos arbitrários. O algoritmo apresentado faz uso da 

exploração da localidade de dados e do reuso presente no problema de multiplicação de 

matrizes para alcançar um potencial potencial de desempenho ótimo. As matrizes são 

processadas em streams e os resultados são gerados em blocos.  

O algoritmo proposto em [76] divide o algoritmo da multiplicação de matrizes em dois 

algoritmos paralelos chamados: algoritmo mestre e algoritmo escravo. O algoritmo mestre é 

executado em um único processador e o algoritmo escravo é executado em vários 

processadores, chamados de PEs (elementos de processamento). 

O algoritmo mestre envia dados das matrizes de entrada A e B em blocos de tamanho 

iS  por jS  para o array linear de p PEs. Em cada PE, o algoritmo é executado seguindo os 

seguintes passos: o processador mestre envia iS  elementos de uma coluna de A, de forma que 

cada PE recebe 
p

S
i  elementos; O processador mestre envia jS elementos de uma linha de B 

para todos os PEs. Os elementos de A e B são multiplicados em cada PE e somados com os 

elementos temporários da matriz resultante C. Os resultados são acumulados dentro da 

memória local de cada PE. Esses passos se repetem N (ordem das matrizes de entrada) vezes 

até que as memórias locais dos PEs contenham ji xSS  elementos de C. A Figura 4. 6 ilustra 

um exemplo de execução do algortimo para N = 4 e 2== ji SS e a utilização de dois PEs. 
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Figura 4. 6. Esquema computacional do algoritmo proposto em [76] 

 

Assim como em [75], a arquitetura de [76] constitui-se de um array linear de PEs, o 

primeiro  PE se comunica diretamente com o host ou DMA para receber dados da memória 

principal, os demais PEs se comunicam apenas com seus vizinhos da direita e da esquerda. 

Cada PE é composto por dois conjuntos de registradores, duas FIFOs, um MAC e S posições 

de armazenamento local. A Figura 4. 7 mostra a organização do PE. Os registradores de 

dados (TA0, TA1) são projetados para armazenar 
p

Si  elementos da matriz A vindos do PE 

precedente, cada um desses elementos é reusado jS  vezes. Os elementos de B são 

armazenados em um registrador (TB) . Os elementos de A e B são empilhados nas FIFOs 

locais (FIFOA e FIFOB) para que sejam transferidos ao PE vizinho. Os resultados das 

operações dos MACs são armazenados nos arquivos de registradores (TC0, TC1) . 

 

Figura 4. 7. Organização interna do PE [76] 
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Para implementação em FPGA, a arquitetura proposta pelo algoritmo [76] necessita de 

uma capacidade de armazenamento interno de iji SSS ×+×× 22 . Sendo iS×2  para 

armazenar os elementos das colunas de A e ji SS ××2  para armazenar os resultados 

intermediários do produto ji SS × de C. 

Em [76] , é mostrado que a latência do algoritmo é de 
FBW

N
S

N

S

N

ij

⋅

⋅++
2

33

2

ciclos de 

relógio, onde N é a ordem das matrizes de entrada, BW é a largura de banda no acesso aos 

dados da memória e F é a frequencia de operação do FPGA. 

Como pode-se verificar, o algoritmo proposto por [76] apresenta-se escalável, uma vez 

que as matrizes de entrada são particionadas em blocos, assim como ocorre no resultado 

apresentado nesta dissertação, o particionamento será determinado pela capacidade de 

armazenamento interno do resurso reconfigurável. A latência da operação completa é 

analisada e determinada como um compromisso entre a largura de banda disponível, que vai 

determinar o tempo de leitura dos dados, e a capacidade de armazenamento interna, que 

implicará no fator de reuso de dados e consequentemente no particionamento da aplicação . 
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CAPÍTULO 5 

Desenvolvimento do Algoritmo para Multiplicação de 
matrizes densas em FPGA 

 

 Uma vasta quantidade de aplicações científicas complexas dependem do desempenho 

do kernel de multiplicação de matrizes com dados em  ponto flutuante [55]. Uma dessas 

bibliotecas, a biblioteca BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) [44], mais 

especificamente o módulo BLAS 3, é essencial para computação científica de alta precisão. 

Esta biblioteca inclui operações de multiplicação de matrizes,  que tem como características 

importantes, um alto grau de paralelismo e de reuso de dados.  

Aplicações como estas, que necessitem de tal tipo de cálculo são potenciais clientes 

para aceleração utilizando FPGAs.  

O paralelismo das operações pode ser explorado com a utilização de um conjunto de 

elementos multiplicadores e somadores que reduzirão o tempo de processamento dos 

elementos da matriz resultante. 

O reuso de dados pode ser explorado utilizando-se eficientemente a hierarquia de 

memória dos sistemas de computação reconfiguráveis. Manter os dados que serão reusados no 

nível de memória mais rápido, reduz o custo no acesso aos mesmos. 

Ao longo deste capítulo será descrita a metodologia de avaliação do problema de 

multiplicação de matrizes para um bom mapeamento em uma  plataforma reconfigurável. 

Neste contexto serão abordadas basicamente duas estratégias: exploração forte de paralelismo 

de execução e exploração de reuso de dados da aplicação como citado acima. 

 

5.1  Metodologia de desenvolvimento  
 

5.1.1 Estratégia para exploração do paralelismo 
  

Um requisito básico para que uma aplicação executada em um FPGA seja acelerada 

em comparação à mesma aplicação realizada no processador de propósito geral, é que esta 

explore o paralelismo intrínseco ao recurso reconfigurável. 

A aplicação de multiplicação de matrizes de nxn elementos, nxnnxnnxn BAC •=  

apresenta um alto potencial para exploração de paralelismo, uma vez que cada elemento da 
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matriz C resultante é o resultado da operação ∑
=

•=
n

k

kjikij bac
1

 , que compreende n –1 somas 

de n produtos independentes.  

Desta forma, se pudermos instanciar no recurso reconfigurável n elementos 

multiplicadores e n-1 elementos somadores, e se esses elementos operam em pipeline, 

podemos calcular um elemento ijc  a cada ciclo de relógio, após o preenchimento do pipeline. 

Também,  considerando que os dados de entrada estão sempre disponíveis, a multiplicação 

seria completada em aproximadamente 
2n  ciclos de relógio. A Figura 5. 1 mostra essa 

arquitetura. 

X

+

X

X

+

X

X

+

X

X

+

X

+

+

+

X

+

X

.

.

.

. . .

ai1

b1j

ai2

b2j
ai3

b3j

ai4

b4j

ai5

b5j

ai6

b6j

ain-1

bn-1j

ain

bnj

+ cij

 

Figura 5. 1. Arquitetura de um multiplicador de matrizes nxn com n multiplicadores e n – 1 somadores 
em cascata 

 

Entretanto, em um caso real, onde só é possível instanciar um certo número  k de 

elementos multiplicadores e k – 1 elementos somadores em um sistema reconfigurável, sendo 

rk=n ⋅ , pode-se apenas calcular um elemento ijc  a cada r ciclos de relógio. Os r elementos 

parciais devem ser acumulados em um registrador de saída. Assim, a multiplicação é realizada 
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em aproximadamente 
2

nr ⋅ ciclos de relógio [48]. A Figura 5. 2 mostra essa arquitetura com 

a inserção do registrador de saída que acumula os valores parciais dos elementos ijC . 

X

+

X

X

+

X

X

+

X

X

+

X

+

+

+

X

+

X

.

.

.

. . .

ai1

b1j

ai2

b2j
ai3

b3j

ai4

b4j

ai5

b5j

ai6

b6j

aik-1

bk-1j

aik

bkj

+ cij

 

Figura 5. 2  Arquitetura de um multiplicador de matrizes nxn com k  multiplicadores e k somadores em 

cascata e um registrador para acumulação dos valores parciais de cada elemento cij 

 

 As abordagens anteriores consideram o paralelismo espacial no cálculo de cada 

elemento ijC , ou seja, em um  determinado instante, os vários multiplicadores e somadores 

contribuem para o resultado de um único elemento da matriz resultante.  

 Outra abordagem possível seria considerar o paralelismo espacial de vários elementos 

da matriz resultante C, onde cada conjunto multiplicador-somador contribuiria para o cálculo 

de um elemento da matriz resultante. 

 Esta segunda abordagem pode ser realizada com a utilização de elementos 

multiplicadores acumuladores (MACs). Se for possível a instância de k MACs no recurso 
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reconfigurável, cada um destes, num dado instante, será responsável pelo cálculo de um 

elemento da matriz resultante. Sendo assim, considerando MACs implementados usando 

arquiteturas pipeline, o cálculo de um elemento seria realizado após n ciclos. Já que temos k 

MACs, após n ciclos teríamos o resultado de k elementos da matriz de saída. A matriz 

resultante seria, então, calculada após 
k

n 3

ciclos de relógio. A Figura 5. 3 ilustra essa 

arquitetura. 

MAC 1

x +

MAC 2

x +

yxa ,

1, +zy
b

yx
a

,

zyb ,

MAC 3

x +

MAC k

x +

yxa ,

kzyb
+,

yxa ,

2, +zyb

.

.

.

zxc ,

1, +zxc

2, +zxc

kzxc +,

 

Figura 5. 3. Arquitetura do multiplicador de matrizes com k MACs 
 

Para este trabalho, a implementação dos MACs é baseada na exploração de blocos  

DSPs existentes nos dispositivos FPGAs e CPLDs de última geração. Estes blocos reduzem 

substancialmente a necessidade do  uso de lógica (muxes, look-up tables, etc.) para confecção 

de multiplicadores de ponto fixo e ponto flutuante. Exemplo destes dispostivos:  o Xilinx 

Virtex-4 LX200 com 96 blocos de DSP, onde cada bloco é composto por um multiplicador de 

18 x 18 bits e um somador de três entradas de 48 bits. Por exemplo, um MAC de ponto 

flutuante de dupla precisão pode ser construído com a associação de 9 blocos DSPs do Virtex-

4 LX200. 
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5.1.2 Estratégia para exploração do reuso de dados 
 

As arquiteturas descritas acima consideram haver uma largura de banda de memória 

suficiente para alimentar os elementos de processamento a cada ciclo de relógio. Entretanto, 

essa largura de banda de memória nem sempre está disponível e na maioria dos casos 

representa um gargalo das plataformas. 

Considerando uma arquitetura de multiplicação que utiliza k MACs, que operam com 

palavras de  palavrabitsN /  números de bits, um FPGA operando a uma frequência de relógio  

f e desconsiderando a latência inicial no acesso aos dados da memória, seria necessária uma 

largura de banda, em bits por segundo, de palavrabitsNfk /2 ⋅⋅⋅  para alimentar os MACs. 

Num exemplo prático, considerando a plataforma RASC descrita no capítulo 3, 

arquitetura alvo deste trabalho, com a instância de 10 MACs operando a uma freqüência de 

relógio de 200MHz, e a operação com números em ponto flutuante de dupla precisão (64 

bits), seria necessário uma largura de banda sGBsGbitsM /32/25664102002 ==••• . 

Entretanto, na configuração atual da plataforma temos uma largura de banda disponível de 

apenas 3,2GB/s. Ou seja, perde-se em desempenho por não se poder alimentar 

adequadamente os componentes de processamento. 

Desde que a arquitetura de memória e conexão são fixas, torna-se necessário modificar 

a abordagem do problema, analisando suas características próprias e  tentando otimizar 

recursos da plataforma, através de técnicas de reuso de dados e paralelismo intrínseco dos 

FPGAs. 

No caso da multiplicação de matrizes, sabe-se que cada um dos elementos 

das matrizes a serem multiplicadas pode ser reusado n vezes. Desta forma, é conveniente 

definir uma estratégia para mantê-los armazenados no FPGA, mais especificamente nas 

BRAMs do FPGA. Neste caso, as BRAMs funcionarão como memórias cache para o sistema e 

esta estratégia permitirá a exploração do princípio da localidade temporal.  

Na plataforma em evidência, por exemplo, o FPGA contém 336 blocos de memória 

dual-port de 18Kbits, os quais podem ser  configurados como blocos de  memórias de 16K x 1 

a 512 x 36 e podem se associados para aumentar capacidade de armazenamento ou aumentar 

o tamanho da palavra armazenada. Permitem ainda, a implementação de FIFOs (First-In 

First-Out) nas seguintes configurações 4K x 4, 2K x 9, 1K x 18, e 512 x 36. 
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Se mantivermos uma linha da matriz A armazenada nas BRAMs, podemos reusá-la n 

vezes e a largura de banda necessária será reduzida para aproximadamente 

palavrabitsNfk /⋅⋅ , uma vez que, a cada ciclo de relógio, será necessária apenas a leitura de k 

elementos da matriz B. 

Essa estratégia de reuso associada a arquitetura da Figura 5. 3 exige, no entanto, uma 

modificação no padrão de acesso aos dados da matriz B. Agora, cada linha dessa matriz deve 

ser particionada em r blocos de tamanho k( kr=n ⋅ ). 
xy

B representa o y-ésimo bloco da linha 

x e os blocos são lidos na seqüência 
nr2rn22212n13121

B,,B,B,B,,B,B,B,,B,B,B ............
1r11

 

e não na seqüência natural de armazenamento  

nrn2n12r22211r1312
B,,B,B,B,,B,B,B,,B,B,B ............

11
, conforme ilustra a Figura 5. 4. 
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2r2221

1r1211

1122121

2,112,2,222,12,2,2,22,1

1,111,1,221,11,1,1,21,1

 

Figura 5. 4. Particionamento da matriz B em blocos de tamanho k 
  

Com este particionamento, cada MAC será responsável pelo cálculo de nr ⋅  elementos 

da matriz resultante. Um MAC i (i = 1...k) será responsável pelo cálculo dos elementos 

i+)(rkl,i+kl,2i+kl,il, c,c,c,c 1... −⋅⋅  para l = 1...n. 

Esta alteração no padrão de acesso aos dados  da matriz B  faz aumentar a latência, 

uma vez que há uma quebra na sequência no endereçamento dos dados na transição de um 

bloco para o bloco seguinte, o que pode comprometer o desempenho dos sistema. 

Uma solução possível seria a reorganização dos dados na memória em alto nível, na 

aplicação, antes do processamento, de forma que eles pudessem ser lidos na sequência dos 

blocos.  

Outra solução, seria a substituição do registrador de saída dos MACs da Figura 5. 3 

por FIFOs, para permitir que os MACs contribuam em ciclos de relógio subsequentes para o 

cálculo de diferentes elementos da matriz de saída. 

Neste último caso, a matriz B poderá ser lida na sequência natural e os resultados 

parciais de cada elemento da matriz de saída C são acumulados nas suas correspondentes 

posições da FIFO.  Nesta abordagem, cada MAC será responsável pelo cálculo de 
k

n
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elementos de uma linha da matriz de saída, e portanto,  o número de posições de cada FIFO é 

também dado  por 
k

n
.  

A Figura 5. 5 ilustra um exemplo do cálculo da primeira linha da matriz resultante da 

operação 444444 xxx BAC •=  com a utilização de 2 MACs. 

MAC 1

x +

1,1a

1,1b

MAC 2

x +

1,1a

2,1b

1111 ba •

1211 ba •

MAC 1
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1,1a
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x +
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Figura 5. 5. Cálculo da primeira linha de uma matriz 4x4 utilizando 2 MACs e FIFOs de tamanho 2 

 

Para que esta solução seja implementada em um FPGA, duas considerações devem ser 

analisadas. A  primeira consideração é que o número de BRAMs disponíveis no FPGA  deve 

ser suficiente para armazenar uma linha inteira da matriz A (estratégia de reuso dos elementos 
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de A) e uma linha inteira da matriz resultante (FIFOs na saída dos MACs). Neste caso, a 

ordem das matrizes operadas deve satisfazer a condição 
2

BRAMsN
n ≤ , onde BRAMsN  é o 

número de palavras que podem ser armazenadas nas BRAMs.  

A segunda consideração é o compromisso entre o número de MACs (que é limitado 

pela quantidade de blocos de DSPs do FPGA)[15] e a largura de banda disponível na 

arquitetura. Neste caso, 














⋅ DSP
dep

palavrabits

N,
Nf

bw
=k

/

min , onde bw é a largura de banda 

em bits por segundo, k é o número de MACs,  f é a frequência de operação do FPGA e 

DSPdepN _  é o número máximo de MACs que podem ser instanciados no FPGA utilizando os 

blocos  DSP disponíveis. 

Um exemplo prático utilizando a plataforma RASC com as seguintes características: 

frequência máxima de operação de 200MHz, uma largura de banda disponível de 3,2GB/s, e  

um componente reconfigurável, um FPGA Virtex-4 LX200 com 6.048Kbits BRAMs e 96 

blocos de DSP. Considere que as operações são realizadas  com números de 64 bits, neste 

caso é possível operar matrizes de tamanho de 96.768 elementos (função do número de 

BRAMs). Neste caso,  devido as limitações de largura de banda, o número de MACs possíveis 

ficaria limitado a apenas 2 unidades. 

 Como pôde-se verificar no exemplo anterior, apesar do reuso dos elementos de uma 

linha da matriz ter proporcionado uma redução nos requisitos de largura de banda de 

aproximadamente 50%, o número de MACs para a largura de banda disponível na plataforma 

é muito menor do que a capacidade do FPGA.  Isto ocasiona um desperdício muito grande de 

recursos e uma diminuição no paralelismo da aplicação. 

Para reduzir esse problema, deve-se levar em consideração a seguinte característica da 

operação de multiplicação de matrizes: o resultado da operação nxnnxnnxn BAC •=  é, de fato, a 

soma das n multiplicações dos vetores colunas de A, representados aqui por 
i

A , pelos 

correspondentes vetores linhas de B, representados aqui por 
iB . Ou seja, a multiplicação de 

um vetor formado pela coluna i de A por um vetor formado pela linha i de B produz uma 

matriz intermediária que comporá a matriz resultante C. Assim, matematicamente, podemos 

respresentar essa operação da forma ∑
=

•=
n

i

i

xn

i

nxnxn BAC
1

11 . A Figura 5. 6 ilustra a operação de 

multiplicação de matrizes particionada em n operações de multiplicação de vetores. 
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Figura 5. 6. Multiplicação AxB particionada em n multiplicações de vetores colunas por vetores linha 
  

A característica da operação de multiplicação de matrizes mostrada acima pode ser 

explorada para sua execução em plataformas reconfiguráveis. Isto se deve, em parte,  a 

escalabilidade destes dispositivos e porque, pode-se particionar o problema em n 

multiplicações vetoriais, com cada multiplicação de um vetor n x 1 por um vetor 1 x n 

produzindo uma matriz n x n como resultado. Ou seja, com a leitura de apenas n⋅2  elementos 

podemos realizar 
2n  multiplicações, eliminando assim o gargalo no acesso aos dados. Isto é 

possível, desde que  a busca de dados pode ser realizada em paralelo com o processamento.  

O tempo de se processar 
2n  multiplicações, em geral,  é mais que suficiente para a 

transferência dos próximos n⋅2  dados da memória BRAM.  

O tempo necessário para leitura dos elementos de uma coluna da matriz A e uma linha 

da matriz B, desconsiderando a latência inicial no acesso aos dados, é determinado pela 

equação 
bw

Nn palavrabits /2 ⋅⋅
. Já o tempo necessário para relização das operações com os 

dados, considerando a instância de K MACs é dado por 
fk

n

⋅

2

. 

 A Figura 5. 7 ilustra um exemplo de relação entre os tempos de busca e processamento 

dos elementos da matriz. No primeiro intervalo de tempo é feita a busca dos elementos para 

processamento; no segundo intervalo os dados previamente apanhados são processados 

enquanto os próximos estão sendo buscados na memória. 

 

Figura 5. 7. Relação entre os tempos de busca e processamento de dados 
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Utilizando a abordagem descrita acima, ao final de n operações vetoriais teremos o 

resultado completo da multiplicação de matrizes. Para que esta particularidade seja 

implementável em hardware, os resultados parciais devem ser acumulados em FIFOs nas 

saídas dos MACs, assim como ocorreu na abordagem anterior, onde reusamos as linhas da 

matriz A. Entretanto, como cada operação vetorial agora gera 
2n  elementos parciais, o 

tamanho das FIFOs deve ser suficiente grande para armazenar todos esses componentes. Ou 

seja, considerando a instância de k MACs precisa-se de k FIFOs de tamanho 
k

n 2

.  A Figura 

5. 9 ilustra a arquitetura proposta com a inserção de FIFOs na entrada dos MACs para 

armazenar os elementos das matrizes de entrada. A FIFO_A armazena os elementos da matriz 

A que são consumidos por todos os MACs.  A FIFO_Bi armazena os elementos da matriz B e 

cada elemento nesta FIFO é consumido apenas pelo MAC i. O algoritmo de execução é 

mostrado na Figura 5. 8. 

 

 

Figura 5. 8. Algoritmo proposto com utilização de k MACs 

 

Assim, a condição para que esta arquitetura seja implementada é que exista uma 

quantidade de BRAMs disponíveis que permitam a acumulação dos 
2n elementos da matriz 

de saída, ou seja,  )(Nn BRAMs≤ , onde BRAMsN  é o número de palavras que podem ser 

armazenadas nas BRAMs.  Já a consideração relativa ao número de MACs foi flexibilizada, 

tendo em vista que o acesso aos dados não é mais o gargalo do sistema. No caso extremo, 
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devemos ter um número de MACs que sastifaça a condição 
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Figura 5. 9. Arquitetura do multiplicador de matrizes com k MACs utilizando a estratégia de 
multiplicações vetoriais 

 

 

Uma conclusão interessante, utilizando a plataforma RASC e a abordagem descrita 

acima, é que pode-se agora  realizar uma multiplicação de matrizes de ordem igual ou inferior 

a 311 x 311 elementos, uma vez que o FPGA disponibiliza 6048 kbits de BRAM.  Já o número 

de MACs instanciados, fica limitado a 10 unidades, limite dado pelos recursos de DSPs do 

FPGA e não mais pela largura de banda com a memória. 

 

5.2    Conclusão 
 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia utilizada para determinação de uma 

arquitetura  para multiplicação de matrizes em plataformas reconfiguráveis. Esta metodologia 

teve como objetivo a exploração do paralelismo de execução e do reuso de dados, visando a 

minimização do gargalo no acesso à memória e maximização do desempenho.  
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As análises apresentadas permitiram uma determinação dos limitantes da arquitetura 

quanto aos recursos presentes no FPGA e largura de banda de memória disponível. 
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CAPÍTULO 6 

Implementação do Multiplicador de Matrizes 
 

 

Para o estudo de caso deste trabalho, considerou-se uma multiplicação de duas 

matrizes de ordem 100, 100100100100100100 xxx BAC •= . A aplicação foi executada em 

software e simulada para a plataforma RASC. Os resultados são comparados com estimativas 

teóricas tanto para a plataforma alvo, como para as demais plataformas descritas no capítulo 

2.  

O projeto utiliza a abordagem de particionamento em multiplicações vetoriais, descrita 

no capítulo anterior. A arquitetura é composta pela instância de 10 MACs, FIFOs de tamanho 

1000 na saída de cada MAC e têm como alvo a plataforma RASC desenvolvida pela SGI. 

Ao longo deste capítulo, serão descritos: a implementação proposta baseada na 

discussão do capítulo anterior, uma análise de como podemos estimar o tempo de execução da 

aplicação para as diversas plataformas estudadas, a metodologia de teste e uma análise de 

escalabilidade do projeto. 

 
6.1   Distribuição da memória 
 

 Para a implementação do projeto considerou-se a distribuição da memória como 

segue: uma memória exclusivamente para entrada de dados e uma para armazenamento dos 

resultados de saída.  

Cada uma dessas memórias é formada pela associação de dois bancos físicos de 

tamanho 8MB, formando um banco lógico de 16MB,  dividida em segmentos de  256KB. O 

tamanho do segmento é mais que suficiente para armazenamento das matrizes de entrada 

(cerca de 78KB).  Essa distribuição poderá favorecer futuras implementações que utilizem 

DMA. Neste caso, um segmento poderá ser lido ou escrito pelo DMA, enquanto o outro 

segmento está sendo escrito ou lido pelo algoritmo.  

No banco lógico, as palavras têm tamanho de 64 bits entretanto, como este banco é 

formado por dois bancos físicos, os dados são lidos ou escritos em unidades de 128 bits. 

Na memória de entrada, o primeiro segmento armazena os elementos da matriz A 

ordenados em colunas, pois este é padrão de leitura dos dados. O segundo segmento armazena 

a matriz B ordenada em linha. Na memória de saída, o primeiro segmento armazena o 

resultado da multiplicação. A Figura 6. 1 apresenta a distribuição de memória. 
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Figura 6. 1. Distribuição lógica de memória para multiplicador de matrizes 

 
6.2     Blocos do multiplicador 
 
O projeto do multiplicador foi dividido em 3 blocos básicos: 

a. bloco de controle da memória responsável pela leitura dos dados das memórias, 

escrita dos mesmos nas FIFOs de entrada, leitura dos dados nas FIFOs de saída e 

escrita dos mesmos na memória de saída; 

b. bloco de controle  responsável por todo o fluxo de processamento, leitura das 

FIFOs de entrada,  controle da arquitetura da Figura 5. 9 e escrita nas FIFOs de saída; 

c. bloco de processamento, cuja arquitetura é semelhante à representada pela Figura 

5. 9 

 A Figura 6. 2 apresenta o diagrama em blocos da arquitetura desenvolvida. Os blocos 

serão descritos ao longo dessa  seção. 

 

Figura 6. 2. Diagrama em blocos do multiplicador de matrizes 



CAPÍTULO 6 – IMPLEMENTAÇÃO DO MULTIPLICADOR DE MATRIZES 

79 

 

6.2.1 Bloco de controle de memória 
 

Este bloco é composto por dois módulos: memory reader e memory writer. Estes 

módulos se comunicam diretamente com o controlador de memória do RASC Core Services, 

que por sua vez, executa o protocolo de comunicação com os blocos de memória SRAM. 

O módulo memory reader executa todo o fluxo de busca de dados na memória. Este 

fluxo inclui: endereçamento de memória, solicitação de dados, recepção de dados e escrita dos 

dados nas FIFOs da arquitetura. 

 Os objetivos deste módulo são manter dados nas FIFOs para que sejam processados 

continuamente na arquitetura, evitando paradas e perdas de ciclos e garantir que todo dado 

recebido seja alocado em sua FIFO correspondente. A Figura 6. 3 apresenta a interface do 

módulo memory reader. As definições e funcionalidades de todos os  sinais são descritos na 

Tabela 6. 1. 

M
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Prd_addr[19:0]

Prd_cmd_vld

Prd_data[127:0]

Prd_dvld

Prd_busy

Pwr_fifo_A

Pdata_fifo_A[127:0]

Pwr_fifo_1

Pdata_fifo_1[63:0]

Pwr_fifo_2

Pdata_fifo_2[63:0]

Pwr_fifo_3

Pdata_fifo_3[63:0]

Pwr_fifo_4

Pdata_fifo_4[63:0]

Pwr_fifo_5

Pdata_fifo_5[63:0]

Pwr_fifo_6

Pdata_fifo_6[63:0]

Pwr_fifo_7

Pdata_fifo_7[63:0]

Pwr_fifo_8

Pdata_fifo_8[63:0]

Pwr_fifo_9

Pdata_fifo_9[63:0]

Pwr_fifo_10

Pdata_fifo_10[63:0]

Pfifo_A_full

Pfifo_B_full

Pfifo_A_prog_full

Pclk

Prdt

Pfifo_B_prog_full

 

Figura 6. 3. Interface do módulo Memory Reader 
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Tabela 6. 1. Definição dos sinais do módulo memory reader 

Sinal Direção Descrição 

Pclk Entrada Sinal de clock do módulo 

Prst Entrada Sinal de reset do módulo 

Prd_addr Saída Endereço do dado a ser lido 

Prd_cmd_vld Saída Quando em ‘1’ indica pedido 

de leitura válido à memória 

no endereço Prd_addr. 

Prd_data Entrada Dado lido da memória  

Prd_dvld Entrada Quando em ‘1’ indica que o 

dado em Prd_data é válido e 

deve ser lido. 

Prd_busy Entrada Quando em ‘1’ indica que a 

memória não está disponível 

para leitura e o sinal 

Prd_cmd_vld deve ser 

desabilitado. 

Pfifo_A_prog_full Entrada Sinal proveniente da FIFO A 

indicando que não há espaço 

disponível para escrita da 

sequencia de dados solicitada 

e o pedido de leitura da 

memória (Prd_cmd_vld) deve 

ser inibido. 

Pfifo_B_prog_full Entrada Sinal proveniente da FIFO B 

indicando que não há espaço 

disponível para escrita da 

sequencia de dados solicitada 

e o pedido de leitura da 

memória (Prd_cmd_vld) deve 

ser inibido. 

Pfifo_A_full Entrada Sinal proveniente da FIFO A 

indicando que não há espaço 

para escrita na mesma. 

Pfifo_B_full Entrada Sinal proveniente da FIFO B 

indicando que não há espaço 

para escrita na mesma. 
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Pdata_fifo_A Saída Dado de escrita na FIFO A 

Pwr_fifo_A Saída Quando em ‘1’ indica pedido 

de escrita do dado 

Pdata_fifo_A na fifo A. 

Pdada_fifo_i Saída Dado de escrita na FIFO i (i 

= 1..10) que correspondem às 

FIFOs que armazenam os 

dados da matriz B. 

Pwr_fifo_B Saída Quando em ‘1’  indica pedido 

de escrita do dado 

Pdata_fifo_i na FIFO i. 

 

O módulo memory reader é formado por dois processos. O primeiro processo é 

responsável por requisitar os dados da memória quando há espaço disponível para que estes 

sejam escritos nas FIFOs. O segundo processo é reponsável por escrever os dados nas FIFOs 

corretas, baseado na sequência com que os dados foram solicitados. 

A solicitação de dados à memória deve ser suficientemente eficiente para diminuir o 

custo na latência inicial. Para tanto, os dados são solicitados em rajada de forma que o 

prejuízo com a latência no acesso ao primeiro dado da sequência seja diluído. No caso das 

memórias SRAM da plataforma RASC, a latência é de aproximadamente 10 ciclos de relógio, 

ou seja, quando um dado é solicitado, este só estará disponível após 10 ciclos de relógio. 

Entretanto, se os dados são solicitados em rajada, após à latência, a cada ciclo um dado novo 

estará disponível.  

A Figura 6. 4 ilustra o comportamento da memória da plataforma quando os dados são 

solicitados em rajada. O eixo vertical representa o número médio de dados recebidos por 

ciclos de relógio quando varia-se o número de dados solicitados. Como se pode verificar, 

aumentando-se do número de dados requisitados em sequência, pode-se chegar próximo à 

taxa desejada de 1 dado por ciclo de relógio. 
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Figura 6. 4. Relação entre a taxa de recepção de dados e o número de dados solicitados 
  

Baseado no comportamento da memória e no fato de que se deve ler uma coluna da 

matriz A (100 palavras) e uma linha da matriz B (100 palavras) para realizarmos 2100 )(  

multiplicações,  definimos a seguinte sequência de busca de dados: são solicitadas 20 palavras 

da matriz B e 100 palavras da matriz A. Em seguida são solicitadas as 80 palavras restantes da 

matriz B, e assim sucessivamente.  

A Figura 6. 5 apresenta a máquina de estados do processo responsável pela solicitação 

de dados à memória. No estado READ_B são lidas uma seqüência de 20 palavras da matriz B 

(N.requisiçõesB = 20), no estado READ_A são lidas uma sequencia de 100 palavras da matriz 

A (N.requisiçõesA = 100). Após quaisquer desses estados, o processo entra no estado 

VERIFY_READ. Neste, não há busca de elementos na memória , apenas, inicializações de 

endereços para as próximas buscas, determinação de qual será a próxima seqüência de busca e 

verificação de fim de leitura. Se o processo entrou no estado VERIFY_READ após passar 

uma vez pelo estado READ_B (N.vezesB = 0 e LastState = READ_B), significa que o 

próximo estado deverá ser READ_A. Se o processo entrou no estado VERIFY_READ após 

passar pelo estado READ_A (LastState = READ_A), significa que o próximo estado deverá 

ser READ_B e a variável N.vezesB deverá ser incrementada indicando que mais uma 

seqüência de 20 elementos matriz B foi lida. Após a leitura de uma seqüência  (100 

elementos) de A, são lidas 4 seqüências (20 elementos) de B (N.vezes = 4). Quando isto 

acontece, significa que já foram buscados 100 elementos da matriz A e 100 elementos da 

matriz B, e o fluxo deve ser iniciado (N.vezes = 0), até que todas as palavras tenham sido 

buscadas (N.leiturasB = 100 x100). 
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Figura 6. 5. Máquina de estados do processo de solicitação de dados do módulo memory reader 
 

A escolha desta sequência de solicitação de dados favorece a execução do algoritmo 

de processamento, uma vez que após a leitura dos 20 primeiros elementos de uma linha da 

matriz B e de uma coluna da matriz A, o bloco de processamento já têm dados suficientes 

para executar 20*100 multiplicações, enquanto os demais dados estão sendo apanhados da 

memória. Isto garante que não haverá paradas no algoritmo por falta de dados para 

processamento. Para garantir que todo dado solicitado e recebido da memória terá sua 

alocação garantida numa FIFO, o algoritmo de busca observa se há espaço suficiente nas 

FIFOs para a recepção dos dados em rajada. Se o espaço é insuficiente, a requisição deve ser 

suspensa temporariamente.. 

  No caso da requisição de dados da matriz A, deve haver, na FIFO_A, espaço 

suficiente para armazenar uma linha (100 palavras de 64 bits ou 50 palavras de 128 bits). Na 

arquitetura desenvolvida, a FIFO_A tem capacidade para armazenar 128 palavras de 128 bits, 

equivalente a 256 palavras de 64 bits. Assim, para que novos dados sejam recebidos, a FIFO 

deverá estar com, no máximo, 78 dados armazenados (50 posições livres).  Esta condição é 
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verificada através do sinal PfifoA_prog_full que é  disponibilizado na interface das FIFOs e 

que pode ser programado para indicar quando a quantidade de dados na FIFO é maior que um 

valor programado, no nosso caso, esse valor é 78.   

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para os dados da matriz B. Neste caso, temos 

10 FIFOs de tamanho 32, ou seja, a capacidade de armazenamento total é de 320 palavras. 

Desta forma, para que dados de uma nova linha sejam solicitados, as FIFOs devem estar com, 

no máximo 220 dados,  ou 22 palavras em cada FIFO. O valor programado para 

PfifoB_prog_full é, portanto,  22. 

O segundo processo do módulo memory reader é responsável pela escrita dos dados 

recebidos nas FIFOs adequadas. Tendo em vista que os dados são recebidos na mesma 

sequência em que foram solicitados, este processo também deverá seguir a regra definida no 

processo anterior. Os primeiros 20 dados recebidos são da matriz B e devem ser distribuídos 

nas FIFOs B; os próximos 100 são da matriz A  devem ser armazenados na FIFO A; os 80 

seguintes pertencem à matriz B e assim repetitivamente. 

A Figura 6. 6 ilustra a máquina de estados do processo de escrita de dados nas FIFOs 

e leva em consideração que os dados são recebidos em unidades de 128 bits, ou seja, 2 

palavras de 64 bits por ciclo de relógio. Se o processo está no estado WRITE_B, os dados 

recebidos são distribuídos entre os pares de FIFOs até que tenham sido recebidas 20 palavras 

de 64 bits (N.dadosrecebidosB = 20). O processo, então, passa para o estado WRITE_A e 

permanece neste estado até que sejam recebidas 100 palavas de 64 bits (N.dadosrecebidosA = 

100). Este fluxo se repete até que as matrizes de entrada tenham sido completamente lidas 

(N.LeiturasB = 100 x 100). 
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Figura 6. 6. Máquina de estados do processo de escrita nas FIFOs do módulo Memory Reader 

 

O segundo módulo que integra o bloco de controle da memória é o memory writer. 

Este módulo é responsável por controlar a transferência dos dados para a memória de saída 

quando o processamento estiver finalizado. O bloco memory writer executa todo o fluxo de 

escrita de dados na memória. Este fluxo inclui leitura dos dados na FIFO, organização dos 

dados e geração de sinalização de escrita. Após receber a sinalização de fim de 

processamento, o  módulo executa este fluxo continuamente até que todos os dados tenham 

sido transferidos. A Figura 6. 7 apresenta a interface do módulo memory writer. As definições 

e funcionalidades de todos os seus  sinais são descritos na Tabela 6. 2. 
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Figura 6. 7. Interface do módulo Memory Reader 
 
 

Tabela 6. 2. Definição dos sinais do módulo Memory Writer 

Sinal Direção Descrição 

Pclk Entrada Sinal de clock do módulo 

Prst Entrada Sinal de reset do módulo 

Pend_operation Entrada Sinalização de fim de 

operação. Transferência pode 

ser iniciada. 

Pfifo_empty Entrada Indicação de FIFOs vazias. 

Todos os dados já foram 

transferidos. 

Prd_fifo Saída Solicitação de leitura das 

FIFOs. 

Pdata_i Entrada Dado lido da de saída  

FIFO_i 

Pwr_busy Entrada Quando em ‘1’ indica que a 

memória não está disponível 

para escrita e o sinal 

Pwr_cmd_vld deve ser 

desabilitado. 
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Pwr_cmd_vld Saída Quando em ‘1’ indica pedido 

de escrita válido do dado 

Pwr_data  no endereço 

Pwd_addr. 

Pwr_addr Saída Endereço de escrita  

Pwr_data Saída Dado de escrita na memória. 

Cada dado é composto pela 

concatenação dos dados lidos 

de duas FIFOs . 

Pwr_be Saída Indicação de quais bytes, do 

Pwr_data são válidos para  

escrita. 

 

Os dados são transferidos para a memória em unidades de 5 palavras de 128 bits que 

são lidas paralelamente das 10 FIFOs de saída. Uma palavra escrita na memória é a 

concatenação de palavras lidas de duas FIFOs vizinhas. A Figura 6. 8 ilustra como é feita a 

organização dos dados e a transferência de um bloco de cinco palavras para a memória.   

 

 

Figura 6. 8. Organização dos dados para escrita na memória e protocolo de escrita 

 

A Figura 6. 9 ilustra a máquina de estados do bloco memory writer que é iniciado 

quando o processamento é finalizado e transfere dados em blocos até que as FIFOs estejam 

vazias. 
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O processo permanece no estado IDLE até que receba uma indicação de que o 

processamento foi finalizado (Pend_process = ‘1’), quando isto acontece, o processo vai para 

o estado REQUEST_DATA, onde solicita a leitura dos dados nas 10 FIFOs. Após solicitação, 

o processo passa para o estado READ_DATA, onde os os dados são recebidos e 

organizados(concatenados), a partir de então, os dados podem ser escritos na memória em 

unidades de 128 bits, isto ocorre no estado WRITE_DATA. Após o envio das 5 palavras, o 

fluxo de leitura, organização e escrita de dados se repete, até que as fifos de saída estejam 

vazias (Pfifo_empty = ’1’). Neste caso, o sinal de done pode ser ativado (Pdone = ‘1’).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6. 9. Máquina de estados do memory writer 

 

6.2.2 Bloco de controle 
 

O bloco de controle é formado pelo módulo Processing Controller que é responsável 

pelo controle do fluxo de execução do processamento.  Este módulo é o cérebro da 

arquitetura, ele controla a leitura de dados nas FIFOs de entrada, a execução dos MACs, a 

realimentação das FIFOs e a escrita dos resultados das multiplicações nas FIFOs de saída. 

O Processing Controller  controla as FIFOs de entrada, verificando se os dados  estão 

disponíveis para processamento e habilita a execução dos MACs.  Com as FIFOs de saída, ele 

gerencia o  armazenamento dos resultados dos MACs e controla sua realimentação. 
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Conforme definimos na estratégia de reuso, a multiplicação das matrizes 100100xA  e 

100100xB  é particionada em 100 multiplicações vetorias, onde os vetores são compostos por 

colunas de A e linhas de B.  

Como a arquitetura dispõe de 10 MACs que operando numa arquitetura em pipeline, 

são realizadas 10 multiplicações em cada ciclo. Estas multiplicações correspondem ao 

produto de um elemento ija  da coluna j de A por 10 elementos 9+jk1+jkjk b,,b,b ...  

pertencentes a linha j de B. Após a operação ter sido realizada, um novo elemento 1j+ia  de A 

é carregado na entrada dos MACs e multiplicado. Este fluxo se repete até que o último 

elemento da coluna j, ja100 , tenha sido multiplicado pelos 10 elementos da linha de B. 

Quando isto acontece, significa que esses 10 elementos de B já foram completamente 

reusados (multiplicados 100 vezes) e podem ser descartados. Agora,  os 10 próximos 

elementos de B são carregados nas suas correspondentes entradas dos MACs e o fluxo de 

multiplicação se repete até que os últimos 10 elementos da linha de B tenham sido 

multiplicados por todos os elementos da coluna de A.  Quando isto acontece, uma nova 

multiplicação vetorial é iniciada e o fluxo se repete para a nova coluna de A e linha de B. A 

partir daí, a realimentação é habilitada e os MACs acumulam os resultados previamente 

calculados. Este fluxo de execução é mostrado na Figura 6. 10. 

Além do fluxo mostrado na Figura 6. 10, o Processing Controller executa a escrita nas 

FIFOs de saída dos MACs quando estes indicam que uma operação foi finalizada (veja sinal 

Pdone na interface do módulo na Figura 6. 11). 
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Figura 6. 10. Fluxo de execução do Processing Controller 
 

O fluxo mostrado acima é executado pelo Processing Controller cuja interface é 

mostrada na Figura 6. 11, as definições e funcionalidades de todos os  sinais são descritos na 

Tabela 6. 3. 
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Figura 6. 11. Interface do módulo Processing Controller 
 
 

Tabela 6. 3. Definição dos sinais do módulo Processing Controller 

Sinal Direção Descrição 

Pclk Entrada Sinal de clock do módulo 

Prst Entrada Sinal de reset do módulo 

Prd_A Saída Solicitação de leitura na FIFO 

A. 

Pfifo_A_empty Entrada Indicação de FIFO A vazia.  

Prd_B Saída Solicitação de leitura das 

FIFOs B. 

PdataA Entrada Dado lido da FIFO A (128 

bits) 

Pdone Entrada Sinal de done do MAC. 

Quando em  ‘1’ o dado de 

saída do MAC é válido. 

Pdata_fifo_A Saída Dado A de entrada dos MACs 

(64 bits) 

PMAC_vld Saída Sinal que habilita operação 

do MAC.Quando em ‘1’, os 

dados de entrada são válidos.  
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Pwr_fifo Saída Pedido de escrita na FIFO.  

Prd_c Saída Pedido de leitura nas FIFOs 

de saída para realimentação.  

Pwr_data Saída Indicação de fim de operação 

para que o memory writer 

inicie a transferencia dos 

dados. 

 

 

6.2.3 Bloco de processamento 
 

O bloco de processamento é a arquitetura formada pelos MACs e FIFOs. Este bloco é 

responsável pela execução das operações de multiplicação e acumulação, e é controlado pelo 

bloco de controle (módulo Processing Controller). 

A arquitetura é composta por 10 MACs, uma FIFO para armazenamento dos 

elementos da matriz A, 10 FIFOs para armazenamento dos elementos da matriz B, estando 

cada FIFO associada a um MAC, e 10 FIFOs na saída dos MACs para armazenar os 

componentes da matriz resultante. 

O objetivo deste trabalho é a implementação de uma arquitetura de multiplicação de 

matrizes em ponto flutuante de dupla precisão, entretanto, como, até o desenvolvimento do 

mesmo,  o projeto do MAC em ponto flutuante não havia sido finalizado (projeto realizado em 

paralelo por equipe do grupo HPCIn), optou-se, sem perda de generalidade, por utilizar no 

trabalho, MACs de números inteiros, com interface e comportamento semelhante à de um 

MAC que opera valores em ponto flutuante de dupla precisão numa arquitetura pipeline.  

 Os MACs utilizados neste projeto têm a interface mostrada na Figura 5. 10. A idéia é 

que, futuramente, este módulo seja substituído por módulos em ponto flutuante para 

aplicações em computação científica. A funcionalidade dos sinais está descrita na  

Tabela 5. 1. 

MAC

DATA_C[63:0]DATA_A[63:0]

DATA_C[63:0]DATA_B[63:0]

DATA_C[63:0]

DATA_OUT[63:0]

DONE

VLD

 

Figura 5. 10. Interface do MAC 
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Tabela 5. 1. Definição dos sinais do módulo MAC 

Sinal Direção Descrição 

VLD Entrada Quando em ‘1’ indica que 

dados de entrada são válidos. 

DATA_A Entrada Dado A da operação A*B + C 

DATA_B Entrada Dado B da operação A*B + C 

DATA_C Entrada Dado C da operação A*B + C  

DONE Saída Quando em ‘1’ indica que 

DATA_OUT é válido 

DATA_OUT Saída Corresponde aos 15 bits 

menos significativos da 

operação A[15:0]*B[15:0] 

+C[15:0]. 

 

Para instanciar um MAC em ponto flutuante são necessários nove blocos 

multiplicadores 18x18 (blocos de DSP) [68], logo, no FPGA do RASC com 96 desses blocos, 

podemos instanciar 10 desses MACs (daí a escolha de utilizar 10 MACs no estudo de caso). 

Entretanto, como estamos utilizando MACs de números inteiros, para que os 10 MACs 

inteiros de 64 bits pudessem ser instanciados, seriam necessários 160 blocos de DSP (16 para 

cada MAC) o que não era possível com o Virtex-4 LX200. Desta forma, sem perda de 

generalidade, optamos por manter a interface de 64 bits do MAC e operar internamente apenas 

números de 16 bits, consumindo assim, um número menor de blocos de DSP, apenas 1 um 

bloco por multiplicador, totalizando 10 blocos.  

 
6.3     Estimativa teórica de desempenho 
 

 Uma vez definida a arquitetura do projeto e o funcionamento dos módulos, pudemos 

determinar um modelo teórico para estimar o desempenho do multiplicador para algumas das 

plataformas estudadas. 

 Este modelo parametrizado é baseado na arquitetura desenvolvida e tem como 

parâmetros: a freqüência de operação do FPGA, a largura de banda com a memória e a 

latência no acesso aos dados. 

 O modelo foi criado levando-se em consideração o número de ciclos de relógio 

necessários para as operações dos diversos módulos do projeto e a dependência entre estes. 

Sendo assim, é específico para este problema, mas pode servir como base para criação de 

novos modelos. 
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 Algumas considerações devem ser observadas para validade do modelo: uma vez que 

o processamento é iniciado, a memória responde regularmente respeitando a latência e largura 

de banda, ou seja, a memória nunca fica indisponível para leitura ou escrita (condição de 

busy); os dados nas FIFOs, quando solicitados, estão sempre disponíveis. 

 Como a multiplicação é particionada em 100 multiplicações vetoriais,  o tempo de 

execução do algoritmo ( excT ) pode ser definido como: 100 vezes o tempo de uma 

multiplicação vetorial ( multT ); adicionado  ao tempo de acesso aos primeiros dados que 

permitem a inicialização do algoritmo ( initT ) e ao tempo de escrita dos dados na memória de 

saída ( writeT ), assim: writemultinitexec TTTT +•+= 100 .  

 O tempo de acesso aos primeiros dados, por sua vez, é o tempo de busca das primeiras 

20 palavras de 64 bits de B e de, pelo menos, uma palavra de 64 bits de A. Então,  

f
bw

Tf
bw

TT translatenciainit •






 •
++•







 •
+=

6416420
, onde latenciaT  é a latência no acesso aos 

dados da memória em ciclos de relógio, bw  é a largura de banda em bits/s e transT  é o 

número de ciclos de relógio necessários para a transição entre estados.  

O tempo de execução do algoritmo é o tempo de realização das 
2n multiplicações, e 

depende de como a implementação foi realizada. No caso deste projeto, este tempo é de 

aproximadamente 1070 ciclos de relógio.  

Os dados, lidos das FIFOs de saída dos MACs, são escritos na memória em unidades 

de 5 palavras de 128 bits. Assim, o tempo de escrita dos 10.000 dados da matriz de saída é 

dado por: 5_1000 writewrite TT •= ,  onde )511(5_ ++=writeT  = 7 ciclos de relógio. Este é o 

tempo necessário para solicitação dos dados às FIFOs, organização dos dados e envio para a 

memória. 

O modelo foi aplicado às plataformas estudadas  A Tabela 6. 4 resume uma estimativa 

de tempo de processamento  para as freqüências de 50, 100 e 200 MHz. 

Tabela 6. 4. Estimativa de tempo de processamento para plataformas estudadas 

                       Freqüência 

Plataforma 

50MHz 100 MHz 200 MHz 

Cray XD1 2,2811ms 1,1405 ms 0,57027ms 

RASC 2,2819ms 1,1410ms 0,57048ms 

SRC MAP 2,2819ms 1,1410ms - 

XD1000 2,2977ms 1,1489ms 0,57443ms 
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6.4  Testbench 
 

 O Testbench foi executado utilizando o ambiente SSP Stub descrito no capitulo 3. Para 

isto, foi desenvolvido um gerador de matrizes que permite a criação das matrizes de entrada A 

e B, e as converte para o formato adequado, de forma que alimentem o modelo de memória do 

ambiente de simulação. Foram gerados três tipos de matrizes de entrada:  

• Matrizes A e B com valores constantes, que permitiram a fácil verificação de erros de 

sincronismo no projeto; 

•  Matriz A com valores conhecidos, porém variáveis e matriz B com valores 

constantes, que permitiram a verificação de sincronismo na escrita e leitura dos 

elementos de A; 

• Matrizes A e B com elementos aleatórios, que permitiram a validação completa do 

projeto. 

Cada um desses conjuntos de testes foram importantes, pois permitiram a correção 

gradativa de erros específicos no projeto. O que seria mais difícil com a utilização apenas de 

matrizes de entrada aleatórias, dado o tamanho das matrizes.  

Após simulação, o conteúdo da memória de saída é convertido para formato da matriz 

de saída e comparado com resultado da multiplicação em software das matrizes de entrada. A  

Figura 6. 12 representa a arquitetura do Testbench. 

 
 

Figura 6. 12. Arquitetura do Testbench integrado ao ambiente SSP Stub 
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Após execução exaustiva dos testes, a funcionalidade do projeto foi considerada 

aprovada e os resultados mostraram uma correta integração com o ambiente do RASC, 

significando que o mesmo está apto a ser executado na plataforma alvo. 

  

6.5     Estimativa de desempenho após simulação 
 

O resultado da simulação permitiu, além da verificação das funcionalidades do projeto 

a obtenção de uma estimativa de desempenho para o projeto, especificamente na plataforma 

RASC. A estimativa, assim como ocorreu na seção 6.4 é baseada na quantidade de ciclos de 

relógio desde o início ao final da execução do multiplicador.  

O resultado mostrou que a execução pode ser completada em aproximadamente 

116.132 ciclos de relógio. O que demonstra que o modelo teórico, que estimou para o RASC, 

114.020 ciclos de relógio, apresentou um erro de cerca 2% na sua estimativa. 

A Tabela 6. 5 mostra o tempo de execução em hardware para freqüências de 50MHz, 

100MHz e 200MHz e o tempo de execução em software com o processador Xeon operando 

com freqüência 1.6GHz. 

Tabela 6. 5. Estimativa baseada em simulação do tempo de execução do multiplicador 

Plataforma Tempo de execução (ms) 

RASC (50 MHz) 2,32263  

RASC (100 MHz) 1,16132  

RASC (200 MHz) 0,580657 

Processador 10,748 

 

6.6     Análise de escalabilidade 
 

 O problema tratado aqui pode ser considerado de dimensões pequenas quando 

comparado às aplicações práticas. Desta forma, cabe analisar a escalabilidade do mesmo para 

que seja aplicado na prática. 

 Considere um sistema em cluster que contém centenas de placas aceleradoras e que a 

aplicação consiste na multiplicação de matrizes da ordem de dezenas de milhares. A questão 

é, como a arquitetura apresentada neste trabalho pode ser utilizada para resolver este 

problema de ordem maior? 

Já foi discutido anteriormente as condições para se explorar ao máximo a capacidade de 

paralelismo de uma placa RC100 da plataforma RASC,  bem como, utilizar a hierarquia de 

memória de maneira mais eficiente. Sendo assim, observou-se que o problema deve ser 
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particionado de forma que seja possível manter as condições analisadas para melhor  

desempenho em um blade.  

Considerando que N é a ordem das matrizes, n é a máxima ordem que pode ser 

processada em um FPGA para alcançar o melhor desempenho e K é o número de recursos 

reconfiguráveis disponíveis, pode-se particionar as matrizes de entrada em 

2










n

N
 matrizes de 

ordem n. A  Figura 6. 13 ilustra o particionamento de uma matriz hipotética A4x4 em 4 sub-

matrizes de ordem 2. 
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Figura 6. 13. Particionamento de uma matriz A 4x4 em matrizes 4 submatrizes de ordem 2 

 

Sendo cada particionamento da matriz A denominado de ijA  )1()1( ,
n

N
j

n

N
i LL == , e 

o mesmo para matriz B. Pode-se calcular uma sub-matriz da matriz C resultante através  da 

operação ∑ ⋅

nN

=k

kjikij BA=C
/

1

, conforme ilustra a Figura 6. 14.  
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Figura 6. 14. Particionamento de matrizes em sub-matrizes 

 

Os produtos das submatrizes podem ser calculados no recurso reconfigurável, e o 

somatório pode ser realizado em software ou na própria arquitetura, desde que sejam feitas as 

devidas alterações. Cada blade será responsável pelo cálculo de 
k

n

N
3










 multiplicações de 

sub-matrizes. Assim, tem-se a máxima exploração de paralelismo de granularidade grossa, 

uma vez que temos um conjunto de blades operando em paralelo e de granularidade fina, 

dentro de  cada um dos recursos reconfiguráveis. 
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6.7     Conclusão 
 
 Neste capítulo, foi apresentada a arquitetura do multiplicador de matrizes 100 x 100 

implementada para a plataforma RASC, como um estudo de caso deste trabalho. Todos os 

módulos componentes do multiplicador, bem como, suas interfaces e a descrição dos seus 

comportamentos foram discutidos. A distribuição dos dados na memória e algoritmos de 

acesso aos dados foram determinados visando diminuir a latência e permitir futuras 

implementações com processamento “streaming”. 

 A implementação permitiu a determinação de estimativa de desempenho para algumas 

das plataformas reconfiguráveis de alto desempenho. A simulação no ambiente da SGI 

permitiu a validação deste modelo com erro aproximado de 2%. O modelo pode ser aplicado 

para futuras implementações. 

 A implementação da arquitetura mostrou que é possível uma aceleração de até 20 

vezes quando comparada a implementação em software utilizando o processador Intel Xeon. 

Os resultados também mostram que o tempo da execução é quase que totalmente determinado 

pelo tempo de processamento das multiplicações. Desta forma, assumindo um FPGA 

hipotético com 900 blocos de DSP, pode-se alcançar uma aceleração de cerca de 200 vezes 

mantendo os requisitos de largura de banda. 
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CAPÍTULO 7 

Conclusões e trabalhos futuros 
 

 Este trabalho teve como principal objetivo contribuir para o estudo de métodos de  

aceleração de processamento de multiplicação de matrizes densas, em plataformas 

reconfiguráveis. Para tanto, foram estudados alguns dos principais sistemas de computação 

reconfigurável de alto desempenho, suas características operacionais e arquitetura. Este 

estudo permitiu estimar a potencialidade das plataformas para dadas aplicações. 

 Observou-se que critérios como velocidade no acesso aos dados da memória, largura 

de banda entre o processador e o hardware reconfigurável e recursos internos disponíveis 

nestes dispositivos reconfiguráveis determinam a capacidade e a flexibilidade das 

plataformas. Dependendo da aplicação, um ou outro critério citado acima é mais ou menos 

determinante na avaliação de desempenho para os sistemas alvo. 

 Após o estudo das plataformas comerciais, o problema específico da multiplicação de 

matrizes densas foi estudado para que suas características pudessem ser exploradas, em busca 

de uma adaptação adequada, tirando proveito da arquitetura do  hardware reconfigurável da 

plataforma. O estudo foi focado na exploração do paralelismo de execução e no reuso dos 

dados da aplicação. 

 A exploração do paralelismo baseou-se na distribuição de quantos elementos de 

processamento são possíveis no recurso reconfigurável. A exploração do reuso baseou-se na 

melhor utilização da hierarquia de memória do sistema.  

 Do estudo, pôde-se observar que quanto maior for o número de MACs presentes na 

arquitetura, maior será o paralelismo e menor será o tempo de execução do algoritmo. Viu-se 

também a importância da implementação de MACs a  partir de blocos DSPs, o que, em muito, 

otimiza a área útil dos FPGAs. Estes blocos dedicados contêm multiplicadores e somadores 

que podem ser associados, utilizando pouca lógica externa, para formar os elementos de 

processamento, consumindo menos área e alcançando maior freqüência.  

 Verificamos também que a arquitetura de memória interna dos FPGAs (BRAMs), 

compreendidos por blocos de memória dual-port, podem ser associados para criação de várias 

configurações de armazenamento, inclusive FIFOs, permitindo um acesso rápido de dados e 

redução de área.  Este tipo de memória, se bem estruturado, possibilita aceleração de 

aplicações com um tempo de acesso bem menor que as tradicionais  memórias externas SRAM 

ou DRAMs.  
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 A solução implementada neste trabalho foi baseada no particionamento de 

multiplicação de matrizes em multiplicações vetoriais. A partir desse particionamento, 

definiu-se uma estrutura baseada em FIFOs que permitiu o reuso completo dos elementos das 

matrizes de entrada e eliminação do gargalo no acesso aos dados. Para tanto foi necessário 

que a capacidade de armazenamento das BRAMs permitisse que os elementos da matriz 

resultante fossem internamente armazenados no FPGA. 

 A arquitetura de memória proposta permitiu uma maior flexibilidade nos requisitos de 

largura de banda. Com isto foi possível deduzir que, a partir da utilização de FPGAs, com 

maior número de blocos de DSP, pode-se aumentar o grau de paralelismo interno, sem a 

necessidade de aumentar a largura de banda do sistema. 

 Destacamos ainda, como principais contribuições deste trabalho, a determinação e 

implementação de uma arquitetura de multiplicação de matrizes eficiente e escalável para 

execução em FPGA, em especial, em uma plataforma reconfigurável de alto desempenho. Os 

resultados mostraram que o desempenho da arquitetura proposta é quase que totalmente 

determinado pelo tempo de execução dos elementos de processamento, uma vez que, o 

gargalo no acesso aos dados foi minimizado. 

 Outras contribuições apresentadas são a criação de um modelo de estimativa de 

desempenho, que permite determinar a potencialidade de diversas plataformas a partir do 

conhecimento de suas características principais e a proposta de escalabilidade para o projeto, 

onde considera-se o particionamento de um problema de ordem maior em problemas menores 

executados em nós de um sistema distribuído e que podem ser eficientemente explorados no 

hardware reconfigurável. 

 A arquitetura proposta foi implementada como estudo de caso na Plataforma RASC 

RC100, cujas características foram estudadas no capítulo 3. Uma multiplicação de matrizes 

quadradas de ordem 100 foi implementada, simulada e validada no ambiente SSP Stub.  

 A implementação da arquitetura não alcançou uma freqüência de operação aceitável 

para garantir uma aceleração considerável na aplicação. Por isso, destacamos como principal 

trabalho futuro, a otimização do código em VHDL e utilização mais eficiente das ferramentas 

de síntese, para que possam ser alcançados melhores resultados de ciclos de relógio. 

 Após a otimização, o projeto será integrado ao MAC de ponto flutuante implementado 

como um trabalho paralelo de mestrado no grupo HPCin. Isto constituirá um dos elementos 

da biblioteca de núcleos de hardware (cores) para computação científica em sistemas 

reconfiguráveis de alto desempenho do grupo.  
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