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Γενικά

ΟCell είναι ένας επεξεργαστής, ο οποίος δηµιουργήθηκε από τις Sony, Toshiba
και IBM και αποτελεί την καρδία του Playstation 3. Η διπλωµατική αυτή
αφορά τη χρήση του Cell ως προγραµµατιστική πλατφόρµα για παράλληλους
κώδικες, όπως για παράδειγµα επιστηµονικές εφαρµογές.

Βασικά προαπαιτούµενα για την πραγµάτωση της διπλωµατικής εργασίας
είναι:� Γνώση και εµπειρία στο προγραµµατιστικό περιβάλλον του Linux. (µα-

θήµατα: Λειτουργικά Συστήµατα και Εργαστήριο Λειτουργικών Συστηµάτων).� Γνώση βασικών αρχών και τεχνικών παράλληλου προγραµµατισµού.
(µάθηµα: Παράλληλη Επεξεργασία).� Γνώση βασικώναρχών της σύγχρονης αρχιτεκτονικής υπολογιστών. (µά-
θηµα: Προηγµένα Θέµατα Οργάνωσης Υπολογιστών).

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Cell

Ο Επεξεργαστής Cell (CBE -- Cell Broadband Engine) είναι ένας ετερογενής
πολυνηµατικός επεξεργαστής και αποτελείται από:� 1 Κεντρικό Επεξεργαστή (PPE -- Power Processign Element).� 8 Εξειδικευµένους Συνεπεξεργαστές (SPEs -- Synergistic Processing Ele-

ments).
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Εικόνα 1: Σχεδιάγραµµα του Cell

Οι επεξεργαστικές µονάδες, η µνήµη και οι συσκευές Ε/Ε επικοινωνούν
µέσω µιας συνεκτικής (coherent) µονάδας διαύλου (bus), η οποία ονοµάζεται
EIB -- Element Interconnect Bus.

Η κεντρική επεξεργαστική µονάδα PPE, χρησιµοποιείται για την εκτέλεση
του λειτουργικού συστήµατος και έχει τον ρόλο του συντονισµού των συνε-
πεξεργαστών. Το PPE, αποτελείται από το PPU -- Power Processing Unit, το
οποίο είναι συνδεδεµένο σε λανθάνουσες µνήµες (cache) δεδοµένων και εντο-
λών πρώτου επιπέδου (L1) µεγέθους 32Kb και σε µία ενοποιηµένη λανθάνουσα
µνήµη δεύτερου επιπέδου (L2) µεγέθους 512Κb. Το PPU είναι ένας dual-issue,
in-order επεξεργαστής που υποστηρίζει 128bit εντολές SIMD.

Τα SPEs αποτελούνται από τη µονάδα επεξεργασίας (SPU -- Synergistic
Processign Unit) και έναν ελεγκτή για την πρόσβαση στη µνήµη (MFC -- Mem-
ory Flow Controller). Το κάθε SPE λειτουργεί σε µία τοπική µνήµη (LS -- Local
Store Memory), στην οποία αποθηκεύει τόσο εντολές, όσο και δεδοµένα. Τα
SPEs περιλαµβάνουν και έναν ελεγκτή DMA (DMA Engine) για την µεταφορά
δεδοµένων από και προς την τοπική µνήµη. Τα SPUs υποστηρίζουν 128bit
εντολές SIMD και έχουν 128 registers των 128bit για εντολές ακεραίων και
µεταβλητής υποδιαστολής.

Το EIB χρησιµοποιείται για την επικοινωνία του PPE, των SPEs, της κύριας
µνήµης και των συσκευών Ε/Ε. Το EIB αποτελείται από ένα δακτύλιο διευθύν-
σεων και τεσσάρων δακτυλίων για τα δεδοµένα. Η συχνότητα λειτουργίας του
είναι η µισή από αυτή του επεξεργαστή.

Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον, στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η εργασία
θα είναι το Cell SDK (Software Development Kit), το οποίο αυτή τη στιγµή
βρίσκεται στην έκδοση 1.1 και περιλαµβάνει:� GNU εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού (compiler, assembler, linker, de-



bugger) για το SPU και τα PPU.� Πλήρης Εξοµοιωτής Συστήµατος για τον Cell.� Πυρήνας του Linux για τον Cell.� Βιβλιοθήκες Linux για την ανάπτυξη εφαρµογών και µέτρηση της επίδο-
σης για τον Cell (SPE runtime management library κλπ.).� Βιβλιοθήκες και Παραδείγµατα Κώδικα, βελτιστοποιηµένα για τον επε-
ξεργαστή Cell.

Στάδια Εργασίας� Βιβλιογραφική Μελέτη σχετικά µε τον επεξεργαστή Cell.� Εγκατάσταση του προσοµοιωτή και εξοικείωσή µε το περιβάλλον.� Μελέτη των βιβλιοθηκών και των παραδειγµάτων κώδικα που περιλαµ-
βάνονται στο προγραµµατιστικό περιβάλλον Cell SDK.� Ανάπτυξη απλών εφαρµογών και εκτέλεσή τους στον εξοµοιωτή.� Ανάπτυξη απλής παράλληλης εφαρµογής για τον επεξεργαστή Cell.

Σχετικά Links� Άρθρο για τον Cell στην wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell microprocessor� Η σελίδα του Cell στην IBM:
http://www.ibm.com/developerworks/power/cell/� Τεχνική Τεκµηρίωση του Cell:
http://www.ibm.com/chips/techlib/techlib.nsf/products/Cell Broadband Engine� H σελίδα του Cell SDK στην IBM:
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/cellsw� Σελίδα για την χρήση Linux σε Επεξεργαστές Cell στο BSC (Barcelona
Supercomputing Center):

http://www.bsc.es/projects/deepcomputing/linuxoncell/cbexdev.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_microprocessor
http://www.ibm.com/developerworks/power/cell/
http://www.ibm.com/chips/techlib/techlib.nsf/products/Cell_Broadband_Engine
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/cellsw
http://www.bsc.es/projects/deepcomputing/linuxoncell/cbexdev.html

