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Özetçe—Son yıllarda işlemci tasarımı, çok çekirdekli ve
yüksek miktarda paralellik sağlayan sistemlerin geliştirilmesi
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu tür sistemlerin gerçeklenmesi
için FPGA ortamı, maliyeti ve özelleştirilebilir sistemlerin
gerçeklenebilmesi sebebiyle yüksek oranda tercih edilir. Çok
sayıda çekirdeği besleyebilmek için işlemcinin yüksek kap-
asiteli ve eşzamanlı erişim sağlayan yazmaç öbeğine sahip
olması gereklidir.

Bu bildiride, FPGA ortamı için özel olarak tasarlanan
ölçeklenebilir, çok portlu, düşük gecikmeli ve kaynak kul-
lanımı bakımından tutumlu yeni bir yazmaç öbeği tasarımı
sunulmuştur. Birim FPGA ortamında gerçeklenmiş olup alan
kullanımı ve gecikme değerleri ölçülmüş ve referans bir
yazmaç öbeğiyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre modül,
varsayılan yapılandırma için referans yazmaç öbeği FPGA’ya
sığmazken, önerilen yazmaç öbeğinin kritik kaynak kullanımı
sadece %2.18 olmuş ve bu yaklaşık %12’lik fazladan gecikme
ile sağlanmıştır.

I. GIRIŞ

Seri programları hızlı çalıştırmaya yönelik tasarlanan
tek çekirdekli işlemciler, güç duvarına (power wall)
erişilmesi sebebiyle performans açısından doyum nok-
tasına yaklaşmıştır [1]. 90’lı yıllarda görülen işlemci
boruhattını olabildiğince parçalayıp çalışma frekansını
artırma düşüncesinin uygulanması artık mümkün değildir.
Bunun yerine, işlemci mimarisi çok çekirdekli yapılar
üzerine gelişmeye devam etmiştir [2][3].

Çok çekirdekli işlemcilerde çekirdekler arası veri
paylaşımını (interconnection network) sağlamak en önemli
problemlerin başında gelmektedir [4]. Veri paylaşımı prob-
lemi, çok sayıdaki çekirdeklerin aynı bellek modüllerine
erişmek istemesi sonucu ortaya çıkar. Birçok işlem biri-
minin aynı bellek modülünde yer alan verilere eşzamanlı
olarak erişmek istemesi çakışma (conflict) meydana ge-
tirmektedir. Çekirdek sayısının giderek çoğalması çakışma
ihtimalini artırıp, yazmaç öbeği erişimlerini sıralı hale ge-
tireceğinden darboğaz oluşumuna neden olmaktadır.

Genel Amaçlı Hesaplamalar için Grafik İşlem Birim-
leri (GPGPU - General Purpose computation on Graph-
ics Processing Unit) [5] gibi mimarilerde, veri paylaşımı
problemi, işlemcinin yapısı gereği, bellek hiyerarşinin en
altında, yani yazmaç öbeğinde bile ortaya çıkmaktadır.
GPU’larda eşzamanlı olarak çalışan iş parçacıkları (thread)
aynı yazmaç öbeği modülüne erişirler. İplikçik başına
düşen belli yazmaç sayısı olduğundan, yazmaç öbeği de
eşzamanlı olarak çalışan iş parçacığı sayısıyla doğru orantılı

olarak büyümek durumundadır. Yazmaç öbeği büyüdükçe
sistemde kritik gecikmelere sebep olabilmektedir.

Özelleştirilebilir (yapılandırılabilir) gömülü sistemlere
ilginin artmasıyla FPGA’ların (Field Programmable Gate
Array) kullanım alanı genişlemiştir. FPGA’larda bulu-
nan; DSP, bellek blokları ve gömülü (hardcore) işlemci
gibi hazır yapılar uygulamaya özel olarak ”logic fab-
ric” ile tasarlanmış modüllerle birleştirilerek çok makul
sürelerde ve düşük bütçeyle yüksek performanslı sistem
geliştirilmesine olanak sağlar. Uygulamaya özel olarak
yeniden yapılandırılabilir işlemciler genel olarak merkezi
bir ana işlemci ünitesinin çevresine isteğe bağlı olarak
seçilen özel işlem birimleri şeklinde tasarlanır. Özel işlem
birimlerinin doğrudan yazmaç öbeğine erişim sağlaması
yüksek performans elde edebilmek açısından oldukça
önemlidir. Eşzamanlı erişimi, yüksek kapasiteli yazmaç
öbeğinde, etkin olarak gerçeklemek için, FPGA yon-
gasında yer alan hazır bellek birimlerinin (Block Ram -
BRAM) kullanılması gereklidir. Ancak, BRAM’lerin ticari
FPGA ürünlerinde en fazla 2 portlu (okuma veya yazma)
olarak yer alması, ölçeklenebilir tasarımların yapılmasında
karmaşıklığı artırmaktadır [6].

Bu bildiride, GPU benzeri işlemcilerde kullanılmak
üzere tasarlanan çok portlu ve ölçeklenebilir yazmaç öbeği
önerilmiştir. Anlatılan tekniklerin veri paylaşımı prob-
lemini içeren farklı sistemlere uyarlanması mümkündür.
Tasarımın gerçeklenmesi, sinyal ve görüntü işleme uygu-
lamalarında kullanılmak üzere Aselsan desteğiyle Kasırga
Mikroişlemciler Laboratuarında geliştirilen çok çekirdekli
yardımcı işlemci ünitesi için FPGA ortamında yapılmıştır.
Tasarımın çeşitli konfigürasyonlarda alan kullanımı ve
performansına ilişkin incelemeler yapılmış ve sonuçları
paylaşılmıştır. Ayrıca sonuçlar FPGA Slice Register kay-
nakları ile gerçeklenmiş monolitik yazmaç öbeği referans
alınarak analiz edilmiştir.

Bildirinin II. kısmında ilgili geçmiş çalışmalardan
örnekler verilmiş ve bunların eksikleri belirtilmiştir.
III. kısımda yazmaç öbeğinin kullanıldığı çok
çekirdekli işlemci ile ilgili bilgiler verilmiştir. Daha
sonra IV. kısımda önerilen yazmaç öbeğinin tasarımı
detaylıca anlatılmıştır. V. kısımda ise alan kullanımı
ve performansla ilgili ölçümler yapılıp, referans yazmaç
öbeğiyle karşılaştırılmıştır. Nihayet VI. kısımda sonuçlara
ilişkin genel değerlendirmeler yapılmıştır.



II. GEÇMIŞ ÇALIŞMALAR

Yazmaç öbeği tasarımına yönelik yayınlanan bildirilerde
düşük gecikme gözetilerek genellikle ya çok portlu ya da
yüksek kapasiteli yazmaç öbeği tasarımları önerilmiştir.
Her iki özelliği de sağlamaya çalışan bildiriler arasında
da FPGA platformuna yönelik çalışma bulunmamaktadır
[7][8][9][10]. Bunlardan [7] iki katmanlı yazmaç öbeği
tasarımı sunup, katmanlar arasında veri aktarımını der-
leyici desteği ile gerçekleştirmektedir. Monolitik yazmaç
öbeğinin yavaş ve ölçeklenebilir olmadığını söyleyip,
yüksek kapasite ve hızlı erişim sağlayan bir CMOS tasarımı
önerilmiştir. Sonuçlara göre önerilen yapı 64 yazmaçlı
olarak yapılandırıldığında monolitik karşılığına göre %10
ile %14 arasında çalışma zamanında azalma ve %43 daha
az alan kullanımı sağlamaktadır.

[8]’de ise yine iki katmanlı yazmaç öbeği önerilmiş
ancak katmanlar arası veri transferi donanımda
çözülmüştür. Out-of-order superscalar işlemcilere yönelik
tasarlanan yazmaç öbeğinin simülasyon düzeyinde
ölçümleri alınmıştır. Sonuçlara göre önerilen tasarım
monolitik tasarıma göre %17’ye kadar hızlanma
sağlamaktadır.

Farklı bir bulguya dayanarak [10]’da yukarıda sözü
edilen problemler işlenenlerin bit genişliklerinin (bildiriye
göre 32-bit veya 64-bit) farklı olabileceğini esas alır.
Yazmaç girdilerini bölümleyerek performans ve alan
bakımından üstünlük sağlar.

Çok portlu ve yüksek kapasiteki yazmaç öbeği tasarıma
yönelik diğer bir bildiri olan [9]’te kümeli yapıdaki
büyük yazmaç öbeğine daha küçük bir önbellek yapısı
bağlanmıştır. Simülasyon düzeyinde alan ve performans
sonuçları alınmıştır. Yazmaç öbeğine erişim süreleri dikkate
alındığında yapılan ölçümlerde monolitik yazmaç öbeğine
göre %92’ye varan hızlanma elde edilmiştir.

[6]’te önerilen yapıda, yazmaç öbeği FPGA or-
tamında BRAM birimleri kullanılarak tasarlanmıştır. Çok
portlu yapı, yazmaç öbeği uzayının kümelendirilmesi ile
sağlanmaktadır. Her kümede okuma portu sayısı kadar
BRAM bulunmakta ve BRAM’lere eşzamanlı olarak veri
yazılarak içeriklerinin aynı olması sağlanmıştır. Böylece
verilerin kopyası oluşturularak okuma sırasında çakışma
durumu ortadan kaldırılmıştır. Ancak her kümede yalnız bir
yazma portu tanımlandığından yazma işleminde çakışma
olması mümkündür. Port sayısının çoğalması (GPGPU
benzeri işlemcilerde rahatlıkla 16’nın üstüne çıkabilir)
BRAM israfını artıracağından FPGA kaynaklarının birçoğu
tüketilebilir.

Sayısı yeniden yapılandırılabilir olan, her biri 8 okuma
ve 4 yazma portuna sahip yazmaçtan oluşan ve FPGA
register kaynaklarıyla gerçeklenen bir yazmaç öbeği [11]’te
sunulmuştur. Kaynak kullanımı açısından oldukça pahalı
olan bu yapının çalışma anında yeniden yapılandırılabilir
olmasına önem verilmiştir.

[12]’da yazmaç öbeği parçalı olarak CMOS seviyesinde
tasarlanmıştır. Parçalı yazmaç öbeğinin adres uzayını yatay
olarak bölüştürüldüğünde çok ciddi performans kayıplarına
yol açmadığı ölçülmüştür (monolitik yapıya göre iki parçalı

için %1.9). Az alan kullanması, düşük gecikmeli ve
ölçeklenebilir olması avantajlarıdır.

Bu bildiride ise hızlı, yüksek kapasiteli, düşük alan kul-
lanımı olan, çok portlu ve ölçeklenebilir yazmaç öbeğinin
FPGA tasarımı sunulmuştur. Bu özellikler aşağıdaki
yaklaşımlar ile sağlanmıştır:

• FPGA çipindeki özelleşmiş bellek yapılarını (Block
RAM) kullaranak alan kullanımı minimize edilmiştir.

• Yazmaç öbeği kümelendirilerek işlemcide eşzamanlı
çalışacak olan iş parçacıkları farklı yazmaç kümelerine
yönlendirilerek iş parçacıkları arası çatışmalar
engellenmiştir.

• Her kümede iki adet 32Kbit büyüklüğünde BRAM
kullanılarak küme başına 1024 yazmaca kadar kapasite
sağlanmıştır.

• Her BRAM iki okuma/yazma amaçlı porta sahip olup,
yazmaç kümesi 3 okuma ve bir yazma portlu olarak
düzenlenmiştir. Çakışmaların minimize edilmesi için
tek ve çift numaralı yazmaçlar ayrı BRAM’lere
dağıtılmıştır.

• BRAM kullanılması, parçalı bir yapı oluşturulması ve
bir aşama boruhattı ile de düşük gecikme süresi elde
edilmiştir.

Mevcut tasarım en iyi durumda çevrim başına küme
sayısının üç katı okuma ve küme sayısı kadar yazma işlemi
gerçekleştirebilmektedir. Çok nadir olması beklenen, aynı
anda aynı kümedeki aynı BRAM’e isabet eden 3 adet
okuma isteği gelmesi durumunda ise bu isteklerin cevap-
lanması 3 çevrim sürmektedir. En kötü durumu önlemek
için yazmaç uzayının dağıtılmasına ek olarak derleyici
seviyesinde de bu dağıtımı göz önünde bulunduran bir
yazmaç ataması mekanizması gerçeklenmiştir. Derleyici
seviyesindeki en iyileme çalışması bu bildiri kapsamında
sunulmamıştır.

III. YARDIMCI İŞLEMCI ÜNITESI

Sinyal ve görüntü işleme uygulamalarında kullanılmaya
yönelik geliştirilen işlemci OpenCL [13] desteklidir.
OpenCL desteği için, API gerçeklenmesinin yanı sıra,
LLVM [14] Backend’i oluşturularak OpenCL Kernel der-
leyicisi de geliştirilmiştir. Yüksek performans hedefleyen
işlemci, bağlı olduğu ana bilgisayar ile PCIe arayüzü ile
haberleşmektedir. İşlemci en üst seviyede Şekil 1’deki gibi
gösterilebilir.

Ana Bellek ve PCIe arayüzü modülleri sırasıyla DDR3
RAM ve PCIe üzerinden ana bilgisayarla haberleşmeyi
üstlenir. Ada modülleri yürütmenin asıl yapıldığı yerlerdir.
Adaların sayısı yapılandırılabilir olduğu gibi Şekil 2’de
verilen, içerisinde yer alan işlem birimlerinin sayısı da
yapılandırılabilirdir. Ayrıca eşzamanlı olarak çalışan iş
parçacığı sayısını işlem birimlerinden bağımsız olarak
yapılandırmak da mümkündür. Bu bakımdan uygula-
maya yönelik büyük oranda özelleşttirilebilir bir yapı
olduğu söylenebilir. “Scheduler” ise çalıştırılacak pro-
gramın adalara dağıtılması görevini üstlenir.

Şekil 2’de C ile gösterilen modüller, basit aritmetik
ve mantık işlemleri içeren çekirdeklerdir. Bunların dışında
karekök, logaritma gibi kaynak kullanımı bakımından daha



Şekil 1: İşlemci Üst Seviye Görünümü

Şekil 2: Ada Mimarisi (Kavramsal)

pahalı olan modüller ise ayrı olarak daha az sayıda (özel
olarak yapılandırılabilir) bulunur. Bu kadar çok işlem birim-
ini besleyebilmek ve böylece yüksek performans elde etmek
için aynı anda birçok verinin okunabileceği, yani çok portlu,
bir yazmaç öbeği gereklidir. Bu amaçla tasarlanan yazmaç
öbeği IV. kısımda sunulmuştur.

IV. ÇOK PORTLU VE ÖLÇEKLENEBILIR YAZMAÇ ÖBEĞI

Yazmaç öbeği tasarlanırken; ölçeklenebilir ve hızlı ol-
ması, az alan kaplaması ve eşzamanlı okuma yazma
işlemlerini desteklemesi hedeflenmiştir. Bir önceki kısımda
kısaca değinilen işlemci mimarisindeki buyruklar en fazla
3 yazmaç okumaktadır. Eşzamanlı olarak çalışan 16 iş
parçacığı olduğu düşünüldüğünde 48 adet okuma portunun

gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca her çevrimde her iş
parçacığı bir sonuç yazabileceğinden, toplam 16 adet yazma
portuna ihtiyaç vardır. Yazmaç öbeğinde her yazmaç 32-
bit’liktir. Yazmaç öbeğinin giriş/çıkışlarını gösteren diya-
gram Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3: Yazmaç Öbeği Giriş/Çıkış Diyagramı

Çok sayıda portu olan bir modül oluşturmak için
kümelendirme yöntemi kullanılmıştır. Kümelendirme
gerçekleştirilirken işlemcinin aşağıdaki iki özelliği dikkate
alınmıştır.

1) İplikçiklerin yazmaçları kendilerine özeldir, bu se-
viyede veri paylaşımı yoktur.

2) Eşzamanlı olarak çalışan iş parçacıkları statik olarak
belirlenebilir.

1 numaralı madde sayesinde her bir iş parçacığının
yazmaçları ayrı kümelere dağıtılabilmektedir. Bu sayede
birbirinden tamamen bağımsız paralel portlar oluşturulur.
Fakat işlemcide toplamda 512 adet iş parçacığı barınabildiği
düşünüldüğünde, 512 adet kümenin oluşturulması kaynak
kullanımı bakımından elverişsiz olacaktır. Ayrıca her bir
iş parçacığı 64 adet yazmaç adresleyebildiğinden, kul-
lanılan BRAM’lerin kapasitesinin büyük bir bölümü is-
raf edilecektir. 32-bitlik 64 adet yazmaç saklamak için
2048-bit gereklidir. BRAM büyüklüğü ise 32Kbit olup,
her kümede bunlardan iki adet kullanılmıştır. Bu prob-
lemin çözümü için 2 numaralı özellik değerlendirilmiştir.
İşlemci, eşzamanlı olarak çalıştıracağı iş parçacıklarını
16’şarlı olarak ardışık bir şekilde seçer. Gruplandırma, [0-
15] numaralı iş parçacıkları birinci grup, [16-31] numaralı
iş parçacıkları ikinci grup ve diğer iş parçacıkları da ben-
zer şekilde diğer grupları oluşturacak şekilde yapılır. Bu
sayede iş parçacığı numarası 16’nun moduna göre değeri
aynı olan iş parçacıkları eşzamanlı olarak çalışmamış olur.
Dolayısıyla bu iş parçacıklarının yazmaçları aynı kümeleri
paylaşabilir. Bu durum Şekil 4’te görselleştirilmiştir.

Her küme 2 adet 32Kbit’lik BRAM’den oluştuğundan
toplam kapasite 64KBit’tir. Tek bir iş parçacığının
32-bitlik 64 adet yazmacı için 2048-bit gereklidir.
Dolayısıyla bir kümede 32 iş parçacığının yazmaçları
saklanabileceği hesaplanır. Böylece BRAM’lerin tüm



Şekil 4: Yazmaç Öbeğinin Kümelere Ayrılmış Görünümü

kapasitesi kullanılmış olur. Eşzamanlı çalışacak olan
iş parçacığı sayısı değiştirilmek istendiğinde, yazmaç
öbeğinin küme sayısının da bununla aynı sayıda ola-
cak şekilde değiştirilmesi yeterlidir. Böylece her bir iş
parçacığının diğerlerinden bağımsız olarak yazmaçlarına
erişimi sağlanmıştır.

İşlemcinin desteklediği buyrukların en fazla 3 okuma
ve 1 yazma isteği yaptığını belirtmiştik. İplikçikler arası
çakışma ihtimali ortadan kaldırılmasına rağmen, FPGA
içinde sunulan BRAM’lerin 2 portlu (bunlar okuma veya
yazma amaçlı olarak kullanılabilir) olmasından dolayı hala
iş parçacığı içi veri çakışması mümkündür. Bunu en aza
indirmek için Şekil 5’te gösterilen mimari geliştirilmiştir.

Önerilen Yazmaç Öbeğinde her yazmaç kümesi iki adet
iki portlu BRAM’den oluşur. Bir iş parçacığına ait 64
yazmaç her iki BRAM’e eşit olarak çift numaralı yazmaçlar
birinde, tek numaralı yazmaçlar ise diğerinde yer alcak
şekilde dağıtılmıştır. Buradaki amaç sıralı yazmaçları farklı
BRAM’lere paylaştırarak derleyicinin standart yazmaç
atama mekanizmasına göre çakışma ihtimalini azaltmaktır.
İhtimali daha da aza indirgemek için derleyicinin yazmaç
atama mekanizmasında değişiklikler yapılmış olup, bu
çalışmalar bildiri kapsamında sunulmamıştır.

Yazmaç kümesinde bulunan portların üçü okuma, biri ise
yazma olarak yapılandırılmıştır. Her çevrimde yazma isteği
gelmesi mümkündür. Yazmaç öbeğinde yazma kaynaklı
darboğaz oluşmaması ve işlemcide geri-yazma boruhattı
aşamasının sade tutulabilmesi için yazma isteği her zaman
öncelikli olarak belirlenmiştir. Aynı BRAM’de bulunan
yazmaçlara ikiden fazla istek gelmesi durumunda, yazma
isteği mutlaka işleme alınır ve okuma isteklerinden biri
bekler. Yazma isteği olmaması durumunda iki adet okuma
isteği aynı BRAM’den yanıtlanabilir.

Yazmaç öbeği kümesi iki aşamalı boruhattı içermektedir.
İlk aşamada, gelen istekler çözümlenerek Şekil 5’te

gösterilen ”Look-up Table” modülüne göre bu istek-
lerin bir sonraki çevrimde cevaplanıp cevaplanamay-
acağı kontrol edilir. Eğer istekler ikiden fazla çakışma
oluşturmayacaksa (ikili çakışmalar BRAM’ler çift portlu
olduğundan sorun oluşturmaz) bir sonraki çevrimde yeni
istekler boruhattına alınır. Aksi durumda işlemci donduru-
lur (stall). İkinci boruhattı aşamasında ise BRAM’lere
okuma ve yazma istekleri iletilir ve eğer bir önceki aşama
çakışma olduğunu belirtmemişse sonuçlar yazmaç kümesi
modülünden dışarıya iletilir.

V. İNCELEME SONUÇLARI

Önerilen Kümeli Yazmaç Öbeği tasarımında FPGA’da
özel bellek modülleri olan BRAM birimleri kullanılmıştır.
Bu sayede genel amaçlı olarak kullanılabilen Slice Register
kaynakları fazla kullanılmamış ve gerçeklenecek donanımın
kalan kısımları için saklanmıştır. Bu tercih aynı zamanda
yazmaç öbeğinin yarattığı gecikme miktarının da düşük
tutulmasını sağlamıştır. BRAM’lerin yalnız iki portlu ol-
ması çok portlu yazmaç öbeği tasarımında özel önlemler
alınmasına sebep olmuştur. Üçü okuma, biri yazma amaçlı
toplam dört portlu yazmaç kümesi iki adet ikişer portlu
BRAM ile gerçeklenmiş ve çakışma durumlarını (aynı
BRAM’e 2’den fazla istek gelmesi) çözmek için bir önceki
kısımda anlatılan mekanizma kurulmuştur. Çakışma durum-
larının oluşma ihtimali düşük olduğundan, bu tip mekaniz-
maların performans yönünden götürülerinin çok düşük
olduğu daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir [12].

Kümeli Yazmaç Öbeği Xilinx firmasının sağladığı Vi-
vado 2014.1 aracı ile Virtex 7 serisinden FPGA’ya
göre Verilog Donanım Tarifleme Dili kullanılarak sente-
zlendiğinde Tablo I’deki kaynak kullanım değerleri elde
edilir [15]. Slice LUT tüketimi ise yazmaç kümesi içindeki
mekanizmayı kontrol eden mantık dolayısıyla oluşmuştur.
Slice Register’lar ise yazmaç öbeğinin boruhattı aşamaları
arasında veri tutmak için kullanılmıştır. Ayrıca, tabloda
yer almayan, her iş parçacığı için ayrı yazmaç kümesi
ve her kümede iki adet BRAM kullanıldığından, bildiride
önerilen kümeli yazmaç öbeğinde kullanılan toplam BRAM
sayısı eşzamanlı çalışan iş parçacığı sayısının iki katı
olacak şekilde değişmektedir. Varsayılan yapılandırma olan
eşzamanlı çalışan 16 iş parçacığı için yazmaç öbeğinde
kullanılan toplam BRAM sayısı 32 olur ve bu gerçekleme
için kullanılan FPGA’nın BRAM kaynaklarının yalnız
%2.18’ini kullanmaktadır.

Tablo I: Önerilen ve referans (monolitik) yazmaç öbeği
tasarımları için FPGA kaynak kullanım değerleri

Referans modül olarak tasarlanan Monolitik Yazmaç



Şekil 5: Yazmaç Öbeğinin Kümesi (DFF: D-tipi Flip-Flop, yamuk şekilleri çoklayıcıları (multiplexer) göstermektedir)

Öbeği, önerilen yazmaç öbeği gibi birbirinden bağımsız
kümeler şeklinde gerçeklenmiştir. Kümelerin içindeki
bellek birimleri ise Slice Register kaynakları kullanılarak
yapılmış olup küme başına toplam 216 bit (211 tane 32-bitlik
yazmaç) bellek kullanılmaktadır. Üç okuma ve bir yazma
portları ise bir sonraki çevrimde cevap verecek ve okuma
öncelikli (yazma işleminin olduğu çevrimde aynı adrese
okuma yapılırsa, üzerine yazılmamış değer okunur) olarak
basit bir şekilde tasarlanmıştır. Yani hangi adrese erişim
olursa olsun, her durumda monolitik yazmaç öbeği bir
çevrimde cevap verir, çakışma durumu yoktur. Bu modülün
kaynak kullanım değerleri de Tablo I’de sunulmuştur.

Monolitik yazmaç öbeği ile yalnızca 4 ve 8 eşzamanlı
çalışan iş parçacığı yapılandırması, kullanılan Virtex 7
FPGA’ya sığmıştır. Diğer durumlarda Slice LUT veya
Register kaynakları yeterli olmayıp, FPGA’ya uygun devre
sentezlenememiştir. Bu durum Tablo I’in alt kısmında koyu
olarak taralı hücreler ile gösterilmiştir. Virtex 7 serisin-
deki yüksek performanslı bir FPGA’ya modülün sığmaması
tasarımın oldukça elverişsiz olduğunu göstermektedir.
Yüksek yazmaç gereksinimi olan paralel veri işlemeye
yönelik işlemcilerin FPGA ortamında gerçeklenmesi için
monolitik yazmaç öbeği yapısının alan kullanımı açısından
ciddi problemleri olduğu söylenebilir.

Her iki Yazmaç Öbeğinin alt, orta ve üst segmentten

Şekil 6: Önerilen ve referans (monolitik) yazmaç
Öbeği tasarımları için FPGA gecikme verileri. Kullanılan
FPGA modelleri: Virtex 7 (xc7vx690tffg1761-2), Kintex 7
(xc7k325tffg900-2), Artix 7 (xc7a200tfbg676-2)

birer FPGA’da gerçeklenmesi sonucu ortaya çıkan gecikme
değerleri nanosaniye cinsinden Şekil 6’de sunulmuştur.
Önerilen tasarım için gecikme değerleri FPGA platformuna
göre oldukça iyi olup 319 Mhz’e kadar saat frekanslarını
desteklemektedir ve monolitik yapı ile rekabet eden bir
düzeydedir. Öyle ki alt segmente ait olan Artix 7 serisindeki
bir FPGA’da daha iyi performans göstermiştir. Monoli-



tik yazmaç öbeğinin gecikmesinin, önerilen tasarımdan
iyi olmasının sebebi çakışma kontrolü yapan mekaniz-
maya ihtiyaç duyulmamasıdır. Bunun yerine kullanılan
eşzamanlı 3 okuma ve 1 yazma portu oldukça basit devreler
oluşturularak gerçeklenebilir.

VI. SONUÇ

Yüksek veri paralelliği taşıyan çok çekirdekli yapılar
için büyük kapasiteli ve hızlı yazmaç öbeği sağlamak
kritik bir problemdir. Aynı anda bu yazmaç öbeğinin
eşzamanlı olarak bir çok çekirdek tarafından erişilir ol-
ması gereklidir. Bildiride bu amaçlara yönelik FPGA
ortamına özel olarak tasarlanmış kümeli yazmaç öbeği
birimi tanıtılmıştır. Kaynak tüketimi bakımından oldukça
elverişli olan birim Virtex 7 serisinden FPGA’ya göre
sentezlendiğinde varsayılan durum olan eşzamanlı çalışan
16 iş parçacığı için sırasıyla %0.71 ve %0.24 Slice LUT ve
Slice Register kullanmaktadır. Aynı yapılandırma, referans
tasarım olan monolitik yazmaç öbeğine uygulandığında
Slice LUT ve Slice Register kullanımı sırasıyla %165
ve %121 olup FPGA’ya sığmamaktadır. Alan kullanımı
bakımından avantajının yanında, önerilen yazmaç öbeği
maksimum devre gecikmesi açısından da rekabetçi kon-
umdadır. Önerilen yazmaç öbeğinin farklı uygulamalar için
uyarlanması ve yazmaç kümesinin okuma ve yazma port-
larının yapılandırılabilir hale getirilip, sonuçların incelen-
mesi gelecekteki iş planları arasındadır.
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