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Chapter8
Samenvatting

Pruning Techniques for System-Level Design Space Exploration

Het ontwerp van moderne embedded systemen is steeds complexer gewor-

den. Een hoge verscheidenheid aan parameters moeten afgewogen worden

om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de ontwerpeisen. Het uiteinde-

lijke systeem moet dan klein in oppervlakte zijn, licht van gewicht zijn,

en weinig energie verbruiken zodat ze gebruikt kunnen worden in mobiele

apparaten. Dit is een tegenstelling ten opzichte van de real-time en hoge

mate van snelheid, beschikbaarheid en veiligheid die deze systemen moeten

hebben. Om hier toch aan te kunnen voldoen wordt een uitweg gezocht

in multi-processor system-on-chip (MPSoC) architecturen. Deze systemen

kunnen, op taak granulariteit, parallellisme aanbieden op een enkele chip.

Ontwerp parameter verkenning, Design Space Exploration, (DSE) is

het maken van beslissingen gedurende het begin van het project zodat er

minder implementaties mogelijk zijn. Hierdoor hoopt men de totale ont-

werp last te verlagen. Onwerpruimte verkleining, Design Space Pruning,

is het optimaliseren van het DSE proces om meer ontwerpen te kunnen

proberen om zo sneller tot een optimaal ontwerp te komen.

Verkleiningstechnieken kunnen worden toegepast om:

• sneller het ontwerp te evalueren.
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132 SAMENVATTING 8.0

• de heuristiek te optimaliseren.

In elke ontwerpfase, is een subset van de niet-verkleinde ontwerp opties

geselecteerd en geëvalueerd.

De belangrijkste bijdragen van dit proefschrift zijn:

• De uitbreiding van de ontwerpruimte met de introductie en imple-

mentatie van een compleet framework voor energie schatting van

het MPSoC. De techniek is gebaseerd op abstracte programma uit-

voeringsprofielen, genaamd event-handtekeningen. Dit werkt op een

hoger abstractieniveau dan, bijvoorbeeld, de veelgebruikte instructie-

set simulator (ISS). Op basis van de energie schattingsmethoden zou

men in staat moeten zijn tot een goede evaluatie van de prestaties.

Dit is essentieel in het kader van de eerste fase van DSE.

• Een iteratieve ontwerpruimte verkleinings methodologie gebaseerd

op statische doorvoer analyse van verschillende implementaties van

toepassingen. Door een combinatie van deze analytische doorvoe-

ringsschattingen met simulaties, vermindert onze hybride aanpak het

aantal simulaties die nodig zijn tijdens het proces van DSE.

• Een studie naar de verschillende combinaties, snel, maar minder

nauwkeurige analytische prestaties, langzaam, maar meer accurate

simulaties tijdens DSE

• Failure scenario memoization vekleiningstechnieken om de computa-

tionele kosten van de levensduurs schatting van systemen te vermin-

deren. Door het opslaan en hergebruiken van geschatte levensduur

waarden van systemen met een of meer defecte onderdelen. De le-

vensduur van alle gedeeltelijk mislukte systemen wordt afgeleid en

opgeslagen (het geheugen opslag kosten van dergelijke waarden is

te verwaarlozen); Wanneer een eerder verkend gedeeltelijk mislukte

systeem wederom wordt verkend dan wordt de verwachte levensduur

uit een database gelezen in plaats van opnieuw geschat.
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• Correlatie-gebaseerde architectuur afstands eenheiden voor het ef-

fic̈ınt snoeien van de op tijdswinst gebaseerde DSE voor het verbe-

teren van de levensduur in systemen op basis van NOC MPSoCs. In

de moderne platform- en netwerk-op-chip gebaseerde ontwerpen, zijn

onderdelen geclusterd rond switches. Wanneer clusters en de taken

die aan hen toegewezen zijn, gedefinieerd zijn als symmetrisch dan

hebben sommige configuraties hetzelfde effect op de totale levensduur

van het systeem. Dit kan worden benut om het aantal evaluaties te

verminderen.

Om samen te vatten, dit proefschrift bestudeert verkleinings technieken om

snel te kunnen zoeken in de ontwerpruimte en de evaluatie van een ont-

werppunt volgens verschillende doelstellingen. Het proefschrift is daarom

opgesplitst in de volgende onderdelen:

• achtergrond (hoofdstukken 1 en 2),

• uitbreiding van de ontwerpruimte met als doel de snelheid/energie

(hoofdstuk 3), en

• verkleiningstechnieken voor de systeemprestaties (hoofdstuk 4) en

levensduuroptimalisatie (Hoofdstuk 5 en Bijlage).

Roberta Piscitelli


