
INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA | PRESENTATIONSDAG 2017-12-18

EXAMENSARBETE Specification and visualisation of the interconnection network of a mobile GPU
STUDENT Björn Wictorin
HANDLEDARE Jörn Janneck (LTH), Fuad Tabba (Arm)
EXAMINATOR Flavius Gruian (LTH)

Effektivare design av nätverk inom
mikrochip

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Björn Wictorin

I takt med att antalet delsystem inom ett mikrochip blir allt fler, blir det nätverk som
kopplar dem samman allt viktigare. I detta projekt har vi skapat ett språk och ett
verktyg för att göra utforskandet av idéer på nya nätverksstrukturer enklare, snabbare
och effektivare.
Tekniken som används för att tillverka mikrochip
utvecklas mycket snabbt. Enligt en tumregel som
ofta används inom industrin, kallad Moores lag,
fördubblas antalet komponenter per chip vartan-
nat år. Eftersom designen av ett chip därmed blir
mer komplicerad, väljer man ofta att dela upp det i
flera delsystem. Dessa delsystem utvecklas var för
sig, ofta av olika företag, och kopplas sedan sam-
man via ett nätverk på chippet. Utformningen av
detta nätverk är mycket viktig, eftersom nätverket
har stor inverkan på chippets prestanda.
Inom hårdvaruindustrin är det vanligt att man

utvecklar mjukvarumodeller som simulerar den
hårdvara man designar. Simulering gör det en-
klare att utforska nya idéer, eftersom det möjlig-
gör snabbare och billigare prövning av nya eller
förändrade koncept. Baserat på resultaten från
simuleringarna kan man sedan gå vidare, och göra
en hårdvaruimplementation av de alternativ som
visade sig vara bäst. Dessutom kan den mjukvara
som ska levereras med hårdvaran, t.ex. drivruti-
ner och kompilatorer, börja testas på mjukvaru-
modellen innan hårdvaran är klar. Vi har utfört
vårt projekt på en modelleringsavdelning på före-
taget Arm.
Arm tillverkar världens mest sålda grafikpro-

cessor, kallad Mali. En grafikprocessor är en en-

het som genererar de bilder som visas på en da-
tors eller mobiltelefons skärm. En grafikprocessor
består av flera delsystem, och är därför beroende
av ett effektivt nätverk som sammankopplar dem.
I vårt projekt har vi utvecklat ett språk som kan
användas för att specificera ett sådant nätverk.
I vårt projekt har vi dessutom utvecklat ett

verktyg som består av två delar. Den första de-
len är ett tillägg till Arms mjukvarumodell av de-
ras grafikprocessor, som möjliggör specificering av
nätverkets struktur i vårt språk. Tidigare krävde
förändringar av nätverksstrukturen ändringar i
mjukvarumodellens källkod, men nu räcker det att
göra ändringar i en separat textfil. Detta går snab-
bare, och kräver ingen kunskap om hur modellen
är uppbyggd. Under projektet jämförde vi hur
många rader som behövde skrivas för att definiera
olika nätverk. I genomsnitt krävdes 48% färre
rader när vårt tillägg användes.
Den andra delen av verktyget är ett program

som översätter en nätverksspecifikation från vårt
språk till grafbeskrivningsspråket DOT. Den över-
satta filen kan sedan användas för att visualisera
nätverket med hjälp av tredjepartsprogramvara.
Syftet med visualiseringarna är att underlätta up-
ptäckter av eventuella misstag, där användaren
råkat specificera nätverket felaktigt.
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