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                1. Sisteme reconfigurabile de calcul. 

1.1.  Introducere. 

 În prezent, cerinţele privind calculul de înalta performanţă, pentru rezolvarea problemelor din cele 

mai multe domenii ale activităţii social-economice,  au devenit extreme de presante. Astfel, se pot 

menţiona problemele de optimizare pe scară largă, simularea în fizica şi ştiinta pământului, 

bioinformatica, prelucrarea semnalelor etc. În acest context, procesoarele programate prin software, 

cu toate perfecţionările aduse de proiectanţi, nu oferă performanţa necesară. Spre exemplu, viteza de 

execuţie a instrucţiunilor  prezintă limitări, iar procesoarele universale cu nuclee multiple,  pentru o 

performanţă ridicată, impun  ca algoritmii de prelucrare să aibe fire de execuţie caracterizate printr-o 

granularitate grosieră, ceea ce face ca schimburile de date între firele de execuţie să fie relativ rare. 

  Actualmente, dezvoltarea tehnologiei mijloacelor automate de calcul oferă mai multe  căi de 

implementare/execuţie a algoritmilor: procesoare  programate prin software;  structuri hardware 

fixe, materializate prin circuite integrate specifice aplicaţiei (ASIC); structuri hardware 

reconfigurabile, bazate pe arii de porţi reprogramabile (FPGA). 

 Procesoarele  programate prin software au avantajul unei mari flexibilităţi,  prin posibilitatea de a 

descrie algoritmii cu ajutorul unui set de funcţii primitive, numite instrucţiuni. Descrierea 

algoritmului poate fi mai mult sau mai puţin concisă, in funcţie de arhitectura setului de instrucţiuni, 

de expresivitatea acestora. Dezavantajele acestui mod de implementarea a algoritmilor sunt legate de 

o limitare a vitezei datorită operării secvenţiale, de setul fix de instrucţiuni, de execuţia interpretativă 

a acestora etc.  La baza procesoarelor programate prin software se află “maşina” von Neumann (vN), 

care va face obiectul paragrafului 1.2. 

 Structurile hardware fixe (ASIC) sunt caracterizate printr-o viteză relativ mare de operare, obţinută 

prin exploatarea paralelismului intrinsec al algoritmului. În acelaşi timp, ele sunt  extrem de eficiente 

sub aspectul indicatorului cost/performanţă, în aplicaţiile care reclamă un număr mare de circuite 

ASIC, similare ca tip. Pe de altă parte, nu pot fi modificate după fabricaţie şi, în general, au un cost 

rezidual ridicat.  

Pornind de la posibilităţile de implementare ale algoritmilor: prin software sau prin hardware 

(fix/reconfigurabil), se conturează două modalităţi de efectuare a calculelor: temporală şi spaţială. 

Pentru exemplificare se presupune execuţia următorului fragment de program pe un calculator 

convenţioanal şi într-o structură ASIC (fig.1.1.).  
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                       (a) soluţia temporală/software.              (b) soluţia spaţială. 

         Fig.1.1. Fragment  de program pe un calculator vN (a) şi într-o structură ASIC (b). 

 

 

Timpul total de execuţie pe un calculator vN este:  3*tinstrucţiune , care poate cuprinde mai multe 

cicluri de ceas. Structura ASIC efectuează calculele într-un interval de timp egal cu întârzierea cea 

mai mare în propagarea semnalului de la intrare la ieşire.  

 

Structurile hardware reconfigurabile acoperă  intervalul plasat între implementările algoritmilor prin 

software şi cele prin structuri ASIC, fiind mai performante decât primele şi mai flexibile decât cele  

din urmă, datorită utilizării dispozitivelor reprogramabile. 

Pentru ilustrare, se presupune un şir de date: r1, r2, r3, r4, r5, r6, asupra cărora se execută 

următoarele operaţii: 

 

            r7 ← (r1 + r2);  r8 ← (r3 - r4);  r9 ← (r5 + r6);  r10 ← (r8 ≠ r9);  r11 ← (r7 + r8).  

 

Ca şi în cazul soluţiei ASIC, calculele se desfasoară după cum se arată în figura 1.2. În cazul 

sistemelor reconfigurabile, ansamblele de circuite care implementeaza funcţiile: add, sub, cmp sunt 

reconfigurabile static sau dinamic. 

 Cheia accelerarii calculului  rezidă în abilitatea de a extrage paralelismul/concurenţa din descrierea 

algoritmului. 
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                           (a) soluţia temporală/software.          (b) soluţia spaţială. 

                              Fig. 1.2. Modalităţi de efectuare a calculelor. 

 

1.1. Calculatorul von Neumann. 

Într-un studiu [1]  asupra automatizării calculului, apărut în 1947, matematicianul von Neumann  a 

demonstrat că un calculator, cu o structură relativ simplă, poate executa orice program, care descrie 

un algoritm de calcul, sub controlul unei unităţi de comandă, fără a fi necesare modificări de natură 

hardware.  

Structura calculatorului vN (fig.1.3.) posedă o memorie, care constă în cuvinte binare cu lungime 

constantă, memorie utilizată pentru stocarea programului şi a datelor, o unitate de comandă, care 

înglobează un contor al programului (CP), pentru controlul execuţiei programului,  şi o unitate 

aritmetică-logică (UAL), pentru calcule aritmetice şi logice. Între componentele funcţionale ale unui 

calculator vN se regăsesc şi unitătile de intrare/ieşire (UI/E). 

                                        

                                          Fig.1.3. Structura calculatorului von Neumann. 

 

Un algoritm de calcul este codificat, cu ajutorul setului de instrucţiuni al calculatorului, sub forma 

unui program ale cărui instrucţiuni sunt executate secvenţial.  
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Calculatoarele vN moderne, în special cele de tip RISC (Reduced Instruction Set Computer), posedă, 

în cadrul UCP, un număr de cel putin 32 registre generale (RG), cu un port  de intrare şi două porturi 

de ieşire. Operaţiile aritmetice-logice se execută cu operanzi extraşi din RG, rezultatul fiind stocat 

tot în RG. Singurele instrucţiuni, care privesc memoria, sunt de Încarcare (Load) a unui RG şi 

Stocare (Store) a conţinutului unui RG  în memorie. 

O analiză  a derulării în timp a instrucţiunilor va evidenţia 5 faze posibile:  Citeşte instrucţiunea 

(Instruction Fetch – IF); Decodifică instrucţiunea/Citeşte registrele generale (Instruction Decode – 

ID); Execută instrucţiunea/Calculează adresa (Instruction Execute – EX); Memorează rezultatul în 

Memoria de date (Store Memory – M);  Scrie rezultatul în registrul general (Write back - WB). 

Astfel, o instrucţiune se derulează în urmatoarele cicluri: IF, ID, EX, M şi W. 

Avantajul principal al calculatorului vN constă în flexibilitatea de a executa orice program bine 

codificat. Dezavantajele, care se pot evidenţia, constau: în  viteza de execuţie scăzută, datorită 

operării secvenţiale, a diferenţei mari între ciclul procesorului şi ciclul de lucru al memoriei, şi în  

ineficienţa utilizării resurselor pe parcusul derulării instrucţiunilor. Perfecţionările aduse, pentru a 

contrabalansa dezavantajele menţionate, vizează : utilizarea unui ceas mai rapid, operarea în bandă 

de asamblare (BA), memorii cache, citirea anticipată a instrucţiunilor etc. 

Arhitectura  unui  calculator  se referă  la modul   în  care programatorul  percepe calculatorul pentru 

programarea acestuia. Calculatoarele convenţionale, care operează secvenţial, sub controlul fluxului 

de instrucţiuni, se pot caracteriza prin două arhitecturi : von Neuman si Harvard. Arhitectura vN 

posedă o singură memorie pentru instrucţiuni şi date, în timp ce arhitectura Harvard dispune de 

memorii separate pentru program şi date, memorii care pot fi accesate în paralel. În figura 1.4. se 

prezintă  modalităţile de execuţie a instrucţiunilor în calculatoarele actuale: secvenţială, în banda de 

asamblare, pe arhitectută von Neumann  şi  în banda de asamblare,  pe arhitectură Harvard. 

La execuţia secvenţială, dacă se notează: tciclu = durata ciclului de execuţie, de regulă egală cu 

perioada ceasului, pentru execuţia unei instrucţiuni  este necesar un timp  tinstrucţiune = 5*tciclu, iar 

pentru execuţia a 4 instrucţiuni 20*tciclu.  

In condiţiile benzii de asamblare şi ale arhitecturii vN, o instrucţiune necesită un timp de execuţie 

egal cu 5*tciclu.  În mod ideal (fără hazarduri) 4 instrucţiuni în secvenţă  se execută în 8*tciclu.. 

Dacă prima instrucţiune din secvenţă este Load, atunci cea de-a patra instrucţiune trebuie să fie 

întarziată  cu  un ciclu, deoarece   apare   un   hazard  structural   cauzat  de  existenţa  unei     singure 
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                     Fig. 1.4. Modalităţi de execuţie a instrucţiunilor în calculatoarele actuale. 

 

memorii: instrucţiunea 1 încearca să citească data din memorie, în timp ce instrucţiunea 4 urmează 

să fie citită. Astfel, în cazul dat, cele 4 instrucţiuni se execută în 9*tciclu.. Hazardul structural este 

înlăturat, în cazul de faţă, dacă se utilizează o maşina Harvard în care conflictele de acces la 

memorie pentru instrucţiuni şi date sunt absente. Cele 4 instrucţiuni se execută în  8*tciclu..  

 

1.2.  Noi paradigme de calcul. 

  Cerinţele tot mai ridicate, privind performanţele sistemelor convenţionale de calcul, în legătură cu 

creşterea  vitezei de operare, reducerea puterii disipate şi  miniaturizarea, au condus, în ultimele 

decenii, la elaborarea a noi paradigme de calcul, facilitate de progresele înregistrate în plan 

tehnologic.  

  În legatură cu dezvoltatrea tehnologiei circuitelor electronice, s-a constatat o periodicitate de 10 ani 

în ceea ce priveşte apariţia unor noi familii de circuite, cu noi funcţionalităţi şi cu performanţe 

superioare. În figura 1.5. se prezintă diagrama concepută de T. Makimoto [2], din care rezultă că, 

începând cu anul apariţiei circuitelor integrate TTL, 1957, s-au succedat 5 “valuri” tehnologice: 

TTL, MSI/LSI, μP/memorii integrate, ASIC, FPGA. În prezent se consideră că are loc o trecere la 

Sistemele integrate pe o Pastilă (SoC) şi la calculul reconfigurabil de granuralitate grosieră. 

Influenţa tehnologiei asupra structurilor de calcul şi asupra progrămarii acestora s-a concretizat prin: 

structuri fixe/structuri variabile şi prin progrămari: rigidă, procedurală şi structurală. 
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           Fig. 1.5 Diagrama lui  T. Makimoto, privind evoluţia circuitelor electronice. 

 

Având în vedere că modelul convenţional al maşinii von Neumann, orientat pe fluxul de instrucţiuni,  

prezintă limitări serioase, nu numai în ceea ce priveşte viteza de operare [3], [4], cercetările în 

domeniu  s-au orientat  către modele neconvenţionale de maşini şi, in special, către maşina  bazată 

pe fluxul de date/data stream [5]. În ultimul deceniu, datorită progreselor întregistrate în domeniul 

circuitelor reprogramabile, de tip FPGA, dezvoltările de noi echipamente de calcul, în condiţii 

industriale, au avut în vedere soluţii de genul maşini von Neuman în cooperare cu acceleratoare [6]  

non von Neumann (fig.1.6.).   

 

            

                                          

     Fig.1.6. Modelul de bază care, în condiţii industriale, înlocuieşte modelul von Neumann (vN). 

 

O clasificare a paradigmelor de calcul, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei şi al 

cunoştintelor în acest domeniu, este prezentată în Tabelul  1.1, în care se regăsesc termeni ce vor fi 

explicaţi în cele ce urmează. 
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                Tab.1. 1.      Clasificarea paradigmelor de calcul (Hartenstein[9]) 

 

                       
  

                

 Noţiunea morphware (“Soft Hardware”)  a fost introdusă la sfârşitul deceniului 9, în cadru l 

cercetărilor  privind Arhitecturile Polimorfice de Calcul, desfăşurate sub egida Agenţiei pentru 

Proiecte Avansate de Cercetare, în domeniul Apararii (DARPA). Spre deosebire de de hardware-ul 

clasic, morphware-ul poate fi reconfigurat cu ajutorul unui cod structural (cod de configurare), numit 

configware, stocat in memoriile RAM “ascunse” ale structurii FPGA şi complet diferit de software-

ul clasic.  

Componentele hardware  rGA, (r)DPU, (r)DPA semnifică: Aria de Porţi reconfigurabilă (FPGA), 

Unitatea de Prelucrare a Datelor nereconfigurabilă/reconfigurabilă şi  Aria de Prelucrare a 

Datelor nereconfigurabilă/reconfigurabilă. 

În timp ce Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP) convenţională posedă un Contor al Programului 

(CP), care furnizează adresa pentru citirea instrucţiunii următoare, în vederea execuţiei acesteia, 

(r)DPU şi (r)DPA nu posedă CP, procesul de execuţie fiind amorsat de sosirea datelor, sub acţiunea 

unor generatoare de adrese, localizate în memorie (fig.1.7). 
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                                        (a)                                         (b) 

                 Fig.1.7.Structura maşinii convenţionale (a) şi structura maşinilor bazate pe    

                            fluxul/fluxurile de date (b). 

                                               

 Flowware-ul, asociat cu Fluxul de date/Data stream, în ariile sistolice de prelucrare a datelor, 

defineşte planificarea sosirii  datelor la porturile de intrare ale (r)DPA şi ale plecării rezultatelor din 

porturile de ieşire ale acesteia (fig.1.8.). Fluxul de date implică o execuţie controlată de transportul 

datelor, în contrast cu execuţia comandată de fluxul de instrucţiuni. 

 

“Antimaşina”  [7], [8] este bazată pe fluxul de date şi utilizează DPU, fără secvenţiator, sau DPA, 

fără secvenţiatoare.  Secvenţiatoarele, corespunzătoare  modelului  “antimaşinii “, se găsesc în 

memorie (nu la nivelul UCP), sub forma de generator/generatoare de adrese. La o maşina 

convenţională nucleul  [9], [10] îl constituie UCP, în jurul căruia “gravitează” fluxul de instrucţiuni, 

în timp ce, în cazul “antimaşinii” nucleul îl reprezintă DPU/DPA în jurul cărora “gravitează” 

fluxul/fluxurile de date, ceea ce constituie o explicaţie a termenului de “antimaşină”. In cazul 

“antimaşii” fluxurile de date trebuie să fie programate, pentru a se preciza care din date şi la ce 

moment de timp trebuie să sosească la un port DPU sau la anumite porturi ale DPA. 

Un astfel de program-sursa, orientat pe fluxul de date, poarta numele de flowware, dupa cum s-a 

arătat mai sus. 

 In calculul paralel, granularitatea unui algoritm semnifică raportul între timpii de calcul şi cei 

necesari comunicaţiilor.  
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Paralelismul cu granularitate fină este caracterizat prin task-uri individuale mici, cu coduri de 

execuţie de dimensiuni reduse si cu timpi de execuţie, de asemenea, mici. Datele sunt transferate 

relativ frecvent  între procesoare şi constau în unul sau câteva cuvinte de memorie. 

                                       

                        Fig.1.8. Fluxurile de date şi porturile de I/E pentru o structură DPA 

 

Paralelismul cu granularitate grosieră se manifestă în cazul comunicaţiilor de date cu frecvenţă 

relativ mică, după efectuarea unor mari cantităţi de calcule.  

Granularitatea fină prezintă un mare potenţial de paralelism şi de accelerare a calculului, însoţită de 

o regie (overhead) apreciabilă datorată, atât frecvenţei ridicate a comunicaţiilor, cât şi sincronizării 

acestora.  

 În calculul reconfigurabil şi calculul de înalta performanţă termenii de mai sus trebuie asociaţi şi cu   

lăţimea căii de date. Utilizarea unor unităţi de prelucrare pe un bit, de exemplu, ca în Blocurile 

Logice Configurabile, din FPGA, se situează în zona  calculului cu granularitate fină sau în cea a 

reconfigurării cu granularitate fină. Utilizarea unor căi de date cu laţime mare, de exemplu de 32 de 

biţi, ca în cazurile UCP-microprocesor sau a unităţilor DPU, a ariilor DPA, controlate de fluxul de 

date, este o caracteristică a calculului cu granularitate grosieră sau a reconfigurării cu granularitate 

grosieră [11]. 
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Personal supercomputer for only $100! 

Clive Maxfield  

10/24/2012 11:15 AM EDT 

Some time ago I wrote a blog From RTL to GDSII in Just Six Weeks about a guy Andreas Olofsson who left his job, 

formed a company called Adapteva, and – working in his basement and living off his pension fund – single-handedly 

invented a new computer architecture. Andreas designed his own System-on-Chip (SoC) from the ground up – Including 

learning how to use all of the EDA tools – then took the device all the way to working silicon and a packaged prototype... 

and that's when things really started to get interesting! 

 

The chip that Andreas designed is called the Epiphany. This is an array of processor cores, each equipped with its own 

local memory and a single-precision floating-point engine. Everything is designed so as to offer optimum performance 

while consuming as little power as possible. Epiphany is extremely scalable – The Epiphany-III (implemented at the 65nm 

node) boasts an array of 16 processors, while the Epiphany-IV (implemented at the 28nm node) features an array of 64 

processors. 

 

The end result is that, when operating at peak performance, running at 800MHz, the Epiphany-IV offers 100 Gflops of raw 

computing power while consuming only 2W. This means that, at 50Gflops/Watt, the Epiphany-IV is 50 to 100X more 

efficient than anything else out there. 

 

Well, I just heard from Andreas. His current project is to create an open source personal supercomputer platform that 

anyone can buy for only $100, and that can be used to implement the most compute-intensive tasks like embedded and 

robotic vision, software-defined radios, and … well, almost anything really. 

  

This supercomputer, which is called the Parallella, is based on a combination of the Zynq-7000 All Programmable SoC 

from Xilinx and the Epiphany from Adapteva as illustrated in the block diagram below. 

http://www.eetimes.com/electronics-blogs/eda-designline-blog/4211089/From-RTL-to-GDSII-in-Just-Six-Weeks-?Ecosystem=microcontroller-mcu
http://www.adapteva.com/
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The Zynq-based Parallella personal supercomputer 

 

Initially there will be two versions of this little beauty -- the version equipped with an Epiphany E16 (16 cores) will cost only 

$100, while the version equipped with an Epiphany E64 (64 cores) will cost only $199. I'm told that, even when running 

flat out, the Parallella equipped with an Epiphany E64 will consume as little as 5W! 

 

The guys and gals at Adapteva are currently using a Zynq evaluation board to extensively prototype the user experience 

of the Parallella boards. In our chat earlier, Andreas told me: "The user experience of running Ubuntu (one of the more 

popular flavors of Linux) on the Zynq is fantastic!"  The picture below shows Andreas' Zynq evaluation board with an 

Epiphany daughter card plugged in via one of the FMC connectors. 

. 
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A Zynq development board with an Epiphany daughter card 

 

Are you familiar with Kickstarter.com? This is a funding platform for creative projects -- everything from films, games, 

and music to art, design, and technology. If people like a particular project, they can pledge money to make it happen. It's 

only if the project succeeds in reaching its funding goal that the backers' credit cards are charged -- if the project falls 

short, no one is charged. 

 

The point is that Andreas and the folks at Adapteva have set Parallella up as a Kickstarter project. If you are interested, 

you can click here to learn more and -- if you wish -- make a pledge. Pledges can be as little as $15 or as much as 

$10,000 or more. 

 

In order to proceed, they need to raise $750,000 by the Kickstarter deadline of Saturday 27 October at 6:00 p.m. Eastern 

Daylight Time.  I personally have every confidence that if they get the money they will succeed. After all, this project is led 

by the man who single-handedly designed a silicon chip in his basement. 

 

It's not often you get a chance to really "make a difference" in this world. I just pledged $99 myself. For this, when the 

project succeeds, I will receive my own Epiphany E16-based Parallella loaded with all of the development tools required 

to implement almost any project of my dreams. What say you? Are you with me? 

 

If you found this article to be of interest, visit Programmable Logic Designline where – in addition to my Max's Cool 

Beans blogs – you will find the latest and greatest design, technology, product, and news articles with regard to 

programmable logic devices of every flavor and size (FPGAs, CPLDs, CSSPs, PSoCs...). 

 

 

 

http://www.kickstarter.com/
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4399291/Personal-supercomputer-for-only--100-?cid=NL_ProgrammableLogic&Ecosystem=programmable-logic
http://www.kickstarter.com/projects/adapteva/parallella-a-supercomputer-for-everyone
http://www.eetimes.com/design/programmable-logic
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/4207701/Maxs-Cool-Beans-Blog
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/4207701/Maxs-Cool-Beans-Blog
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Comments 

: 10/24/2012 3:58 PM EDT 

Its very interesting, but i'm skeptical of the usefulness. The thing is that the cores are going to be starved for data. 

Maybe you can pick a few specific applications where this may not be the case, but in general you dont just process 

the same data over and over. If you look at the architecture you have coherency problems and bandwidth problems. If 

you were to analyze many applications, many of the cores would just be idle waiting for data input or output. Also the 

program(s) running on the cores need to be relatively small. I mean all cores can see what the others are doing, but 

how do you manage that? Hence the result really expensive super computers ... 

Reply 

10/24/2012 4:08 PM EDT 

Agreed, bandwidth CAN be a killer, but there are plenty of applications that require a massive amount of processing per 

byte. Here are some of the applications we think the Parallella would be great at: 

 

face detection 

face recognition 

finger print matching 

object tracking 

pattern matching 

optical flow 

content based image retrival 

signature verification 

optical character recognition 

automated optical inspection 

number plate recognition 

stereo vision 

gesture recognition 

people counter 

remote sensing 

velocity moments 

visual world 

image stabilization 

iris matching 

object classification 

video analytics 

manufacturing inspection 

augmented overlay 

synthetic aperture radar 

http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4399291/Personal-supercomputer-for-only--100-?cid=NL_ProgrammableLogic&Ecosystem=programmable-logic
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hyperspectral imaging 

IR imaging 

smart stream compression 

large focal array sensor imaging 

fractal compression 

optical flow 

autonomous flight 

landmine detection 

GNU radio 

cognitive radio 

 

Complete list here: 

http://www.adapteva.com/white-papers/104-parallel-computing-projects-for-next-summer/ 

 

10/25/2012 3:33 AM EDT 

The first WANT-NOW app for this beast should ofcourse be a FPGA sim,synthesis and routing tool! 

 

(Does anyone work to do that with CUDA yet?) 

 

Whoever comes first, let me know and I'll throw my money at you! :) 

Reply 

10/25/2012 1:15 PM EDT 

Check out my blog on this and related topics at All programmable Planet: 

http://www.programmableplanet.com/author.asp?section_id=2141&doc_id=253083  

10/24/2012 3:59 PM EDT 

Someone just emailed me to say: "If you consider 16 or 64 cores a SuperComputer then what is this one with 144 that 

is shipping now? http://www.greenarraychips.com 

 

There is more to this than just core count, like interconnections. Can we make a 4D-HyperCube like we can with the 

XMOS (decedents of Imos Transputers)? http://www.xmos.com/resources/xkits?category=XK-XMP-

64+Development+Board 

 

I replied "I think the main point here is that a lot of today's really compute-intensive tasks require floating point 

capability -- to the best of my knowledge, products like Green Arrays and XMOS don't support floating-point." 

Reply 

10/24/2012 5:19 PM EDT 

http://www.adapteva.com/white-papers/104-parallel-computing-projects-for-next-summer/
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4399291/Personal-supercomputer-for-only--100-?cid=NL_ProgrammableLogic&Ecosystem=programmable-logic
http://www.programmableplanet.com/author.asp?section_id=2141&doc_id=253083
http://www.greenarraychips.com/
http://www.xmos.com/resources/xkits?category=XK-XMP-64+Development+Board
http://www.xmos.com/resources/xkits?category=XK-XMP-64+Development+Board
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4399291/Personal-supercomputer-for-only--100-?cid=NL_ProgrammableLogic&Ecosystem=programmable-logic
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Max, Thank you for the really kind article! Just want to clarify that I really only designed the first chip myself. The last 

three chips were a complete team effort, with Roman Trogan being in charge of chip design and Oleg Raikhman in 

charge of verification and programming tools integration. I supported them from time to time, but spent most of my 

time failing at fundraising, selling, and marketing.. 

Reply 

10/24/2012 7:36 PM EDT 

This is a very interesting project. Best of luck to you Andreas! 

Reply 

10/24/2012 11:38 PM EDT 

Can this be used for finite element numerical simulations: there are many simulation tools for semiconductors, 

materials, meteology, geology... they run very slow even on multi-core PC.  

 

10/25/2012 10:04 AM EDT 

With the right software, we numerical simulations could be a great fit. The challenge right now is that the software 

infrastructure for parallel programming still needs a lot of work. That's one of the driving reasons for starting this project. 

Ironically, the challenge of boot strapping ubiquitous parallel programming is a serial process. 

 

10/25/2012 9:46 PM EDT 

Thanks for the explanation, I will try to understand it as a layman of Computer engineeing: are you saying that some 

commercial simulation tools still can't run on this supercomputer? Such as Ansys, Silvaco...these are popular simulation 

tools for semicopnductor.Is it possible to make them run in the near future?  

 

10/25/2012 3:40 AM EDT 

This is excelent and a great bang for the buck IMHO. This is whether you are a believer in this kind of multicore 

approach or not. At the very least you can see the board as a Zync-7000 development board as well, which the 

cheapest I could find was around 300 bucks (albeit a stronger sibbling of this FPGA, SoC, whatever...). As a (big) 

bonus you have this nice parallel core (the Epiphany)that you can play with, and who knows what kind of applications 

can be devised that can make a very good use of it. The sky (imagination) is the limit! :-) 

 

10/25/2012 10:09 AM EDT 

Thank you. Yes, we got lucky with our choice of the Zynq, it has generated an incredible amount of really positive 

interest.(not even related to the goal of this project:-)) I guess that's what they call "fortuitous serendipity". 

Reply 

http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4399291/Personal-supercomputer-for-only--100-?cid=NL_ProgrammableLogic&Ecosystem=programmable-logic
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4399291/Personal-supercomputer-for-only--100-?cid=NL_ProgrammableLogic&Ecosystem=programmable-logic
http://www.eetimes.com/electronics-blogs/other/4399291/Personal-supercomputer-for-only--100-?cid=NL_ProgrammableLogic&Ecosystem=programmable-logic
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10/25/2012 4:52 AM EDT 

This is very interesting. 

I myself have just finished developing a 64-processor chip targeted at Ethernet packet inspection and filtering. 

The processor cores are optimised hardware implementations of the "Berkeley Packet Filter" processor. 

Ref:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Packet_Filter 

http://www.tcpdump.org/papers/bpf-usenix93.pdf 

 

The 64-processor cores are implemented on a Xilinx Virtex-6 FPGA and makes good use of its DSP48E1 primitives 

and on-chip block-rams to achieve single-cycle operation for most instruction op-codes. 

 

This allows 4x10Gbps of Ethernet packets to be inspected, analysed and filtered at full-line rate on the chip. 

 

This means you can now replace a full rack of servers with a single PCIe card. 

 

Here is the finished product: 

 

http://www.telesoft-technologies.com/images/docs/DX-OEM-GEN-MK-DS-33862-02-MPAC-IP-6010-4x10GbE.pdf 

 

This product has applications in: 

Cyber security 

Network intrusion detection (IDS) 

Lawful intercept 

Virus Signature Detection 

etc. 

10/25/2012 11:17 AM EDT 

This is very interesting. I have an assortment of platforms: Arduino Uno, Raspberry Pi, Altium NanoBoard and have 

just ordered an Arduino Due. 

 

To me this is just as exciting as the January '75 Popular Electronics article introducing the Altair 8800. I ordered one 

right away and nothings been the same since. 

 

My interests have included machine vision and the platforms I have now, except maybe the NanoBoard, are totally 

inadequate. 

 

As soon as I figure out how I will cough up the $99 donation. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Packet_Filter
http://www.tcpdump.org/papers/bpf-usenix93.pdf
http://www.telesoft-technologies.com/images/docs/DX-OEM-GEN-MK-DS-33862-02-MPAC-IP-6010-4x10GbE.pdf
http://www.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Electronics&p=sc
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10/26/2012 7:29 AM EDT 

Big processing power at 5watts power consumption. Initially there will be lot of requirement for the applications in the 

mobile plate form. Later on desk top systems also.Probably after its launch this will be tuned up further with feed back 

from the users. 

 

10/26/2012 2:11 PM EDT 

The Adapteva cores look interesting. I think I would like to implement similar, very minimalist architecture in FPGA on my 

Altium NanoBoard 

 


