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Nederlandse samenvatting
(Dutch summary)

Dit proefschrift presenteert een raamwerk voor het ontwikkelen van parallelle strea-
ming applicaties voor heterogene architecturen met meerdere rekeneenheden op een
chip. In een streaming applicatie komt continu nieuwe data binnen. De applicatie
voert gelijke operaties uit op elk data element en stuurt het resultaat naar één of
meer uitvoer-apparaten. Een streaming applicatie bevat componenten die verschil-
lende operaties uitvoeren. Componenten zijn verbonden door streams, die communi-
catiekanalen tussen componenten vormen. Componenten kunnen ook communiceren
met korte berichten, zogenaamde events.

In deze samenvatting zullen we eerst de onderzoeksvragen vermelden. We geven
een samenvatting van de problemen die we tegenkwamen bij het beantwoorden van
deze vragen. Daarna geven we een samenvatting van de systemen die wij hebben
gebouwd. Het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van deze systemen vormen
de contributies van dit proefschrift.

Onderzoeksvragen

In dit proefschrift hebben wij drie onderzoeksvragen gesteld. Voor het beantwoorden
van deze vragen hebben wij veel problemen op moeten lossen. De complexiteit van
deze problemen varieert van triviaal tot zeer complex. In deze sectie zullen we de
onderzoeksvragen één voor één behandelen. Bij elke onderzoeksvraag vermelden wij
de meest complexe problemen die we tegenkwamen bij het beantwoorden van de
vraag.

Het afzonderlijk aanpakken van de problemen levert geen antwoord op de on-
derzoeksvragen. Eén van de meest complexe problemen was het integreren van de
oplossingen voor verschillende problemen in één enkel systeem. Omdat dit probleem
zich voordoet bij alle onderzoeksvragen, noemen we dit niet bij de onderzoeksvragen
afzonderlijk. Hieronder volgen de drie onderzoeksvragen waar dit proefschrift een
antwoord op geeft.
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170 NEDERLANDSE SAMENVATTING

1. Hoe kan men de verschillende moeilijkheden van het bouwen van

parallelle streaming applicaties abstraheren door middel van een simpele

interface, met weinig extra kosten?

Ons antwoord op deze vraag is het bouwen van een systeem dat deze abstractie
levert. We hebben de volgende problemen gevonden voor het bouwen van parallelle
streaming applicaties:

• Een streaming applicatie voert verschillende operaties uit die gëımplementeerd
kunnen zijn in verschillende bibliotheken met verschillende interfaces, of zelfs
met verschillende programmeertalen. Een applicatie-ontwikkelaar moet alle
operaties in één enkele applicatie integreren, door een component te maken
voor elke operatie.

Eenzelfde operatie kan meerdere keren voorkomen in verschillende delen van
een applicatie. De ontwikkelaar moet ervoor zorgen dat een applicatie de
componenten die deze operaties implementeren meerdere keren kan gebruiken,
zonder conflicten.

• Het uitvoeren van streaming applicaties gebeurt door middel van meerdere
iteraties. In elke iteratie voert elke component zijn operaties uit op een nieuw
data element. De ontwikkelaar moet de applicatie structureren aan de hand
van dit gedrag.

In elke iteratie voert een streaming applicatie de componenten in een vaste
volgorde uit omdat er afhankelijkheden bestaan tussen componenten. Compo-
nenten die data produceren voor andere componenten moet de applicatie eerst
uitvoeren. De applicatie moet de uitvoering van de componenten dus op de
juiste manier ordenen.

• Componenten communiceren met streams en events. Een communicatiekanaal
voor streams of events moet tijdelijk data opslaan. Het is mogelijk dat meer
dan twee componenten hetzelfde communicatiekanaal gebruiken. Sommige
componenten gebruiken data uit voorgaande iteraties, naast de data van de
huidige iteratie. Een ontwikkelaar moet deze communicatiekanalen imple-
menteren en daarbij rekening houden met de verschillende randgevallen.

• Wanneer een streaming applicatie wordt uitgevoerd op een parallelle architec-
tuur, dient de applicatie dit parallellisme te benutten. De ontwikkelaar moet de
applicatie opsplitsen in meerdere delen die parallel uitgevoerd kunnen worden.
Daarbij moet de ontwikkelaar raceproblemen vermijden door de verschillende
delen op de juiste manier te synchroniseren. Bovendien moet de ontwikkelaar
de delen goed verdelen over de verschillende parallelle rekeneenheden.

• Streaming applicaties kunnen herconfigureerbaar zijn. Een component kan
parameters hebben die door de applicatie worden aangepast tijdens het uit-
voeren in reactie op events. De applicatie kan zichzelf ook herconfigureren
door componenten en communicatiekanalen toe te voegen of te verwijderen
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terwijl de applicatie wordt uitgevoerd. De interne structuur van streaming
applicaties moet dus dynamisch zijn. Deze eis heeft betrekking op alle delen
van de applicatie.

• Een systeem dat abstracties levert voor het bouwen van parallelle streaming ap-
plicaties moet een simpele interface hebben voor de ontwikkelaar. Het ontwerp
van zo’n interface is moeilijk, omdat de interface alle hierboven beschreven
functionaliteit moet ondersteunen. Om een steile leercurve te voorkomen
moeten alle geavanceerde functies optioneel zijn. Met behulp van de basis
functies kunnen ontwikkelaars dan snel applicaties bouwen. Wanneer een ont-
wikkelaar de basis functies onder de knie heeft, kan hij verder gaan met het
gebruiken van de geavanceerde functies om bijvoorbeeld de snelheid van de
applicatie te verbeteren.

• Voor het bereiken van lage extra kosten, wat onderdeel is van de onder-
zoeksvraag, moet een streaming applicatie zijn operaties zo efficiënt mogelijk
uitvoeren. Deze eis geldt voor de gehele applicatie, inclusief de hierboven
beschreven functionaliteit.

2. Hoe kan men een hoog-niveau coördinatietaal voor parallelle streaming

applicaties ontwerpen en implementeren?

In een generieke coördinatietaal voor parallelle streaming applicaties moeten alle
aspecten van streaming applicaties uit te drukken zijn. Een vertaler (’compiler’)
voor zo’n taal moet de structuren die nodig zijn voor het uitvoeren van de applicatie
genereren. De meeste complexe problemen hierbij zijn als volgt:

• De taal moet primitieven hebben om de basiselementen van een streaming
applicatie, zoals componenten, streams en events, uit te drukken. De taal moet
groeperingsstructuren hebben om de applicatie op te bouwen uit meerdere
componenten. Deze groeperingsstructuren representeren ook het parallellisme
in de applicatie.

• De taal moet makkelijk te gebruiken zijn, wat betekent dat de syntaxis dui-
delijk en simpel moet zijn. De taal moet een manier hebben om stukken code
die meerdere keren voorkomen binnen een applicatie, of zelfs binnen meerdere
applicaties, te hergebruiken.

• De vertaler voor de taal moet applicatie-specifieke structuren genereren. Voor
de generieke structuren die in alle parallelle streaming applicaties worden ge-
bruikt, kan de vertaler een generiek runtime systeem gebruiken dat deze struc-
turen levert.

• De taal en de bijbehorende vertaler moeten ervoor zorgen dat applicaties die
in de coördinatietaal zijn geschreven lage extra kosten hebben ten opzichte van
applicaties die met de hand zijn geschreven. De taal en de vertaler moeten
vooral extra kosten in het kritieke pad van de applicatie vermijden.
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3. Hoe kan men de verschillende moeilijkheden van het gebruik van

heterogene rekeneenheden met gedistribueerd geheugen abstraheren door

middel van een simpele interface, met weinig extra kosten?

Analoog aan onze eerste onderzoeksvraag is ons antwoord het bouwen van een
software systeem dat deze abstractie levert. We hebben de volgende problemen
gëıdentificeerd voor het bouwen van zo’n systeem:

• Een systeem dat het gebruik van heterogene rekeneenheden met gedistribueerd
geheugen ondersteunt voert veel taken uit. Het systeem moet onder andere
hulpbronnen toewijzen, taken in de applicatie starten en data oversturen. Wan-
neer de architectuur meerdere gelijke rekeneenheden bevat, moet het systeem
de taken over deze rekeneenheden verdelen. In het ideale geval verbergt het
systeem deze taken voor zijn gebruiker.

• Het behalen van optimale prestaties op rekeneenheden met gedistribueerd
geheugen vereist complexe optimalisaties, zoals meervoudig bufferen. In het
ideale geval voert het systeem deze optimalisaties automatisch uit.

• Omdat het systeem zich niet richt op een specifiek type applicatie moet de
interface van het systeem geschikt zijn voor alle applicaties, die verschillende
eisen kunnen hebben. Het systeem moet bijvoorbeeld zowel synchrone als
asynchrone communicatie ondersteunen. Bij synchrone communicatie vraagt
de applicatie aan het systeem of er nieuwe berichten zijn. Bij asynchrone
communicatie onderbreekt het systeem de applicatie bij een nieuw bericht.
Om de ontwikkelaar te helpen moet de interface van het systeem zo simpel
mogelijk zijn.

Contributies

De contributies van dit proefschrift bestaan uit drie systemen die zich richten op
bovenstaande onderzoeksvragen. Het Hinch runtime systeem, de XSPCL coördina-
tietaal en de Gordon runtime bibliotheek lossen de problemen op die gerelateerd zijn
aan respectievelijk de eerste, tweede en derde onderzoeksvraag. Deze systemen zijn
onderdeel van de SP@CE programmeeromgeving die we hebben beschreven in dit
proefschrift. Zij zijn de bouwstenen van een waardevol raamwerk voor het ontwikke-
len van parallelle streaming applicaties. In de rest van deze sectie zullen wij deze
systemen samenvatten.

Het Hinch runtime systeem

Hinch is een generiek runtime systeem voor streaming applicaties, dat de ontwikke-
laar abstraheert van laag niveau communicatie en synchronisatie primitieven. Een
streaming applicatie die Hinch gebruikt bevat een gegevensstroom-graaf met compo-
nenten. Voor een applicatieontwikkelaar heeft Hinch functies voor het bouwen van
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de gegevensstroom-graaf en voor het maken van communicatiekanalen tussen com-
ponenten. Voor een componentontwikkelaar heeft Hinch functies voor het benaderen
van data in de communicatiekanalen die zijn verbonden aan de component.

Hinch werd ontworpen voor parallelle architecturen. Het ondersteunt zowel taak-
als data-parallellisme en verdeelt het werk automatisch over de verschillende reken-
eenheden. Hinch richt zich op het benutten van parallellisme tussen componenten,
in plaat van in componenten. Een componentontwikkelaar hoeft alleen sequentiële
code te schrijven, wat de taak van de ontwikkelaar zo simpel mogelijk houdt. De
huidige implementatie ondersteunt parallelle architecturen die zijn gebaseerd op
gedeeld geheugen. Het ontwerp van Hinch sluit een implementatie gebaseerd op
gedistribueerd geheugen echter niet uit.

Hinch ondersteunt zowel streaming- als event-gebaseerde communicatie tussen
componenten. Hinch zorgt voor alle synchronisatie en al het geheugenbeheer in
deze communicatiekanalen. Streams met meerdere ontvangers en event communi-
catiekanalen met meerdere zenders worden volledig ondersteund.

Het prestatieverlies van applicaties die Hinch gebruiken ten opzichte van hand-
geschreven applicaties is typisch minder dan vijf procent. De hoogte van dit verlies
hangt zwaar af van de architectuur en de applicatie. Soms zijn Hinch applicaties
zelfs sneller dan equivalente handgeschreven applicaties.

Alle structuren in Hinch zijn ontworpen voor herconfigureerbare applicaties. De
applicatie kan structuren, zoals componenten en communicatiekanalen, maken, wij-
zigen en verwijderen terwijl de applicatie wordt uitgevoerd. Door herconfigureer-
bare applicaties te vergelijken met niet-herconfigureerbare applicaties hebben we de
kosten van herconfigureerbaarheid bepaald. Zelfs bij een extreem slecht geval waar-
bij herconfiguratie zeer vaak gebeurt, is het prestatieverlies typisch minder dan zeven
procent.

Een van de lessen die we geleerd hebben van het bouwen van Hinch is dat paral-
lelle streaming applicaties een modulair runtime systeem nodig hebben, waarbij
elke module andere verantwoordelijkheden heeft. Daarnaast merkten we dat het
modelleren van streaming applicaties als gegevensstroomnetwerken veel voordelen
heeft, zoals automatische verdeling van werk over de rekeneenheden. We hebben
geen onoplosbare problemen ondervonden met deze aanpak.

De XSPCL coördinatietaal

De XSPCL coördinatietaal is een declaratieve taal voor het specificeren van de re-
laties tussen de componenten in een streaming applicatie. Met XSPCL specificeert
een applicatieontwikkelaar de gegevensstroom-graaf van de applicatie door recursief
componentgroepen te specificeren. XSPCL ondersteunt verscheidene groeperings-
structuren, zoals sequentieel, taak-parallel en data-parallel. De taal heeft ook me-
thoden om componentgroepen te specificeren die meerdere keren voorkomen.

In XSPCL worden communicatiekanalen onafhankelijk gespecificeerd van de ge-
gevensstroom-graaf. XSPCL maakt automatisch communicatiekanalen voor streams
en events tussen componenten die hetzelfde communicatiekanaal gebruiken.
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XSPCL ondersteunt herconfigureerbare applicaties. Een applicatieontwikkelaar
kan delen van de gegevensstroom-graaf optioneel maken en deze delen in- en uitscha-
kelen wanneer er een gebeurtenis plaats vindt. De vertaler voor XSPCL genereert
de nodige applicatie-specifieke structuren en routines voor herconfigureerbare appli-
caties automatisch. Deze abstractie is zeer waardevol, omdat handmatig herconfi-
gureren erg moeilijk is.

We hebben een vertaler voor XSPCL gemaakt die een XSPCL applicatie ver-
taalt naar een bestand met broncode in C die Hinch gebruikt. Een standaard ver-
taler voor C vertaalt dit bestand vervolgens en koppelt het aan het Hinch runtime
systeem, welke ook geschreven is in C. Omdat een XSPCL applicatie dus effectief
Hinch gebruikt is het prestatieverlies bij het gebruik van XSPCL, in vergelijking met
rechtstreeks Hinch gebruiken, typisch minder dan een paar procent.

De Gordon runtime bibliotheek

De Gordon runtime bibliotheek abstraheert een ontwikkelaar van de problemen van
het gebruik van de SPE rekeneenheden in de Cell architectuur. Deze problemen om-
vatten synchronisatie, communicatie en werkverdeling. Een ontwikkelaar die Gordon
gebruikt hoeft alleen te specificeren welke berekeningen de applicatie moet uitvoeren
op de SPEs en op welke data. Gordon zorgt er volledig voor hoe de SPEs deze
berekeningen uitvoeren en de data oversturen.

Gordon bevat vele optimalisaties, waaronder automatisch meervoudig bufferen,
snelle notificaties, taak-ketens en blijvende data. Naast deze optimalisaties kan een
ontwikkelaar altijd applicatie-specifieke optimalisaties gebruiken zoals geoptimali-
seerde SIMD code of handmatige DMA overdrachten. Gordon heeft geen beperkin-
gen voor deze applicatie-specifieke optimalisaties.

Gordon vereist dat een ontwikkelaar zijn berekeningen splitst in kleine taken die
in het lokale geheugen van een SPE passen. Dit lokale geheugen heeft een beperkte
grootte. Deze beperking hoort niet specifiek bij Gordon, aangezien de beperkte
geheugengrootte een ontwikkelaar altijd dwingt om de berekening in meerdere kleine
delen op te splitsen.

We hebben de verschillende notificatie mechanismen in de Cell processor geëva-
lueerd met Gordon en geconcludeerd dat het standaard DMA communicatie mecha-
nisme het best presteert. De speciale postbus- en onderbrekings-mechanismen zijn
nutteloos voor onze generieke Cell runtime bibliotheek.

Met experimenten laten we zien dat de kosten van Gordon voornamelijk bestaan
uit het oversturen van data met DMA voor een taak. De kosten zonder DMA over-
drachten zijn minder dan 5000 rekencycli per taak. We meten ook de impact van de
verschillende optimalisaties die de kosten van Gordon reduceren.

Hinch en XSPCL applicaties kunnen Gordon gebruiken door middel van speciale
Gordon componenten, die de lijm vormen tussen Hinch en Gordon. Op deze manier
kan een applicatie gemakkelijk heterogene rekeneenheden gebruiken. Naar Hinch
toe gedragen deze componenten zich als normale componenten, hoewel Hinch enkele
specifieke optimalisaties uitvoert voor deze componenten. Intern gebruiken deze
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componenten Gordon voor het uitvoeren van hun berekeningen.

Applicaties

We hebben ons raamwerk geëvalueerd met verschillende applicaties: Een beeld-in-
beeld applicatie, een convolutie-filter applicatie, een beeld roteerder, een applicatie
die data van radio telescopen correleert, een randdetector en een JPEG matrix beeld
applicatie.

Experimenten op drie parallelle architecturen laten zien dat de applicaties paral-
lellisme efficiënt kunnen benutten. De resulterende efficiëntie hangt vooral af van de
applicatie en niet van de onderliggende runtime systemen. We hebben ook verschil-
lende implementatiestrategieën voor heterogene applicaties voor de Cell architectuur
geëvalueerd en geconcludeerd dat het over het algemeen beter is om de SPE reken-
eenheden te gebruiken dan de PPE rekeneenheden, zelfs voor simpele taken.


