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Resumo

Neste minicurso serão abordadas as características mais recentes dos FPGAs e uma
metodologia usada para sua programação usando SYCL (DPC++). Os participantes
deverão responder questionários interativos sobre os fundamentos tecnológicos envolvi-
dos e farão experimentos com o código de uma aplicação de processamento de imagens
(Transformada de Hough) fornecido a eles, no qual poderão aplicar otimizações propos-
tas e analisar seu impacto em termos de desempenho e recursos ocupados.

1.1. Introdução
A computação heterogênea – termo que surgiu há alguns anos e que não será esquecido
tão logo – chegou para ficar. Em suma, trata-se de sistemas paralelos nos quais um ou
mais nós computacionais passuem diferentes formas de executar instruções. Mohamed
Zahran (2017) destaca diferentes graus possíveis de heterogeniedade:

1. Núcleos idênticos podem apresentar desempenho distinto se contam com tensão
dinâmica e escala de frequência;

2. Núcleos com características arquiteturais distintas que parecem executar instruções
em sequência, mesmo se por trás disso houver algum tipo de paralelismo entre as
instruções;

3. Nós de computação com diferentes modelos de execução, tais como GPUs, que
processam múltiplos dados com instrução única (ou thread);

4. Aceleradores programáveis (FPGAs) que podem ser usados como hardware espe-
cializado, suprimindo completamente o modelo de execução por instruções.
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Ao nível do hardware, podemos citar alguns desafios evidentes: (i) hierarquia de
memória - os sistemas de memória se tornaram verdadeiros gargalos desde muito tempo e
a heterogeniedade só agrava o problema, uma vez que diferentes núcleos certamente têm
necessidade de acesso variadas (largura de banda, tempo de resposta, gasto energético,
etc.). (ii) interconexão - como conectar os diferentes módulos e a hierarquia de memória
de forma eficiente? (iii) balanceamento de carga - como distribuir a carga de trabalho
de forma a obter o melhor desempenho com o menor consumo energético?

Ao nível do software, programar sistemas heterogêneos é extremamente desafi-
ador a medida que novos modelos de programação revelam mais detalhes do hardware.
O senso comum diz que muitos aspectos do hardware precisavam ser ocultados do pro-
gramador para aumentar sua produtividade. Linguagens de alto nível costumam oferecer
rotinas que são apenas chamadas para métodos otimizados escritos em C/C++. Porém,
em sistemas heterogêneos, mesmo os programadores destas linguagens precisam tomar
algumas decisões difíceis: Como decompor o aplicativo em threads adequados para o
hardware em questão? Quais partes do programa não requerem alto desempenho e po-
dem ser executados no modo de baixo consumo de energia? Os desafios são enormes,
principalmente se considerarmos – além do desempenho – a escalabilidade e portabili-
dade do código (Zahran, 2017).

Herb Sutter (2011), já argumentava em seu artigo Welcome to the Jungle: Or, A
Heterogeneous Supercomputer in Every Pocket que:

“In the twilight of Moore’s Law, the transitions to multicore processors, GPU
computing, and HaaS cloud computing are not separate trends, but aspects
of a single trend – mainstream computers from desktops to ‘smartphones’
are being permanently transformed into heterogeneous supercomputer clus-
ters. Henceforth, a single compute-intensive application will need to harness
different kinds of cores, in immense numbers, to get its job done.”

O autor dizia que a programação tradicional/sequencial – a qual ele chama de
“almoço grátis” – havia chegado ao fim e dava as boas vindas à “selva do hardware”.
Segundo ele, este processo se iniciou por volta de 2005, com o advento dos processadores
multicore, e concluiu-se em torno de 2012, quando a Nintendo – fabricante do único con-
sole que ainda era single core (Wii) – anunciou que iria descontinuá-lo em detrimento de
outro que já seria multicore (Wii U). Quando os sistemas multicore surgiram eles eram ho-
mogêneos, ou seja, possuiam núcleos idênticos. Na computação heterogênea os núcleos
são diferentes.

Analisando a evolução desde aquela época até os dias de hoje, percebe-se que
o cenário não é tão desolador e que ainda é possível programar muitas coisas sem se
preocupar com a arquitetura do hardware. Com a ascenção das aplicações web e mobile,
bibliotecas e frameworks usados para este fim podem abstrair do desenvolvedor detalhes
do paralelismo usufruindo dele em níveis mais baixos. Também se programam aplicações
e funcionalidades que não executam em paralelo em si, mas concorrem com outras partes
ou aplicações, resultando em um paralelismo grosso, gerenciado em mais alto nível.

Porém, quando se trata da computação de alto desempenho, faz-se necessário ado-
tar modelos de programação no qual o paralelismo deve ser explicitado pelo desenvolve-



dor, o que os torna mais dependentes da arquitetura alvo. Padrões como o OpenCL e
SYCL foram criados para a computação heterogênea visando cobrir uma vasta gama de
arquiteturas (CPUs, GPUs, DSPs e FPGAs). Embora seja possível desenvolver aplica-
ções para todas elas usando um desses padrões, uma única implementação não costuma
oferecer o melhor desempenho em todas elas e ajustes significativos precisam ser feitos
para se obter melhores resultados quando se migra de uma arquitetura para outra.

No caso dos FPGAs, descrições usando padrões como o OpenCL e SYCL são
usadas para se fazer síntese de alto nível (HLS*) e gerar automaticamente o hardware
especializado. O processo pode resultar em arquiteturas subótimas, pois os padrões não
permitem acessar diretamente o hardware como seria possível usando linguagens de des-
crição de hardware (HDL†). Apesar disso, a complexidade dos sistemas atuais e a abun-
dância de recursos dos FPGAs mais recentes têm tornado seu uso atrativo (Firmansyah &
Yamaguchi, 2019).

Desde que surgiram, os FPGAs esteviveram relativamente restritos a poucas apli-
cações da uma pequena parte da comunidade científica. Isso se deu principalmente pela
dificuldade de se projetar sistemas especializados usando linguagens de descrição de hard-
ware como VHDL e Verilog. Mais recentemente, os esforços por aperfeiçoar técnicas de
síntese de alto nível e desenvolver ferramentas deste tipo, têm permitido um uso mais
amplo dos FPGAs, pois elas já realizam a geração automática de aceleradores relativa-
mente eficientes a partir de descrições em C/C++ (Stock, 2019), OpenMP (Ceissler et
al., 2018), OpenCL (Gautier et al., 2016), SYCL (Keryell & Yu, 2018), entre outras.

Neste minicurso será abordado o uso da oneAPI – uma implementação do padrão
SYCL com extensões – para a progração de aceleradores em geral (Intel Corp., 2020b).
A principal vantagem desta abordagem deriva de se tratar de um padrão aberto, usado
por outros fabricantes, e que pode ser usado também para programar outras platadormas
(GPUs, multicores, etc.). Ao final do minicurso os participantes irão: (i) Aprender o bá-
sico sobre a programação SYCL (DPC++); (ii) Entender o ciclo de desenvolvimento para
FPGAs usando oneAPI; e (iii) Compreender os métodos comuns de otimização visando
os FPGAs.

O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma. Na Seção 1.2 são
descritos os últimos avanços dos FPGAs, plataformas disponíveis e métodos de desen-
volvimento empregados atualmente. Na Seção 1.3 são descritos os conceitos de C++
importantes para a compreensão do padrão SYCL, bem como as principais classes usa-
das na implementação e comunicação com os kernels e os respectivos escopos para sua
programação. Na Seção 1.4 são fornecidas as instruções e o embasamento teórico neces-
sário para efetuar e compreender as práticas realizadas no minicurso, além da discussão
dos resultados obtidos em cada uma delas.

1.2. FPGAs
Podemos dividir as soluções computacionais em dois grandes grupos: (i) hardware de-
dicado, normalmente circuitos integrados de aplicação específica (ASIC); e (ii) software

*Do inglês: High-Level Synthesis
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executando em processadores de propósito geral. Enquanto a primeira abordagem ofe-
rece excelente desempenho, ela se mostra totalmente inflexível. Podemos afirmar que a
segunda abordagem constitui seu oposto, pois enquanto se pode alterar facilmente o soft-
ware desenvolvido, o modelo de execução que busca instruções de um conjunto fixo delas
na memória é bastante ineficiente em termos de desempenho.

Os FPGAs, principais dispositivos usados na computação reconfigurável, permi-
tem uma solução intermediária entre as duas formas sobreditas, conforme se apresenta
na Figura 1.1. Seus circuitos são construídos de forma a permitir que sejam reconfigu-
rados inúmeras vezes, o que lhes confere a capacidade de operar com desempenho de
hardware e flexibilidade de software.

ASIC

APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO

PROCESSADOR
COMPUTAÇÃO
RECONFIGURÁVEL

Figura 1.1: Computação reconfigurável comparada às soluções de hardware dedicado
(ASIC) e software executando em processador de propósito geral (Menotti, 2010)

O principal recurso que permite a reconfiguração do circuito é a Look-Up Table
(LUT) que consiste em um arranjo de multiplexadores, cujas entradas são alimentadas por
bits de memória (em geral voláteis) que podem ser gravados para definir a função lógica
desejada. Os controles dos multiplexadores são usados como entradas da função, fazendo
com que os bits gravados sejam direcionados à saída de acordo com a entrada da função
lógica, conforme apresentado na Figura 1.2.

As LUTs são combinadas com registradores para formar os chamados elementos
lógicos, mas como isso é feito e até esta nomenclatura varia bastante de acordo com o
fabricante e o modelo do FPGA. Além dos elementos lógicos reconfiguráveis, os FPGAs
costumam ter blocos de memória internos (block RAMs) de tamanhos variados, blocos de
DSP‡ (e.g. MAC§) para realizar cálculos matemáticos de forma otimizada e até mesmo
um ou mais processadores (Crockett et al., 2014).

Como vimos na seção anterior, os processadores se tornaram heterogêneos, o que
lhes confere vantagens em termos de desempenho, apesar de dificultar sua programação.
Os FPGA também evoluíram bastante desde a década de 80, quando foram inventados,
atingindo atualmente uma dezena de milhões de elementos lógicos programáveis (Intel
Corp., 2020a). Atualmente, eles são usados principalmente como aceleradores acoplados
a um ou mais processadores host. Se por um lado isso elimina a necessidade de se projetar
todo o sistema em hardware – apenas as partes críticas são transferidas ao acelerador,
deixando o restante a cargo do processador – por outro há a necessidade de comunicação,

‡Digital Signal Processing
§Multiply And Accumulate
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Figura 1.2: Implementação de uma função lógica em uma LUT (Menotti, 2010)

que atualmente demanda a implementação de esquemas complexo, inviáveis sem o uso
de metodologias avaçadas (Mbakoyiannis et al., 2018).

Os últimos modelos de FPGAs produzidos pelos principais fabricantes ultrapas-
sam 10 e 9 milhões de elementos lógicos respectivamente, mais de dois mil pinos de E/S
de propósito geral (GPIO) e capacidades de comunicação de vários terabits/segundo (In-
tel Corp., 2020c; Xilinx Inc., 2020). Com esta imensa quantidade de recursos é possível
devenvolver projetos realmente grandes, o que os torna inviáveis de serem completamente
desenvolvidos com HDLs e demandam necessariamente por ferramentas de síntese de alto
nível. As metodologias de desenvolvimento adotadas por eles oferecem várias ferramen-
tas, permitindo que desenvolvedores de software e de hardware as escolham de acordo
com sua preferência. Neste minicurso vamos tratar de uma metodologia mais voltada
para desenvolvedores de software (Intel Corp., 2020a).

1.3. SYCL
SYCL¶ é uma camada de abstração que permite escrever código para processadores he-
terogêneos usando C++ padrão em um único código fonte para o host e o acelerador.
Além de usar as técnicas conhecidas das linguagens orientadas a objetos, conceitos de
C++ importantes (templates, lambdas e inferência de tipos) adquirem particular relevo
neste contexto. Além desses conceitos, as principais classes usadas na implementação e
comunicação com os kernels e os respectivos escopos para sua programação merecem ser
descritos (Khronos Group, 2020b).

SYCL segue o modelo de execução, conjunto de recursos do runtime e recursos
do dispositivo inspirados no padrão OpenCL. Este padrão impõe algumas limitações na
gama completa de recursos da linguagem C++ que o SYCL é capaz de suportar. Apesar
de garantir a portabilidade do código em uma ampla variedade de dispositivos, essas li-
mitações restringem o código que pode ser escrito na sintaxe C++ padrão quando o alvo
é um dispositivo SYCL. Em particular, o código do dispositivo SYCL, conforme defi-
nido pela especificação, não suporta chamadas de função virtuais, ponteiros de função

¶Pronuncia-se “sickle” (en) / “sicou” (pt)



em geral, exceções, informações de tipo em tempo de execução ou o conjunto completo
de bibliotecas C++ que podem depender desses recursos ou dos recursos de um deter-
minado compilador. No entanto, essas restrições podem ser amenizadas por extensões
específicas (Khronos Group, 2020b).

O esquema de compilação de múltiplos passos usado pelo padrão SYCL evita que
usuários tenham que aprender novas linguagens, favorece o reuso de software e a obtenção
de implementações eficientes, pois permite usar recursos já consolidados da linguagem
C++ e seus compiladores para gerar código para o host e dispositivos.

OneAPI é a implementação SYCL da Intel, a qual adiciona extensões, algumas
delas incorporadas ao padrão na atualização da versão 1.2.1 para a 2020. A linguagem
foi denominada Data Parallel C++ (DPC++), mas trata-se de C++ padrão, tecnicamente
implementável como biblioteca de templates, pois não depende de novas palavras-chave
ou alterações sintáticas em C++. No entanto, implementações eficazes de DPC++ ou
SYCL requerem suporte de compilação e tempo de execução específicos (Reinders et al.,
2020). A relação entre as tecnologias é apresentada na Figura 1.3.

DPC++

SYCL 2020

C++17

Figura 1.3: Relação de DPC++ com SYCL e C++

Para facilitar o entendimento, uma breve explicação de conceitos da linguagem
C++ importantes para o contexto do minicurso são fornecidos a seguir. Usuários bem fa-
miliarizados com a linguagem e seus recursos podem saltar sem prejuízo para a Seção 1.4

1.3.1. Templates

Templates são a forma como a linguagem C++ implementa a programação genérica, na
qual parâmetros para classes e funções podem ser independentes de tipo. No exemplo a
seguir, a função GetMax irá funcionar para qualquer tipo de dado que possa ser compa-
rado com o operador <, bastando informar o tipo de dado nos colchetes angulares.

1 #include <iostream>
2

3 template <class T>
4 T GetMax (T a, T b) {
5 T result;
6 result = (a > b) ? a : b;
7 return (result);
8 }
9



10 int main () {
11 int i = 7, j = 5, k;
12 float l = 1.0, m = 5.5, n;
13 k = GetMax<int>(i, j);
14 n = GetMax<float>(l, m);
15 std::cout << k << std::endl;
16 std::cout << n << std::endl;
17 return 0;
18 }

A biblioteca de classes do padrão SYCL está baseada neste estilo de programação,
o que a torna genérica. No exemplo a seguir um buffer de inteiros com duas dimen-
sões é criado. O tipo de dado a ser armazenado nele é o primeiro parâmetro dentro dos
colchetes angulares (< >) e o número de dimensões do buffer é o segundo.

1 // Cria um buffer de 2 dimensões com 8x8 inteiros
2 buffer<int, 2> my_buffer { range<2>{ 8,8 } };

1.3.2. Lambdas

Em C++11 e posterior, uma expressão lambda – frequentemente chamada de lambda – é
uma maneira conveniente de definir um objeto de função anônimo (fechamento ou clau-
sura) bem no local onde é invocado ou passado como um argumento para uma função. Em
vez de definir uma classe nomeada com um operador (), mais tarde fazer um objeto dessa
classe e, finalmente, invocá-lo, podemos usar uma abreviação. Normalmente, lambdas
são usados para encapsular algumas linhas de código que são passadas para algoritmos
ou métodos assíncronos (Stroustrup, 2013).

O exemplo a seguir aborda os principais aspectos desta funcionalidade da lingua-
gem C++, relevantes para o nosso curso. A função lambda f (que não é mais anônima, já
que demos um nome a ela!) é definida na linha 9. Indicamos dentro dos colchetes que a
variável i será capturada por referência e j por valor. Depois declaramos que ela tem um
argumento inteiro a, além de indicarmos com -> que ela deve retornar um double (se
omitíssemos isso, o compilador inferiria int). Finalmente temos a expressão ou trecho
de código que deve ser executando quando ela for invocada.

1 #include <iostream>
2 #include <typeinfo>
3

4 int main()
5 {
6 int i = 1;
7 int j = 2;
8

9 auto f = [&i, j](int a) -> double { return i + j + a; };
10

11 i = 4;
12 j = 8;



13

14 std::cout << f(1) << std::endl;
15 std::cout << typeid(f(42)).name() << std::endl;
16 }

Em SYCL elas são um forma conveniente de separar o código a ser executado no
acelerador, comumente chamado de kernel.

1.3.3. Inferência de tipos

Outro recurso importante para facilitar a programação é a inferência automática de tipos
de variáveis em tempo de compilação. O trecho de código a seguir é válido em C++17,
pois o compilador é capaz de inferir o tipo do vetor v declarado a partir de sua inicializa-
ção, bem como de iterar automaticamente sobre ele usando a palavra chave auto para o
elemento e. Experimente trocar o tipo de dado do vetor para ver o que acontece.

1 std::vector v {2, 7, 42};
2 for (auto e : v)
3 std::cout << e << std::endl;

Na versão C++11, o código precisaria ser o seguinte. Note que é preciso explicitar
os tipos de dados envolvidos, o que torna o código escrito muito mais complexo e depen-
dente do tipo de dado a ser tratado. Em versões anteriores, nem seria possível declarar o
vetor com inicialização dos dados.

1 std::vector<int> v {2, 7, 42};
2 for (std::vector<int>::iterator e = v.begin(); e != v.end();

++e)↪→

3 std::cout << *e << std::endl;

Como se pode ter uma ideia a partir deste exemplo, a linguagem C++ tem evoluído
bastante ultimamente, a ponto de atualmente podermos considerá-la uma linguagem mo-
derna – tal como Python e outras linguagens interpretadas – com a vantagem de oferecer
alto desempenho e segurança de tipos (o que geraria um erro de execução em uma lingua-
gem interpretada pode ser detectado em tempo de compilação em C++).

1.4. Práticas
Nesta seção estão as práticas que faremos durante o minicurso, doravante denominadas
também laboratórios, além de sugestões de práticas adicionais e referências para estudo.
Elas foram traduzidas e adaptadas do material oficial da Intel (Martin, 2020). Os exercí-
cios serão executados em uma núvem computacional da Intel chamada DevCloud|| apre-
sentada na Figura 1.4. O acesso deve ser feito por um navegador usando Jupyter Notebo-
oks, como veremos a seguir, mas também é possível acessá-la via SSH. Os nós da nuvem

||Crie uma conta e/ou acesse em https://devcloud.intel.com/oneapi/
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têm configurações diferentes, tanto em termos de hardware disponível quanto em soft-
ware instalado. Todo o código usado no minicurso está disponível no GitHub do autor**.
O texto apresentado aqui omite alguns comandos ou instruções específicos dos exercícios
– especialmente aqueles que são intencionalmente repetitivos para evitar que os partici-
pantes esqueçam algum detalhe. Instruções completas e scripts podem ser encontrados
no referido repositório.

Figura 1.4: Estrutura de acesso e uso da DevCloud

1.4.1. Familiarizando-se com o ambiente do Jupyter Notebook

Objetivos de aprendizado

• Familiarização sobre o funcionamento do Jupyter Notebooks para treina-
mento ao longo do curso.

Os Jupyter Notebooks são uma ótima ferramenta de aprendizado e são muito fá-
ceis de usar quando você se acostuma com o ambiente. Aqui estão os princípios básicos,
procure na documentação online ou peça ajuda ao instrutor se necessário.

Quando você vir uma seção de código, ela aparecerá em uma caixa cinza claro,
como mostrado na Figura 1.5 (a). Ao clicar uma vez dentro da caixa, uma barra azul apa-
recerá ao lado dela, indicando que é a seção ativa do Notebook, conforme a Figura 1.5 (b).

Quando uma seção está ativa, você pode executá-la. Para executá-la, você clica
dentro dele, certifique-se de que a barra azul esteja aparecendo ao lado dele e, em se-
guida, clique no I no topo do notebook para executar esse código. A captura de tela
da Figura 1.6 tem uma caixa desenhada ao redor do botão I para que você saiba onde
encontrá-lo.

Este material foi configurado para compilar e executar código em duas etapas: (i)
Na primeira seção do código, você verá um programa com %%writefile {um nome

**Acesse o repositório em https://github.com/menotti/sycl-fpga-wscad-2020/

https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/
https://github.com/menotti/sycl-fpga-wscad-2020/


(a) (b)

Figura 1.5: Células de código em um Jupyter Notebook

Figura 1.6: Identificando o botão de execução



de arquivo} na primeira linha. Nesta primeira etapa, escrevemos o código que você
vê (e às vezes edita) em um arquivo. (ii) Na próxima seção do código, você verá coman-
dos destinados a serem executados no host DevCloud. Eles começam com um ! e são
comandos do Linux. Esses comandos compilam o código que você escreveu.

Agora vamos praticar! A caixa de código abaixo escreve um programa simples
de exemplo (hello world). Clique nele agora para torná-lo ativo (você verá uma barra
azul ao lado dele) e clique em I para fazê-lo funcionar. Você verá uma caixa de diálogo
indicando que o arquivo foi gravado após executá-lo.

1 %%writefile lab/hello_world_example.cpp
2 #include <CL/sycl.hpp>
3 int main() {
4 std::cout << "Olá mundo!!!\n" << std::endl;
5 }

Se as células do Jupyter não responderem ou se apresentarem um erro ao com-
pilar os exemplos de código, reinicie o kernel do Jupyter no menu: Kernel >
Restart Kernel and Clear All Outputs e compile os exemplos de
código novamente.

Você viu a caixa de diálogo Writing lab/hello_world_example.cpp
aparecer? Agora, vamos compilar e executar o programa simples (hello world) que você
acabou de escrever em um arquivo. Clique na caixa de código abaixo e clique em I.
Lembre-se de que os comandos de código que começam com ! estão chamando o host
DevCloud (um host Linux) para executar algo. Aqui, estamos dizendo a ele para compi-
lar o código usando o compilador dpcpp e, em seguida, executar o arquivo executável
resultante.

! dpcpp lab/hello_world_example.cpp -o bin/hello_world
! bin/hello_world

Você vê a mensagem Hello world! na saída? Ótimo! Agora, experimente
adicionar erros de sintaxe, se desejar. Não se esqueça de clicar em I na caixa de código
para escrever o arquivo e em I para compilá-lo e executá-lo. Você verá o compilador
reclamar! Se o código estiver demorando para ser executado, você verá um asterisco entre
os colchetes ao lado da caixa de código cinza, como mostrado na Figura 1.7. Quando o
asterisco se transforma em um número, a execução do código terminou.

Figura 1.7: Célula com asterisco aguardando execução



A menos que você seja informado, assuma que todo o código não deve demorar
mais do que um minuto para ser executado. Se você estiver vendo tempos mais longos,
siga as etapas nas Perguntas Frequentes a seguir para a pergunta E se meu código
estiver demorando muito para ser executado?

Agora, você está pronto para começar a trabalhar no laboratório! Lembre-se de
que mais recursos do Jupyter serão apresentados conforme necessário durante os labora-
tórios. Eles sempre serão explicados antes do uso.

Perguntas frequentes sobre problemas comuns do Jupyter

P. E se eu tiver sobrescrito o código em meu Notebook e quiser começar do zero?

R. Os blocos de anotações Jupyter originais para cada laboratório foram colocados no
diretório labs/solutions.

P. E se eu não tiver vontade de codificar hoje e apenas quiser colar a solução?

R. O código concluído para cada laboratório está disponível no diretório labs/solutions.
Você pode abrir o arquivo e copiá-lo e colá-lo na seção de código. Lembre-se de
manter a linha que começa com %%writefile na parte superior da seção de có-
digo ao colar o código.

P. E se meu código estiver demorando muito para ser executado? ou E se eu receber
um pop-up informando que meu servidor não está funcionando?

R. Se as células do Jupyter não responderem ou se apresentarem um erro ao compilar
os exemplos de código, reinicie o kernel do Jupyter. Selecione o seguinte item
de menu na janela Jupyter: Kernel > Restart Kernel and Clear All
Outputs e compile os exemplos de código novamente.

P. E se uma parte do Notebook que deveria ser de texto parecer estranha como a ima-
gem abaixo?

R. Se uma seção de texto se parecer com esta, simplesmente clique nela e torne-a a
seção ativa (ela terá uma barra vertical azul ao lado) e clique em I (como se você
estivesse executando uma seção de código). Em seguida, ele voltará a se parecer
com uma seção de texto normal.



P. E se eu receber um pop-up informando que meu servidor não está funcionando,
como o mostrado abaixo?

R. Se você receber este pop-up, selecione Restart. Esteja ciente de que pode ser neces-
sário reabrir o Jupyter Notebook e executar algumas etapas. (Ou você pode voltar
para a guia do navegador que estava usando quando obteve este pop-up e continuar.)

1.4.2. Visão geral do SYCL e Data Parallel C++

Objetivos de aprendizado

• Explicar as classes fundamentais do SYCL
• Usar device selection para descarregar cargas de trabalho do kernel
• Decidir quando usar basic parallel kernels e ND Range Kernels
• Criar um host Accessor
• Criar uma aplicação SYCL por meio de exercícios práticos de laboratório

O que é Data Parallel C++?

Os programas oneAPI são escritos em Data Parallel C++ (DPC++). Ele é baseado nos
benefícios de produtividade do C++ moderno e em construções familiares e incorpora
o padrão SYCL para paralelismo de dados e programação heterogênea. DPC++ é uma
linguagem de código fonte único (single source) onde o código do host e de aceleradores
heterogêneos (kernels) podem ser misturados nos mesmos arquivos fonte. Um programa
DPC++ é chamado no computador host e transfere a computação para um acelerador.
Os programadores usam C++ familiar e construções de biblioteca com funcionalidades
adicionais, como queue para direcionamento de trabalho, buffer para gerenciamento de
dados e parallel_for para paralelismo direcionando quais partes da computação e dados
devem ser descarregados.

Dispositivo

A classe device representa os recursos dos aceleradores em um sistema que utiliza In-
tel® oneAPI Toolkits. A classe de dispositivo contém funções de membro para consultar
informações sobre o dispositivo, o que é útil para programas SYCL onde vários disposi-
tivos são criados. A função get_info fornece informações sobre o dispositivo††:

• Nome, fornecedor e versão do dispositivo;
††Consulte a lista completa em Khronos Group, 2020a



• Os IDs de item de trabalho local e global;

• Largura para tipos integrados, frequência de clock, largura e tamanhos de cache,
online ou offline.

1 queue q;
2 device my_device = q.get_device();
3 std::cout << "Device: " <<

my_device.get_info<info::device::name>() << std::endl;↪→

Seletor de dispositivo

A classe device_selector permite a seleção em tempo de execução de um disposi-
tivo específico para executar kernels com base em heurísticas fornecidas pelo usuário.
O exemplo de código a seguir mostra o uso dos seletores de dispositivo padrão (de-
fault_selector, host_selector, cpu_selector e gpu_selector).

1 default_selector selector;
2 // host_selector selector;
3 // cpu_selector selector;
4 // gpu_selector selector;
5 queue q(selector);
6 std::cout << "Device: " <<

q.get_device().get_info<info::device::name>() << std::endl;↪→

O código SYCL abaixo mostra diferentes seletores de dispositivo: Inspecione o
código, não há modificações necessárias: Inspecione a célula de código abaixo e clique
em executar I para salvar o código no arquivo Em seguida, execute I a célula na seção
textbfCompilar e Executar abaixo do código para compilar e executar o código.

1 %%writefile lab/gpu_sample.cpp
2 //==============================================================
3 // Copyright © 2020 Intel Corporation
4 //
5 // SPDX-License-Identifier: MIT
6 // =============================================================
7 #include <CL/sycl.hpp>
8

9 using namespace cl::sycl;
10

11 int main() {
12 //# Create a device queue with device selector
13

14 gpu_selector selector;
15 //cpu_selector selector;
16 //default_selector selector;
17 //host_selector selector;



18

19 queue q(selector);
20

21 //# Print the device name
22 std::cout << "Device: " <<

q.get_device().get_info<info::device::name>() <<
std::endl;

↪→

↪→

23

24 return 0;
25 }

Compilar e Executar: selecione a célula abaixo e clique em executar I para
compilar e executar o código: (Como você está executando em uma GPU, os scripts são
necessários para executar em um nó com esse hardware.)

! chmod 755 q; chmod 755 run_gpu.sh;if [ -x "$(command -v qsub)"
]; then ./q run_gpu.sh; else ./run_gpu.sh; fi↪→

Fila (Queue)

A classe queue submete grupos de comandos a serem executados pelo runtime SYCL. A
fila é um mecanismo em que trabalho é submetido a um dispositivo. Uma fila mapeia para
um dispositivo e várias filas podem ser mapeadas para o mesmo dispositivo, conforme
apresentado na Figura 1.8.

Figura 1.8: Filas associadas a dispositivos

1 q.submit([&](handler& h) {
2 //COMMAND GROUP CODE
3 });

Kernel

A classe kernel encapsula métodos e dados para a execução de código no dispositivo
quando um grupo de comando é instanciado. O objeto do kernel não é explicitamente
construído pelo usuário e é construído quando uma função de envio do kernel, como
parallel_for, é chamada



1 q.submit([&](handler& h) {
2 h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i) {
3 A[i] = B[i] + C[i]);
4 });
5 });

Escolhendo onde os kernels do dispositivo rodam

O trabalho é submetido a filas e cada fila é associada a exatamente um dispositivo (por
exemplo, uma GPU ou FPGA específico). Você pode decidir a qual dispositivo uma fila
está associada (se desejar) e ter quantas filas desejar para despachar o trabalho em sistemas
heterogêneos. Na Tabela 1.1 são apresentadas algumas possibilidades de construtores
para a classe queue.

Dispositivo de destino Fila
Crie uma fila destinada a
qualquer dispositivo:

queue()

Crie uma fila destinada
a classes pré-configuradas
de dispositivos:

queue(cpu_selector{}); queue(gpu_selector{});
queue(intel::fpga_selector{}); queue(accelerator_selector{});
queue(host_selector{});

Crie um dispositivo espe-
cífico de destino de fila
(critérios personalizados):

class custom_selector : public device_selector
{int operator()(. . . // Any logic you want! . . .
queue(custom_selector{});

Tabela 1.1: Alguns construtures da classe queue

Linguagem DPC++, runtime e escopos

A linguagem e o runtime DPC++ consistem em um conjunto de classes, modelos e bibli-
otecas C++. Em geral, podemos dividir o código em duas partes:

1. Código que executa no host: os recursos completos do C++ estão disponíveis no
escopo da aplicação e do grupo de comandos.

2. Código que executa no dispositivo: no escopo do Kernel, existem limitações no
C++ aceito.

Kernels paralelos

Kernels paralelos permitem que várias instâncias de uma operação sejam executadas em
paralelo. Isso é útil para descarregar (offload) a execução paralela de um for-loop básico
no qual cada iteração é completamente independente e em qualquer ordem. Kernels para-
lelos são expressos usando a função parallel_for Um simples loop ’for’ em um aplicativo
C++ é escrito como abaixo



1 for(int i=0; i < 1024; i++){
2 a[i] = b[i] + c[i];
3 });

Abaixo está como você pode descarregar para o acelerador

1 h.parallel_for(range<1>(1024), [=](id<1> i){
2 A[i] = B[i] + C[i];
3 });

Kernels Paralelos Básicos

A funcionalidade dos Kernels Paralelos Básicos é exposta por meio das classes range,
id e item. A classe range é usada para descrever o espaço de iteração da execução
paralela e a classe id é usada para índice uma instância individual de um kernel em uma
execução paralela

1 h.parallel_for(range<1>(1024), [=](id<1> i){
2 // CODE THAT RUNS ON DEVICE
3

4 });

O exemplo acima é suficiente se tudo o que você precisa é o índice (id), mas se
você precisa do intervalo (range) em seu código de kernel, então você pode usar a classe
item em vez da classe id, que você pode usar para consultar o range como mostrado
abaixo. A classe item representa uma instância individual de uma função do kernel e
expõe funções adicionais para propriedades de consulta do intervalo de execução

1 h.parallel_for(range<1>(1024), [=](item<1> item){
2 auto i = item.get_id();
3 auto R = item.get_range();
4 // CODE THAT RUNS ON DEVICE
5

6 });

Kernels NDRange

Os Kernels Paralelos Básicos são uma maneira fácil de paralelizar um loop for, mas não
permitem a otimização do desempenho no nível do hardware. O Kernel NDRange (N-
dimensões) é outra maneira de expressar paralelismo que permite ajuste de desempenho
de baixo nível, fornecendo acesso à memória local e mapeamento de execuções para
unidades de computação no hardware. Todo o espaço de iteração é dividido em grupos
menores chamados work-groups, work-items dentro de um work-groups são agendados
em uma única unidade de computação no hardware. A Figura 1.9 ilustra o conceito.



Figura 1.9: Kernel NDRange (N-dimensões) com work-items em destaque

O agrupamento de execuções do kernel em work-groups permite o controle do uso
de recursos e de balanceamento de carga na distribuição de trabalho. A funcionalidade
dos kernels NDRange é exposta por meio das classes nd_range e nd_item. A classe
nd_range representa um intervalo de execução agrupado (grouped execution range)
usando o intervalo de execução global e o intervalo de execução local de cada grupo
de trabalho. A classe nd_item representa uma instância individual de uma função do
kernel e permite consultar o intervalo e o índice do grupo de trabalho.

1 h.parallel_for(nd_range<1>(range<1>(1024),range<1>(64)),
[=](nd_item<1> item){↪→

2 auto idx = item.get_global_id();
3 auto local_id = item.get_local_id();
4 // CODE THAT RUNS ON DEVICE
5 });

Buffers, Accessors e a anatomia do código SYCL

Buffers encapsulam dados em uma aplicação SYCL em ambos dispositivo e host. Acces-
sors é o mecanismo para acessar os dados do buffer.

Os programas que utilizam SYCL requerem a inclusão do cabeçalho cl/sycl.hpp.
Recomenda-se empregar a instrução de namespace para evitar a digitação de referências
repetidas do namespace cl::sycl.

1 #include <CL/sycl.hpp>
2 using namespace cl::sycl;

Programas SYCL são C++ padrão. O programa é invocado no computador host e
transfere a computação para o accelerador. O programador usa queues, buffers, dispositi-
vos e abstrações de kernel do SYCL para direcionar quais partes da computação e dados
devem ser descarregados.



Como primeiro passo em um programa SYCL, criamos uma queue. Descarrega-
mos a computação para um dispositivo enviando tarefas para uma fila. O programador
pode escolher CPU, GPU, FPGA e outros dispositivos por meio do selector. Este pro-
grama usa o padrão aqui, o que significa que o runtime SYCL seleciona o dispositivo
mais capaz disponível em tempo de execução usando o seletor padrão. Falaremos sobre
os dispositivos, seletores de dispositivo e os conceitos de buffers, accessors e kernels nos
próximos módulos, mas abaixo está um programa SYCL simples para você começar com
os conceitos acima.

O dispositivo e o host podem compartilhar memória física ou ter memórias distin-
tas. Quando as memórias são distintas, o descarregamento de computação requer copia
de dados entre o host e o dispositivo. SYCL não requer que o programador gerencie as
cópias dos dados. Ao criar buffers e accessors, o SYCL garante que os dados estejam dis-
poníveis para o host e o dispositivo sem nenhum esforço do programador. O SYCL tam-
bém permite ao programador controle explícito sobre a movimentação de dados quando
é necessário obter o melhor desempenho.

Em um programa SYCL, definimos um kernel, que é aplicado a cada ponto em
um espaço de índice. Para programas simples como este, o espaço de índice mapeia di-
retamente para os elementos do arranjo. O kernel é encapsulado em uma função lambda
C++. A função lambda recebe um ponto no espaço de índice como uma matriz de coor-
denadas. Para este programa simples, a coordenada do espaço de índice é a mesma que o
índice da matriz. O parallel_for no programa abaixo aplica o lambda ao espaço do
índice. O espaço de índice é definido no primeiro argumento de parallel_for como
um intervalo unidimensional de 0 a N-1.

O código abaixo mostra a adição de vetor simples usando SYCL. Leia os comen-
tários abordados na etapa 1 à etapa 6.

1 void dpcpp_code(int* a, int* b, int* c, int N) {
2 //Etapa 1: criar uma fila de dispositivos
3 //(o desenvolvedor pode especificar um tipo de dispositivo por

meio do seletor de dispositivo ou usar o seletor padrão)↪→

4 queue q;
5 //Etapa 2: criar buffers (representa tanto a memória do host

quanto a do dispositivo)↪→

6 buffer<int,1> buf_a(a, range<1>(N));
7 buffer<int,1> buf_b(b, range<1>(N));
8 buffer<int,1> buf_c(c, range<1>(N));
9 //Etapa 3: enviar um comando para execução (assíncrona)

10 q.submit([&](handler &h){
11 //Etapa 4: crie acessores (acessors) de buffer para acessar os

dados do buffer no dispositivo↪→

12 auto A = buf_a.get_access<access::mode::read>(h);
13 auto B = buf_b.get_access<access::mode::read>(h);
14 auto C = buf_c.get_access<access::mode::write>(h);
15 //Etapa 5: enviar um kernel (lambda) para execução
16 h.parallel_for(range<1>(N), [=](item<1> i){
17 //Etapa 6: escrever um kernel



18 //As invocações do kernel são executadas em paralelo
19 //I kernel é invocado para cada elemento do intervalo
20 //A invocação do kernel tem acesso ao id de invocação
21 C[i] = A[i] + B[i];
22 });
23 });
24 }

Dependência implícita com acessores (accessors)

Acessores criam dependências de dados no gráfico SYCL que ordenam as execuções
do kernel. Se dois kernels usam o mesmo buffer, o segundo kernel precisa aguardar a
conclusão do primeiro kernel para evitar condições de corrida. Na Figura 1.10 é mostrado
um grafo de dependência de dados, de acordo com os buffers que cada kernel acessa.

Figura 1.10: Grafo de dependência de dados entre kernels

O código SYCL abaixo demonstra dependência implícita com acessores. Inspe-
cione o código, não há modificações necessárias. Inspecione a célula de código abaixo e
clique em executar I para salvar o código no arquivo. Em seguida, execute I a célula na
seção textbfCompilar e Executar abaixo do código para compilar e executar o código.

1 %%writefile lab/buffer_sample.cpp
2 //==============================================================
3 // Copyright © 2020 Intel Corporation
4 //
5 // SPDX-License-Identifier: MIT
6 // =============================================================
7 #include <CL/sycl.hpp>
8

9 constexpr int num=16;
10 using namespace sycl;
11

12 int main() {



13 auto R = range<1>{ num };
14 //Cria Buffers A e B
15 buffer<int> A{ R }, B{ R };
16 //Cria uma fila de dispositivo
17 queue Q;
18 //Envia Kernel 1
19 Q.submit([&](handler& h) {
20 //Acessor para Buffer A
21 auto out = A.get_access<access::mode::write>(h);
22 h.parallel_for(R, [=](id<1> idx) {
23 out[idx] = idx[0]; }); });
24 //Envia Kernel 2
25 Q.submit([&](handler& h) {
26 //Esta tarefa irá aguardar até que a primeira seja

completada↪→

27 auto out = A.get_access<access::mode::write>(h);
28 h.parallel_for(R, [=](id<1> idx) {
29 out[idx] += idx[0]; }); });
30 //Envia Kernel 3
31 Q.submit([&](handler& h) {
32 //Acessor para Buffer B
33 auto out = B.get_access<access::mode::write>(h);
34 h.parallel_for(R, [=](id<1> idx) {
35 out[idx] = idx[0]; }); });
36 //Envia tarefa 4
37 Q.submit([&](handler& h) {
38 //Esta tarefa irá aguardar até que os kernels 2 e 3 sejam

completados↪→

39 auto in = A.get_access<access::mode::read>(h);
40 auto inout =
41 B.get_access<access::mode::read_write>(h);
42 h.parallel_for(R, [=](id<1> idx) {
43 inout[idx] *= in[idx]; }); });
44

45 // E o seguinte está de volta ao código do host
46 auto result =
47 B.get_access<access::mode::read>();
48 for (int i=0; i<num; i++)
49 std::cout << "result[" << i << "]=" << result[i] << "\n";
50 return 0;
51 }

Compilar e Executar: Selecione a célula abaixo e clique em executar I para
compilar e executar o código:

! dpcpp lab/buffer_sample.cpp -o bin/buffer_sample
! bin/buffer_sample



Acessores do host

O acessor de host é aquele que usa o destino de acesso do buffer do host. Ele é criado fora
do escopo do grupo de comando e os dados aos quais ele dá acesso estarão disponíveis no
host. Eles são usados para sincronizar os dados de volta ao host, construindo os objetos
de acesso do host. A destruição do buffer é a outra maneira de sincronizar os dados de
volta ao host.

Sincronização: Host Accessor

O buffer assume a propriedade dos dados armazenados no vetor. A criação do acessor de
host é uma chamada blocante e só retornará depois que todos os kernels SYCL enfilei-
rados que modificam o mesmo buffer em qualquer fila concluam a execução e os dados
estejam disponíveis para o host por meio desse acessor de host.

O código SYCL abaixo demonstra a sincronização com o acessor de host. Inspe-
cione o código, não há modificações necessárias. Inspecione a célula de código abaixo e
clique em executar I para salvar o código no arquivo. Em seguida, execute I a célula na
seção Compilar e Executar abaixo do código para compilar e executar o código.

1 %%writefile lab/host_accessor_sample.cpp
2 //==============================================================
3 // Copyright © 2020 Intel Corporation
4 //
5 // SPDX-License-Identifier: MIT
6 // =============================================================
7

8 #include <CL/sycl.hpp>
9 using namespace sycl;

10

11 int main() {
12 constexpr int N = 16;
13 auto R = range<1>(N);
14 std::vector<double> v(N, 10);
15 queue q;
16 // O buffer assume a propriedade dos dados armazenados no

vetor↪→

17 buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
18 q.submit([&](handler& h) {
19 auto a = buf.get_access<access::mode::read_write>(h);
20 h.parallel_for(R, [=](id<1> i) { a[i] -= 2; });
21 });
22 // A criação do acessor de host é uma chamada blocante e só

retornará depois que↪→

23 // todos os kernels syCL enfileirados que modificam o mesmo
buffer em qualquer fila↪→

24 // concluírem a execução e os dados estiverem disponíveis
para o host.↪→



25 auto b = buf.get_access<access::mode::read>();
26 for (int i = 0; i < N; i++)
27 std::cout << v[i] << "\n";
28 return 0;
29 }

Compilar e Executar: Selecione a célula abaixo e clique em executar I para
compilar e executar o código:

! dpcpp lab/host_accessor_sample.cpp -o bin/host_accessor_sample
! bin/host_accessor_sample

Sincronização: Destruição do buffer No exemplo abaixo, a criação do buffer
ocorre dentro de um escopo de função separado. Quando a execução avança além desse
escopo de função, o destruidor de buffer é invocado, cedendo a propriedade dos dados e
copiando os dados de volta para a memória do host.

O código SYCL abaixo demonstra a sincronização com a destruição do buffer.
Inspecione o código, não há modificações necessárias. Inspecione a célula de código
abaixo e clique em executar I para salvar o código em um arquivo. Em seguida, execute
I a célula na seção textbfCompilar e Executar abaixo do código para compilar e executar
o código.

1 %%writefile lab/buffer_destruction2.cpp
2 //==============================================================
3 // Copyright © 2020 Intel Corporation
4 //
5 // SPDX-License-Identifier: MIT
6 // =============================================================
7

8 #include <CL/sycl.hpp>
9 constexpr int N = 16;

10 using namespace sycl;
11

12 // A criação do buffer ocorre dentro de um escopo de função
separado.↪→

13 void dpcpp_code(std::vector<double> &v, queue &q) {
14 auto R = range<1>(N);
15 buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
16 q.submit([&](handler &h) {
17 auto a = buf.get_access<access::mode::read_write>(h);
18 h.parallel_for(R, [=](id<1> i) { a[i] -= 2; });
19 });
20 }
21 int main() {
22 std::vector<double> v(N, 10);
23 queue q;
24 dpcpp_code(v, q);



25 // Quando a execução avança além desse escopo de função,
26 // o destruidor de buffer é invocado, cedendo a propriedade
27 // dos dados e os copia de volta para a memória do host.
28 for (int i = 0; i < N; i++)
29 std::cout << v[i] << "\n";
30 return 0;
31 }

Compilar e Executar: Selecione a célula abaixo e clique em executar I para
compilar e executar o código:

! dpcpp lab/buffer_destruction2.cpp -o bin/buffer_destruction2
! bin/buffer_destruction2

Seletor de dispositivo personalizado

O código a seguir mostra um device_selector que emprega uma heurística de seletor de
dispositivo. O dispositivo selecionado prioriza um dispositivo GPU porque a classificação
de número inteiro retornada é mais alta do que para CPU ou outro acelerador.

O código SYCL abaixo demonstra o seletor de dispositivo personalizado. Inspe-
cione o código, não há modificações necessárias. Inspecione a célula de código abaixo
e clique em executar I para salvar o código em um arquivo. Em seguida, execute I a
célula na seção textbfCompilar e Executar abaixo do código para compilar e executar o
código.

1 %%writefile lab/custom_device_sample.cpp
2 //==============================================================
3 // Copyright © 2020 Intel Corporation
4 //
5 // SPDX-License-Identifier: MIT
6 // =============================================================
7 #include <CL/sycl.hpp>
8 #include <iostream>
9 using namespace sycl;

10 class my_device_selector : public device_selector {
11 public:
12 my_device_selector(std::string vendorName) :

vendorName_(vendorName){};↪→

13 int operator()(const device& dev) const override {
14 int rating = 0;
15 //Estamos pesquisando o dispositivo personalizado específico

de um fornecedor e,↪→

16 //se for um dispositivo GPU, estamos dando a classificação
mais alta, 3.↪→

17 //A segunda preferência é dada a qualquer dispositivo GPU
18 //e a terceira preferência é dada a dispositivo CPU.



19 if (dev.is_gpu() &
(dev.get_info<info::device::name>().find(vendorName_) !=
std::string::npos))

↪→

↪→

20 rating = 3;
21 else if (dev.is_gpu()) rating = 2;
22 else if (dev.is_cpu()) rating = 1;
23 return rating;
24 };
25

26 private:
27 std::string vendorName_;
28 };
29 int main() {
30 //passe o nome do fornecedor para o qual o dispositivo que

você deseja consultar↪→

31 std::string vendor_name = "Intel";
32 //std::string vendor_name = "AMD";
33 //std::string vendor_name = "Nvidia";
34 my_device_selector selector(vendor_name);
35 queue q(selector);
36 std::cout << "Device: "
37 << q.get_device().get_info<info::device::name>() <<

std::endl;↪→

38 return 0;
39 }

Compilar e Executar: Selecione a célula abaixo e clique em executar I para
compilar e executar o código. Uma vez que ele é codificado para preferir uma GPU, os
scripts são necessários para executar em um nó com uma GPU.

! chmod 755 q; chmod 755 run_custom_device.sh;if [ -x "$(command
-v qsub)" ]; then ./q run_custom_device.sh; else
./run_custom_device.sh; fi

↪→

↪→

Este laboratório inclui um exercício de multiplicação de números complexos que
será omitido aqui por brevidade.

1.4.3. Praticando o Fluxo de Desenvolvimento para FPGAs

Objetivos de aprendizado

• Compreender o fluxo de desenvolvimento para FPGAs com o Intel® oneAPI
Toolkits

• Praticar o uso do fluxo de desenvolvimento com um código simples
• Praticar o uso do fluxo de desenvolvimento com os tutoriais FPGA incluídos

no Intel oneAPI Base Toolkit

O fluxo de desenvolvimento para FPGAs com oneAPI envolve vários estágios.
O objetivo dessas etapas é para que você possa garantir a funcionalidade do seu código



(obter as respostas corretas dos cálculos) e certificar-se de que o hardware personalizado
desenvolvido para implementar seu código tenha um desempenho ideal sem ter que agu-
radar a longa compilação para um executável FPGA completo a cada vez. O fluxo é
representado na Figura 1.11. Neste laboratório, praticaremos os dois primeiros estágios
do fluxo: (i) emular seu código para garantir que ele funcione e (ii) gerar um relatório
de otimização para ver como está otimizado o hardware gerado a partir de seu código.
Um laboratório subsequente dará a você a prática de trabalhar com o relatório de otimiza-
ção. Há um tutorial para casa se você quiser fazer uma compilação completa do FPGA e
executá-lo em um FPGA.

Figura 1.11: Fluxo de desenvolvimento para FPGAs com o Intel® oneAPI Toolkits

Estágio 1: Emulação

O primeiro estágio de desenvolvimento para FPGAs com oneAPI é a emulação. O obje-
tivo da emulação é ter certeza de que seu código é funcional, ou em outras palavras, que
você vá obter as respostas corretas de seus cálculos. O tempo de compilação para este es-
tágio será muito rápido, geralmente segundos. Esse rápido tempo de compilação permite
que você itere por esse estágio muitas vezes, até que seu código esteja funcionalmente
correto.

O código a seguir implementa uma soma cumulativa simples em uma matriz de
valores. O código é bem comentado, portanto, dê uma olhada rápida agora para obter uma
visão geral do que ele está fazendo. Além disso, tenha em mente que este é um exemplo
simples. Não valeria a pena usar um acelerador para somar 100 inteiros! Usaremos esse
código simples para aprender as etapas do fluxo de desenvolvimento para FPGAs com a
oneAPI.

1 %%writefile lab/simple_for_fpga.cpp
2 //==============================================================
3 // Copyright © 2020 Intel Corporation



4 //
5 // SPDX-License-Identifier: MIT
6 // =============================================================
7 #include <CL/sycl.hpp>
8 #include <CL/sycl/intel/fpga_extensions.hpp>
9 using namespace sycl;

10 static const int N = 100;
11 int main(){
12 //# Cria uma matriz de 100 números incrementais
13 //# A soma deve ser 5050
14 int summands[100];
15 for (int i=0;i<100;i++) summands[i]=i+1;
16 //# Cria uma variável para guardar a soma
17 int sum = 0;
18 //# Um flag -D definirá qual dispositivo escolheremos
19 #if defined(FPGA_EMULATOR)
20 intel::fpga_emulator_selector device_selector;
21 #else
22 intel::fpga_selector device_selector;
23 #endif
24 //# Buffers são usados para compartilhar dados entre o host e

o FPGA↪→

25 buffer<int, 1> buffer_summands(summands, 100);
26 buffer<int, 1> buffer_sum(&sum, 1);
27 //# define a fila que tem dispositivo padrão associado para

descarregamento↪→

28 //# A fila é usada pelo host para iniciar o código no FPGA
29 queue q(device_selector);
30 //# Envia os valores para o FPGA ou o emulador FPGA para

calcular a soma↪→

31 //# Você pode pensar no manipulador como um intermediário para
tudo↪→

32 //# o que precisa acontecer entre o host e o FPGA
33 q.submit([&](handler &h) {
34 //# O FPGA precisa ter acesso aos buffers configurados

anteriormente↪→

35 //# O acesso é definido em termos de acesso do lado do FPGA
36 auto acc_summands =

buffer_summands.get_access<access::mode::read>(h);↪→

37 auto acc_sum =
buffer_sum.get_access<access::mode::write>(h);↪→

38 //# Este é o código que é executado no FPGA
39 //# Isso geralmente é referido como um kernel
40 //# Se você quisesse tornar simple_sum uma função, você

poderia,↪→

41 //# e os Tutoriais FPGA são escritos desta maneira
42 h.single_task<class simple_sum>([=]() {
43 //# Kernel para adicionar coisas usando FPGA ou emulador

FPGA↪→



44 //# O código aqui se torna hardware
45 int kernel_sum = 0;
46 for (int i=0;i<100;i++) kernel_sum = kernel_sum +

acc_summands[i];↪→

47 acc_sum[0] = kernel_sum;
48 });
49 }).wait();
50 //# Print Output
51 std::cout << "The calculation is finished. The sum is ";
52 std::cout << sum;
53 std::cout << "." << std::endl;
54 return 0;
55 }

Agora você irá compilar o código para o emulador FPGA. O comando para fazer
isso é mostrado abaixo.

dpcpp -fintelfpga <source_file>.cpp -DFPGA_EMULATOR

O comando que usaremos também adiciona uma opção -o para definir o nome
do arquivo de saída. Agora ative a seção de código abaixo (você verá uma barra azul
ao lado da seção) e clique em I. Isso irá compilar o código em um executável para
o emulador FPGA e, em seguida, executar o código emulado. Você verá a saída das
instruções std::cout que estão no código.

! echo "##" $(whoami) is working oneAPI_Toolkits_with_FPGAs
FPGA_dev_flow lab step 1↪→

! dpcpp -fintelfpga lab/simple_for_fpga.cpp -DFPGA_EMULATOR -o
bin/simple_for_fpga.emu↪→

! bin/simple_for_fpga.emu

Você deve ter visto uma saída parecida com a abaixo:

The calculation is finished. The sum is 5050.

É sempre útil ver o que acontece quando as coisas não ocorrem perfeitamente.
Volte para o código que você acabou de executar e introduza um erro de sintaxe (ou
alguns). Em seguida, clique em I para a seção do Notebook com o código e I para a
seção do Notebook para compilar e executar o código com o emulador FPGA. Você pode
ver como é rápido e fácil emular seu código! Isso foi rápido, o software compila como a
maioria dos desenvolvedores de software estão acostumados! Essa rápida compilação e
execução são o motivo pelo qual você permanece neste estágio até que seu código esteja
funcional, ou seja, você está obtendo as respostas corretas do seu código!

Estágio 2: Geração de relatório de otimização

Nesta próxima seção do laboratório, você irá compilar o kernel usando diferentes opções
de linha de comando com o dpcpp para criar um relatório de otimização. Você também



usará a interface do Jupyter para navegar e abrir um arquivo, então isso será explicado
a você. Como a última parte do exercício disse para você ver o que acontece quando
você introduz erros de sintaxe no código, vamos começar do zero escrevendo o código de
exemplo em um arquivo novamente.

Agora você vai compilar o código para gerar um relatório de otimização. Os
comandos para fazer isso em duas etapas são mostrados abaixo. Estamos usando o método
de duas etapas, pois há um problema atual que mostra o código-fonte no relatório com
o método de uma etapa. Ative a seção de código abaixo e pressione I para compilar
o código e gerar um relatório de otimização. Esta compilação demora em torno de 2
minutos.

! echo "##" $(whoami) is working oneAPI_Toolkits_with_FPGAs
FPGA_dev_flow lab step 2↪→

! dpcpp -fintelfpga lab/simple_for_fpga.cpp -c -o
bin/simple_for_fpga.o↪→

! dpcpp -fintelfpga bin/simple_for_fpga.o -fsycl-link
-Xshardware -o bin/simple_for_fpga.a↪→

! echo "The compile is finished."

Quando você vir The compile is finished. acima, um arquivo de rela-
tório de otimização terá sido gerado para o código. Você verá um aviso se compilar mais
de uma vez. O aviso pode ser ignorado. Agora, vamos examinar esse arquivo de relatório.
No ambiente do Jupyter, você verá os arquivos a serem navegados no lado direito. Nave-
gue até o diretório fpga_dev_flow/bin/simple_for_fpga.prj/reports/
(clique duas vezes nos diretórios para entrar neles). O lado esquerdo da tela deve ser
semelhante à Figura 1.12.

Figura 1.12: Diretório com relatórios gerados pelo compilador

Clique duas vezes em report.html. O relatório será aberto como outra guia
ao lado da guia do bloco de notas no Jupyter. Provavelmente, você precisará clicar em



Trust HTML para que o relatório seja totalmente aberto. Uma vez que você clicar em
Trust HTML, será semelhante à captura de tela da Figura 1.13.

Figura 1.13: Tela inicial do relatório de otimização

Caso você tenha dificuldades para ver o relatório diretamente na DevCloud, você
pode usar o comando abaixo para copiá-lo para o seu computador:

$ scp -r devcloud:~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab2/bin/simple_for_fpga.prj/reports .

Agora você aprendeu como usar os dois primeiros estágios do fluxo de desen-
volvimento para FPGAs com oneAPI! Você passará a maior parte do tempo de desen-
volvimento nesses dois estágios. Nas próximas seções do laboratório você aprenderá a
trabalhar com os tutoriais integrados do FPGA e os projetos de exemplo.

Como usar o terminal dentro do Jupyter

Na próxima sessão de laboratório, você trabalhará no terminal que faz parte do Jupyter.
Trabalhar com o terminal ao executar o Jupyter no DevCloud é como trabalhar em um
terminal dentro de um ambiente de desenvolvimento Linux. Uma vez aberto, os comandos
serão os mesmos comandos do Linux aos quais você está acostumado.

Para abrir um terminal dentro do ambiente Jupyter, clique primeiro no “+” pró-
ximo ao canto superior esquerdo do ambiente Jupyter em seu navegador. O “+” em que
você precisa clicar tem uma caixa vermelha desenhada ao redor na captura de tela da Fi-
gura 1.14. Depois de clicar em “+”, uma guia do lançador (Launcher) aparecerá. Clique
no ícone do terminal no inicializador, conforme mostrado em vermelho na mesma figura.

Depois disso, uma nova guia, que é um terminal, aparecerá na área de trabalho do
Jupyter. Você receberá um prompt. Para começar, você será colocado em seu diretório



Figura 1.14: Abrindo o lançador e posteriormente um terminal no Jupyter

inicial. A guia do terminal com o prompt é mostrada na Figura 1.15. A próxima seção
fornecerá instruções para executar nesta janela de terminal. Observe que você pode seleci-
onar o comando que vai executar, pressionar Ctrl-C para copiá-lo e, se desejar, pressionar
Ctrl-V para colá-lo no prompt.

Figura 1.15: Terminal aberto com prompt aguardando comandos

Emulação e geração de relatório de otimização com tutoriais incluídos

O oneAPI Base Toolkit inclui muitos tutoriais e exemplos para aprender mais sobre como
escrever código otimizado para FPGAs. Nesta seção do laboratório você aprenderá como
gerar e compilar esses exemplos e tutoriais. Todos os exemplos e tutoriais usam o pro-



cesso de compilação CMake. Se você estiver familiarizado com os processos de compila-
ção CMake ou Make, as instruções nesta seção serão familiares para você. Para começar,
vá para o prompt do terminal que você abriu na última seção do laboratório. Navegue até
o diretório de trabalho do laboratório. Se você colocou os arquivos de laboratório em seu
diretório inicial, o comando será como mostrado abaixo.

$ cd ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs

O comando para acessar os tutoriais FPGA incorporados ao kit de ferramentas é
mostrado abaixo. Execute este comando no prompt agora.

$ oneapi-cli

Depois de digitar este comando no terminal, o terminal deve se parecer com a
da Figura 1.16. Selecione (1) Create a project. Em seguida, selecione (1) cpp.

Figura 1.16: Assitente de criação de projeto oneAPI-cli

A tela do seu terminal deve ser semelhante à imagem da Figura 1.17. Como você
pode ver, existem muitas opções para Tutoriais FPGA e Projetos de Exemplo FPGA. Os
tutoriais fornecem código de exemplo para ajudá-lo a aprender mais sobre tópicos indivi-
duais. A maioria dos tópicos cobertos no guia de programação e nos guias de otimização
são cobertos.

Role para baixo até FPGA Tutorial: Loop Unroll e pressione Enter. No campo
Directory, digite tutorial, conforme mostrado na Figura 1.18. Em seguida, pressione
Enter até chegar no Create, confirmando com mais um Enter. Então, pressione Enter
no Quit.

Agora você deve estar de volta ao prompt do terminal. No prompt, altere seu
diretório para entrar no tutorial criado.

$ cd tutorial/loop_unroll



Figura 1.17: Lista de exemplos disponíveis, agrupados por categorias

Figura 1.18: Assitente de criação de projeto oneapi-cli

Dê uma olhada nos arquivos gerados digitando ls no prompt.

$ ls

Visualize o arquivo README.md se desejar, abrindo-o no terminal usando vi (se
você souber sair dele depois ;-) ou less, ou navegando até ele e clicando nele usando o
navegador de arquivos embutido à esquerda no Jupyter. As próximas instruções também
podem ser encontradas no arquivo README.md, se você preferir trabalhar a partir dele.
Este laboratório trabalhará nas seções “Compile and run for emulation” e “Generate
HTML optimization reports”.

Primeiro, crie um diretório e prepare-o para executar o processo de compilação
do CMake, executando os seguintes comandos (eles assumem que você inicia a partir
do diretório tutorial/loop_unroll criado quando você gerou o tutorial. Depois
de executar esses comandos, a tela do seu terminal deve ser semelhante à imagem da Fi-
gura 1.19.

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..

Em seguida, compile o tutorial para emulação e execute o executável de emulação
resultante digitando os seguintes comandos:



Figura 1.19: Saída do comando CMake para o tutorial gerado

$ make fpga_emu
$ ./loop_unroll.fpga_emu

Note que, como o comando está sendo executado como um trecho de código emu-
lado, os números de desempenho não refletem o desempenho do FPGA. Você teria que
fazer a compilação completa para o FPGA e executar no FPGA para obter esses números.
Na sequência, você compilará para gerar um relatório de otimização. No prompt, digite
o seguinte comando para gerar um relatório de otimização para o exemplo do tutorial. A
saída para o seu terminal deve ser semelhante à imagem da Figura 1.20.

$ make report

Figura 1.20: Geração dos relatórios de otimização a partir do comando make report

Agora localize o arquivo report.html no navegador de arquivos à esquerda na
interface do Jupyter, ele deve ser semelhante ao gerado anteriormente. A localização do
arquivo será na subpasta loop_unroll_report.prj/reports/.

Como um lembrete, como a compilação para um executável FPGA completo en-
volve um tempo de compilação muito longo e há nós limitados na DevCloud disponíveis
para isso, então não faremos essa etapa agora. Existe um tutorial se você quiser tentar



depois do minicurso. Agora você concluiu o laboratório! Se você tiver tempo extra, pode
fazer o seguinte:

• Gere mais exemplos de tutoriais (isso é especialmente bom se você também estiver
lendo o documento Intel® oneAPI DPC++ FPGA Optimization Guide).

• Interaja com seus colegas no bate-papo pelo Discord.

• Leia as referências a seguir para saber mais.

• Descanse um pouco antes de começar a próxima seção do minicurso.

Referências para aprender mais

Consulte os seguintes recursos para saber mais. Isso é ótimo se você tiver tempo extra
durante o laboratório!

• Documentação específica para FPGAs

– Website hub for using FPGAs with oneAPI

– Intel® oneAPI Programming Guide

– Intel® oneAPI DPC++ FPGA Optimization Guide

– FPGA Tutorials on GitHub

• Documentação Intel® oneAPI Toolkit

– Intel® oneAPI main page

– Intel® oneAPI programming guide

– Intel® DevCloud Signup

– Intel® DevCloud Connect

– Get Started with oneAPI for Linux*

– Get Started with oneAPI for Windows*

– Intel® oneAPI Code Samples

– oneAPI Specification elements

• SYCL

– SYCL* Specification (for version 1.2.1)

– SYCL* Specification (for version 2020)

• C++ Moderno

– CPPReference

– CPlusPlus

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/download/oneAPI-fpga-optimization-guide.html
https://discord.gg/egJxAjf
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi/components/fpga.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/download/intel-oneapi-programming-guide.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/download/oneapi-fpga-optimization-guide.html
https://github.com/oneapi-src/oneapi-samples/tree/master/DirectProgramming/DPC%2B%2BFPGA/Tutorials
https://software.intel.com/oneapi
https://software.intel.com/sites/default/files/oneapiProgrammingGuide_3.pdf
https://software.intel.com/en-us/devcloud/oneapi
https://devcloud.intel.com/oneapi/connect/
https://software.intel.com/en-us/get-started-with-intel-oneapi-linux
https://software.intel.com/en-us/get-started-with-intel-oneapi-windows
https://software.intel.com/en-us/articles/code-samples-for-intel-oneapibeta-toolkits
https://www.oneapi.com/spec/
https://www.khronos.org/registry/SYCL/specs/sycl-1.2.1.pdf
https://www.khronos.org/registry/SYCL/specs/sycl-2020-provisional.pdf
https://en.cppreference.com/
http://www.cplusplus.com/


1.4.4. Otimizando o kernel da Transformada de Hough

Objetivos de aprendizado

• Compreender a Transformada de Hough
• Aprender como usar memória locar para melhorar o tempo de acesso aos

dados
• Aprender como desenrolar loops para aumentar o paralelismo do código
• Aprender como usar bancos de memória para evitar gargalos no acesso

Informações básicas Neste exercício de laboratório, você estará otimizando um
kernel para um FPGA para calcular a Transformada de Hough dos pixels em uma ima-
gem. Você seguirá o fluxo apresentado para obter essa otimização, verificará a funcio-
nalidade usando emulação e usará um relatório de otimização HTML para decifrar quais
otimizações podem ser benéficas. A transformada de Hough é usada em aplicações de
visão computacional. Depois que uma imagem foi processada com um algoritmo de
detecção de bordas, como um filtro Sobel, você fica com uma imagem monocromática
(preto/branco). É útil para muitos algoritmos de detecção adicionais considerar a imagem
como um conjunto de linhas. No entanto, uma imagem de pixels em preto e branco não
é uma representação conveniente ou útil dessas linhas para algoritmos como detecção de
objeto. A Transformada de Hough é uma transformação de pixels em um conjunto de
“votos de linha”. Antes de entrar no código, aqui está a teoria por trás da Transformada
de Hough. É comumente conhecido que uma linha pode ser representada em uma forma
de interceptação de declive:

y = mx+b

Nesta forma, cada linha pode ser representada por duas constantes únicas, a incli-
nação (m) e a interceptação y (b). Portanto, cada par (m, b) representa uma reta única. No
entanto, esta forma apresenta alguns problemas. Primeiro, uma vez que as linhas verticais
têm uma inclinação indefinida, não pode representar linhas verticais. Em segundo lugar,
é difícil aplicar técnicas de limiarização. Portanto, por razões computacionais em muitos
algoritmos de detecção a forma normal de Hesse é usada. Esta forma possui a equação
abaixo:

ρ = x cos θ + y cos θ

Nesta forma, cada linha única é representada por um par (ρ , θ ) (pronuncia-se
“rô” e “téta”). Esta forma não tem nenhum problema em representar linhas verticais, e
você aprenderá como o limiar pode ser facilmente aplicado depois que a Transformada de
Hough for aplicada. Na Figura 1.21 é mostrado o que os valores de ρ e θ representam na
equação. Para cada linha que você deseja representar (veja a linha vermelha na imagem),
haverá uma linha exclusiva que você pode desenhar da origem até ela com a distância mais
curta (veja a linha cinza na imagem). Outra maneira de ver isso é a linha perpendicular
à linha vermelha que cruza a origem. ρ é a distância da linha mais curta que pode ser



Figura 1.21: Representação dos valores de ρ e θ na equação

traçada da origem até a linha que você deseja representar. θ é o ângulo do eixo x para
essa linha.

Ao trabalhar com uma imagem, um canto da imagem é tradicionalmente consi-
derado como a origem (a origem não está no centro), então o maior valor que ρ pode
ser é a medida da diagonal da imagem. Você pode escolher que os valores de ρ sejam
todos positivos ou que possam ser positivos e negativos. Se você escolher que todos os
valores de ρ sejam positivos, o intervalo de θ vai de 0 a 360 graus. Se você escolher que
ρ possa ser positivo ou negativo, o intervalo de θ é de 0 a 180 graus. Esses intervalos são
quantizados a fim de definir um espaço de solução finito.

Lembre-se de que a imagem antes de ser inserida na Transformada de Hough já
passou por um algoritmo de detecção de bordas e, portanto, é monocromática (cada pi-
xel é preto ou branco). As arestas detectadas são representadas por pixels brancos. A
Transformada de Hough transformará os pixels brancos em uma matriz de votos para
linhas. Cada pixel branco na imagem é potencialmente um ponto em um conjunto de
linhas. A Figura 1.22a representa as linhas das quais um pixel pode potencialmente fazer
parte. (Nota: nem todas as linhas potenciais são desenhadas, isso serve apenas para fins
ilustrativos.) Uma linha com cada inclinação potencial que passa por aquele pixel é po-
tencialmente uma linha que aparece na imagem. Portanto, um voto será acumulado para
cada uma dessas linhas.

O código percorrerá cada pixel da imagem, acumulando votos nas linhas con-
forme avança. Conforme uma linha acumula mais votos, a probabilidade de ser uma
representação correta para uma linha na imagem aumenta. Assim, conforme visualizado
na Figura 1.22b, a linha verde acumulará três votos, o que a tornará um candidato mais
provável do que as demais linhas. Um limite pode ser facilmente aplicado, portanto, sim-
plesmente definindo a quantidade de votos que é "suficiente"para definir se uma linha está
presente ou não.

Agora, vamos dar uma olhada no código para implementar essa transformação.
Primeiro, o algoritmo completo será mostrado e, em seguida, explicado parte por parte.



(a) Várias linhas que interceptam um ponto (b) Linha que recebe três votos

Figura 1.22: Demonstração da Transformada de Hough

1 // Uma tabela de valores de sin e cos para os graus inteiros
2 #include "sin_cos_values.h"
3

4 char pixel_array[IMAGE_HEIGHT*IMAGE_WIDTH];
5 short accumulators[THETAS*RHOS*2];
6

7 for (uint y=0; y<IMAGE_HEIGHT; y++) {
8 for (uint x=0; x<IMAGE_WIDTH; x++) {
9 unsigned short int increment = 0;

10 if (pixel_array[(WIDTH*y)+x] != 0) {
11 increment = 1;
12 } else {
13 increment = 0;
14 }
15 for (int theta=0; theta<THETAS; theta++) {
16 int rho = x*cos_table[theta] + y*sin_table[theta];
17 accumulators[(THETAS*(rho+RHOS))+theta] +=

increment;↪→

18 }
19 }
20 }

Vamos primeiro dar uma olhada nas declarações de array no topo do código. A
matriz de pixels é a própria imagem e cada pixel ocupa um lugar na matriz. A matriz de
acumuladores acompanhará nossos votos de linha. Cada lugar na matriz representa uma
linha potencial na imagem. Lembre-se de que uma linha única é representada por um par
( ρ , θ ). Portanto, o número de todas as linhas potenciais em nossa imagem é igual a
todos os valores potenciais de ρ vezes todos os valores potenciais de θ . ρ é a distância
da origem, que é definida como um canto da imagem. O maior valor de ρ é a medida da
diagonal da imagem. Também deixaremos ρ ser positivo ou negativo, de modo que θ seja



limitado entre 0 e 180 graus. Quantizaremos em valores inteiros para ρ e graus inteiros
para θ . Nosso número de acumuladores, portanto, é a medida da diagonal da imagem
(RHOS no código) vezes 2 vezes 180 graus (THETAS no código).

4 char pixel_array[IMAGE_HEIGHT*IMAGE_WIDTH];
5 short accumulators[THETAS*RHOS*2];

Agora, vamos examinar o código para implementar o algoritmo.

7 for (uint y=0; y<IMAGE_HEIGHT; y++) {
8 for (uint x=0; x<IMAGE_WIDTH; x++){

. . . ...
19 }
20 }

O loop externo percorrerá cada pixel da imagem, acumulando votos para todas as
linhas potenciais das quais um pixel poderia fazer parte.

9 unsigned short int increment = 0;
10 if (pixel_array[(WIDTH*y)+x] != 0) {
11 increment = 1;
12 } else {
13 increment = 0;
14 }

Se o pixel for branco (! = 0), então adicionaremos 1 a todos os acumuladores para
linhas potenciais definidas por aquele pixel. Caso contrário, não adicionaremos nada ao
acumulador. Fazemos isso desta maneira para que a lógica de controle dentro do FPGA
e a lógica de computação que iremos duplicar posteriormente com pragmas sejam mais
simples e consuma menos recursos lógicos.

15 for (int theta=0; theta<THETAS; theta++) {
16 int rho = x*cos_table[theta] + y*sin_table[theta];
17 accumulators[(THETAS*(rho+RHOS))+theta] +=

increment;↪→

18 }

Para cada localização de pixel, todas as linhas que podem ter essa localização de
pixel como parte de seus valores precisam receber um voto. Lembre-se da fórmula que
usamos para representar uma linha:

ρ = x cos θ + y cos θ

Os valores x e y são constantes durante este loop interno. Inseriremos todos os
valores possíveis de θ , junto com x e y , e resolveremos para ρ dado aquele θ . Vamos



então votar (adicionar 1 à localização do acumulador) para esse par ( ρ , θ ). Desse
modo, votamos em cada linha que é uma possibilidade, percorrendo as possibilidades em
um arco de 0 a 180 graus.

Agora, vamos começar o laboratório e ver quais otimizações podemos fazer para
melhorar o tempo total de execução no FPGA. Não se preocupe se você não entender
completamente o algoritmo, é suficiente pensar nele como um pedaço de código con-
veniente para realizar otimizações. No entanto, se você quiser saber mais, a entrada da
Wikipedia para a Transformada de Hough é um ótimo lugar para começar. Se você quer
ter uma ideia de quão complexo seria projetar um hardware desses em baixo nível, este
artigo pode lhe fornecer (Zhou et al., 2013).

Parte A. Configuração

Para este laboratório, você trabalhará diretamente no terminal do Jupyter e também abrirá
os arquivos de código-fonte diretamente. Para começar, abra um terminal dentro do Jupy-
ter, se ainda não tiver um aberto. Para abrir um terminal, clique duas vezes no botão
Terminal na guia Launcher do Jupyter, como fizemos anteriormente. Se você não vir a
guia Launcher, clique no botão “+” no canto superior esquerdo do Jupyter, e uma guia
Launcher será aberta.

Aqui estão algumas notas importantes sobre o laboratório que você deve ler antes
de prosseguir:

Este laboratório foi projetado para fornecer informações valiosas e experimentar
cada etapa do caminho. Você passará por uma série de otimizações para um kernel.
Se você quiser pular as modificações de código e usar as soluções prontas ou se
você não chegar a todas as partes, tudo bem! Você ainda aprenderá muito.

No diretório ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/solutions estão
disponíveis soluções para cada etapa de codificação.

O arquivo ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/compile.sh con-
tém os comandos que você executará em cada etapa, você pode invocá-lo digitando
../compile.sh dentro da respectiva pasta.

Um script de limpeza está contido em cada subdiretório, se necessário. Execute-o
digitando source ./clean.sh

Parte B. Examinando a estrutura do código

Depois de abrir um terminal no Jupyter, no prompt do terminal, navegue até o diretório
denominado original no lab3. O restante das instruções neste laboratório presumirá que
você clonou o repositório do curso em seu diretório doméstico (indicado por ~). Se você
clonou o repositório em um diretório diferente, substitua o ~ nos comandos pelo diretório
a partir do qual você iniciou.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hough_transform


$ cd ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/original

Abra o código-fonte dentro do Jupyter clicando duas vezes no arquivo ~/sycl-
fpga-wscad-2020/labs/lab3/original/hough_transform.cpp no nave-
gador de arquivos no lado esquerdo do ambiente do Jupyter, conforme a Figura 1.23.

Figura 1.23: Lista de arquivos no Jupyter

O código agora deve ser aberto em uma guia dentro do Jupyter, conforme a Fi-
gura 1.24.

Figura 1.24: Arquivo aberto para edição no Jupyter

No editor de texto, pesquise “Block off this code” usando Ctrl-F para abrir
uma caixa de diálogo de busca. Isso o levará para a seção de código com todo o código
SYCL. Bloquear o código dessa maneira e restringir todas as construções SYCL ao bloco



{ } garante que, quando o bloco terminar a execução, os objetos SYCL serão destruídos.
As rotinas do destruidor para os objetos SYCL garantem que todo o trabalho com eles
seja concluído antes da destruição. Dessa maneira, o bloco atua como um mecanismo de
sincronização.

Isso é importante porque, sem esse mecanismo de sincronização, o buffer que
contém os acumuladores não será gravado de volta no host antes que o host leia a memória
alocada para os acumuladores. O bloqueio desta maneira é a técnica que a maioria dos
exemplos SYCL usam para garantir a sincronização de dados no host.

Observe que outra maneira de sincronizar isso sem um bloco seria criar um acesso
ao buffer do host. Uma vez que apenas uma coisa pode interagir com o buffer de cada
vez, as interações do dispositivo terminariam antes que o host pudesse usar seu acessor. Se
você gostaria de ver um exemplo dessa técnica alternativa, consulte o exemplo chamado
“FPGA tutorial: Caching local memory to improve performance” que você pode
gerar usando o comando oneapi-cli.

O escopo de comandos em um programa SYCL é onde as ações são enviadas para
a fila. Pesquise “Device queue submit” no código-fonte. Aqui você verá onde começa o
escopo de comandos. O código mostrado a seguir ilustra todo o escopo de comandos.

83 //Device queue submit
84 queue_event = device_queue.submit([&](sycl::handler &cgh) {
85 //Uncomment if you need to output to the screen within

your kernel↪→

86 //sycl::stream os(1024,128,cgh);
87 //Example of how to output to the screen
88 //os<<"Hello world "<<8+5<<sycl::endl;
89

90 //Create accessors
91 auto _pixels =

pixels_buf.get_access<sycl::access::mode::read>(cgh);↪→

92 auto _sin_table =
sin_table_buf.get_access<sycl::access::mode::read>(cgh);↪→

93 auto _cos_table =
cos_table_buf.get_access<sycl::access::mode::read>(cgh);↪→

94 auto _accumulators =
accumulators_buf.get_access<sycl::access::mode::read_write>(cgh);↪→

95

96 //Call the kernel
97 cgh.single_task<class Hough_transform_kernel>([=]() {
98 for (uint y=0; y<HEIGHT; y++) {
99 for (uint x=0; x<WIDTH; x++){

100 unsigned short int increment = 0;
101 if (_pixels[(WIDTH*y)+x] != 0) {
102 increment = 1;
103 } else {
104 increment = 0;
105 }
106 for (int theta=0; theta<THETAS; theta++){



107 int rho = x*_cos_table[theta] +
y*_sin_table[theta];↪→

108 _accumulators[(THETAS*(rho+RHOS))+theta] +=
increment;↪→

109 }
110 }
111 }
112

113 });
114

115 });

Lembre-se de que no SYCL o escopo do kernel é o que encerra o código do kernel
que será executado no dispositivo. Pesquise no código por “Call the kernel”. É o código
mostrado abaixo que compreende o código do kernel. Estaremos otimizando o código
dentro do escopo do kernel durante este laboratório.

96 //Call the kernel
97 cgh.single_task<class Hough_transform_kernel>([=]() {
98 for (uint y=0; y<HEIGHT; y++) {
99 for (uint x=0; x<WIDTH; x++){

100 unsigned short int increment = 0;
101 if (_pixels[(WIDTH*y)+x] != 0) {
102 increment = 1;
103 } else {
104 increment = 0;
105 }
106 for (int theta=0; theta<THETAS; theta++){
107 int rho = x*_cos_table[theta] +

y*_sin_table[theta];↪→

108 _accumulators[(THETAS*(rho+RHOS))+theta] +=
increment;↪→

109 }
110 }
111 }
112

113 });

Examine o restante do código para o nível de compreensão desejado. Se houver
algo que você não entenda, seu instrutor ficará feliz em responder suas perguntas.

Parte C. Emular o código e examinar o relatório de otimização

Você ainda deve estar no prompt do terminal no diretório ~/sycl-fpga-wscad-
2020/labs/lab3/original. Certifique-se de que você está neste diretório.

Agora iremos compilar o código para emulação. Lembre-se da apresentação e
do laboratório anterior que a emulação é usada para garantir a funcionalidade do código,



incluindo o código dentro do escopo do kernel. Para compilar para emulação, execute o
seguinte comando:

$ dpcpp -fintelfpga -DFPGA_EMULATOR hough_transform.cpp -o
fpga.emu↪→

Este comando produzirá um arquivo chamado fpga.emu, que é um executável
que será executado no host que contém o código do host, bem como uma versão emulada
do código do kernel. Execute este código agora digitando o seguinte comando:

$ ./fpga.emu

Você deve ver a saída em sua tela com na Figura 1.25. Isso significa que a execu-
ção foi bem-sucedida. Se você estivesse trabalhando com seu próprio código, seria de se
esperar que passasse por muitas rodadas de emulação para obter a funcionalidade correta
do código.

Figura 1.25: Saída esperada para a execução de emulação

Depois de obter emulação bem-sucedida de seu kernel, a próxima etapa é exami-
nar o relatório de otimização para examinar o desempenho estimado dos loops, a estrutura
da memória do kernel e a quantidade de recursos que o kernel consome no FPGA. Fare-
mos isso agora. Para compilar o código em um arquivo de objeto e gerar um relatório
de otimização HTML estático para o kernel, execute os 2 comandos a seguir. O segundo
desses comandos demorará um pouco mais para ser concluído do que o anterior (15 a 30
segundos).

$ dpcpp -fintelfpga -c hough_transform.cpp -o fpga.o
$ dpcpp -fintelfpga -fsycl-link -Xshardware fpga.o

Após a conclusão dos comandos da última etapa, um subdiretório chamado fpga.prj
será criado. Nesse diretório, há um subdiretório reports, e o relatório de otimização
é chamado report.html. Abra esse relatório agora navegando até ele no painel es-
querdo do Jupyter e clicando duas vezes nele. Clique em Trust HTML se necessário
para que o arquivo de relatório seja totalmente aberto ou transfira-o para o seu computa-
dor.

Agora você verá o relatório de otimização de HTML estático em seu navegador
(Figura 1.26). Observe as diferentes seções do relatório clicando nas caixas destacadas
em azul na parte superior para obter uma visão geral do tipo de informação contida nelas.



Figura 1.26: Relatório de otimização em HTML estático

Esta primeira implementação da Transformada de Hough não foi muito boa. Vá para a
seção Loops Analysis do relatório clicando na caixa Throughput Analysis,
clicando nela e em Loops Analysis.

Esta seção do relatório fornece uma análise do desempenho de seus loops. Para
kernels de item de trabalho único (aqueles lançados com a chamada API SYCL single-
_task), o Intervalo de Iniciação (II) de cada loop é calculado e relatado. Lembre-se de
que II é o número de ciclos de clock entre as novas partes dos dados que estão sendo
inseridas no pipeline de processamento. Um II alto significa que muitos ciclos são gastos
paralisando, com o hardware não sendo usado. Examine os valores II nesta versão do
kernel clicando na linha que começa com Kernel: na seção Loop List do relatório.

O II mais alto tem 338 ciclos de clock! Isso é muito alto, chegando a centenas
de ciclos de clock desperdiçados entre cada iteração do loop! Observação: os nomes
dos blocos no arquivo de relatório parecem estranhos. Isso ocorre porque o kernel foi
escrito in-line no código usando funções lambda em vez de ser uma função própria. Os
kernels de nomenclatura codificados dessa maneira no relatório podem ser mais legíveis
por humanos em versões futuras da ferramenta.

Clique na linha do relatório onde o loop II mais alto é mostrado. Detalhes sobre
por que este II é tão longo serão mostrados no painel inferior do relatório, conforme
a Figura 1.27. O bloco de código onde o gargalo é inferido também será destacado. Você
também pode pular para a linha de código onde o loop foi escrito clicando no link na
coluna Source Location.

Os gargalos que ocorrem são dependências de memória. Isso significa que es-
tamos aguardando a conclusão de uma operação da memória antes de iniciar uma nova
iteração do pipeline. (Como uma observação adicional, o outro tipo de dependência que
pode causar um gargalo é uma dependência de dados, o que significa que um cálculo leva



Figura 1.27: Detalhe do relatório indicando dependência de memória

muito tempo para ser concluído.) Todos eles ocorrem nas linhas 107 e 108, onde estamos
obtendo valores do seno e tabelas de pesquisa de cosseno e procurando e incrementando
acumuladores.

Examine os detalhes mostrados na parte inferior para este loop. Observe que as
dependências de memória são mencionadas com frequência. As dependências de memó-
ria estão tornando o II do loop muito grande. Isso significa que estamos aguardando a
conclusão de uma operação da memória antes de iniciar uma nova iteração do pipeline.

Role até ver a seção intitulada Most critical loop feedback path during schedu-
ling, apresentada na Figura 1.28.

Figura 1.28: Indicação da seção de código crítica

Uma das linhas de código que tem um grande impacto na programação do loop
está acontecendo na linha 108. Quando o código é examinado, pode-se ver que esta linha
acessa os acumuladores com uma carga e um armazenamento (para incrementar o valor).
Vamos otimizar esse gargalo na próxima seção do laboratório.

Abra a seção Area Analysis of System do relatório. Expanda a seção
Kernel System. Mostra os recursos usados pelo kernel, conforme a Figura 1.29.

A próxima etapa seria compilar o kernel em um executável completo para o FPGA
e executá-lo no próprio FPGA (incluindo o flag -Xsprofile se desejar ver informações
de perfilamento no Intel© VTune™ Amplifier). Lembre-se de que você pode fazer tudo
isso (incluindo executá-lo em uma placa FPGA!) na DevCloud. Como essa etapa leva



Figura 1.29: Relatório de otimização em HTML estático

horas, não a faremos aqui. Para começar a usar o Intel DevCloud com FPGAs Intel,
visite este site após o laboratório e clique em FPGA Vector-Add Sample Walkthrough do
lado esquerdo da página. Se você executasse o kernel em um FPGA no DevCloud, você
descobriria que o tempo de execução é de cerca de 2,704 segundos. Iremos comparar isso
com outras execuções enquanto otimizamos o kernel.

Parte D. Implementar memória local para os acumuladores

Mude o diretório para ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/local_memory
digitando o seguinte comando no prompt do terminal:

$ cd ../local_memory

Abra o arquivo ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/hough_trans-
form_CHANGEME.cpp navegando até ele no painel esquerdo do Jupyter e clicando
nele. Para esta otimização, você implementará uma memória local para manter os valores
do acumulador, já que nosso II ainda é muito alto devido ao tempo de acesso necessário
para carregar e armazenar esses valores de/para a memória global. Lembre-se da apre-
sentação de que, para implementar uma memória local em um único kernel de item de
trabalho, você simplesmente declara um array dentro do escopo do kernel. No arquivo
hough_transform_CHANGEME.cpp, crie uma memória local para os acumulado-
res, declarando uma matriz chamada accum_local no escopo do kernel do código. Ela
deve ser do mesmo tamanho e tipo que a matriz chamada acumuladores.

Quando terminar de modificar o código, salve o arquivo como hough_trans-
form.cpp. Faça isso usando a caixa de diálogo File > Save File As... dentro

https://software.intel.com/content/www/br/pt/develop/articles/getting-started-with-intel-devcloud-for-oneapi-projects.html


do ambiente do Jupyter. Lembre-se de que as soluções estão disponíveis se você precisar
delas ou se quiser passar pelo laboratório mais rápido. A solução para esta etapa de re-
codificação está disponível em ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/solu-
tions/local_memory/hough_transform.cpp.

Compile o código para emulação usando o mesmo comando que você usou nas
etapas anteriores. Se houver erros de sintaxe, corrija-os e recompile. Execute o exe-
cutável de emulação usando o comando ./fpga.emu. Se você não vir a mensagem
VERIFICATION PASSED!, corrija seu código e tente novamente.

Compile seu código em um arquivo de objeto e gere um relatório de otimização
estática usando o método de 2 etapas com os comandos dpcpp usados nas etapas anteri-
ores. Abra o relatório de otimização estática navegando até ele no Jupyter e clicando duas
vezes. Ele estará no seguinte local. Pode ser necessário clicar em Trust HTML.

~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/local_memory/fpga.prj/reports/
report.html↪→

Abra a seção Loops Analysis do relatório e observe o II aprimorado. Nossa,
que diferença! O maior II agora tem apenas 2 ciclos de clock (é aproximado porque é
uma interação com a memória global, que possui alguns de forma imprevisível).

Abra a seção Area Analysis of System do relatório. Abra também essa seção para
a última compilação (do subdiretório constant_cache). Observe como a utilização
de recursos do FPGA mudou, especialmente que as onchip RAMs usadas aumentaram.
Isso faz sentido porque as usamos para armazenar cópias locais dos acumuladores.

Não rodaremos no FPGA por questão de tempo, mas se você compilasse e execu-
tasse este código no FPGA, você descobriria que o tempo de execução seria de cerca de
0,0599 segundos, muito menor do que nosso último tempo de execução.

Parte E. Desenrolar o loop interno e aplicar o atributo ivdep

Mude o diretório para ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/unroll_ivdep
digitando o seguinte comando no prompt do terminal.

$ cd ../unroll

Para essa otimização, você desenrolará o loop interno do código para direcionar o
compilador para criar hardware de forma que mais iterações de loop possam ocorrer em
paralelo. Você também aplicará o pragma ivdep ao loop para que o compilador saiba que
as operações de memória dentro do loop são independentes das operações de memória
que acontecem durante outras iterações do loop (se forem consideradas dependentes, o
loop não será desenrolado).

Para desenrolar o loop, um pragma precisa ser aplicado ao loop inserindo o pragma
antes do loop no código. Além disso, para aplicar o atributo ivdep ao código, o atributo
precisa ser inserido antes do loop. O pragma e o atributo devem ser aplicados ao loop que



percorre todos os valores possíveis de theta. Desenrole o loop 32 vezes, qualquer coisa
maior resultará em longos tempos de compilação (o que estaria ok se não tivéssemos
tempo limitado para o laboratório) para o estágio de relatório de otimização.

Faça a alteração no código e salve-o como hough_transform.cpp ou co-
pie da solução em ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/unroll/hough_-
transform.cpp. Compile o código para emulação e execute o executável de emu-
lação (consulte as etapas anteriores para os comandos). Faça isso até ver a mensagem
VERIFICATION PASSED!.

Compile o código em um arquivo de objeto e relatório de otimização estática
usando os comandos dpcpp apresentados nas etapas anteriores. Espere que esta etapa
leve alguns minutos. Abra o relatório de otimização estática navegando até ele e clicando,
como nas etapas anteriores. Abra a seção Loops Analysis do relatório, observe que
o loop foi desenrolado 32 vezes e que o II foi melhorado.

Depois, abra a seção Kernel Memory Viewer do relatório. Ela está sob o
menu Systems Viewers. Clique em accum_local na lista Kernel Memory
List, conforme mostrado na Figura 1.30. Esta seção do relatório está nos dando uma
representação visual das estruturas de memória onchip construídas para nosso código de
escopo do kernel. O vermelho em geral é ruim, significa que há potencial estagnação
nesses pontos de carregamento e armazenamento. Uma vez que desenrolamos o laço,
32 valores da estrutura de memória local acumulada são exigidos pela estrutura do laço
desenrolado de uma vez. Essa demanda massiva da estrutura de memória causou a neces-
sidade de arbitragem e introduziu potencial paralisação.

Figura 1.30: Representação visual das estruturas de memória onchip

Se você compilasse em um executável FPGA completo e executasse esta versão



do código em um FPGA, veria que o tempo de execução é de cerca de 0,0205 segundos.

Parte F. Usar bancos de memória para accum_local

Mude o diretório para ~/sycl-fpga-wscad-2020/labs/lab3/banking digi-
tando o seguinte comando no prompt do terminal.

$ cd ../banking

Para esta etapa, foram necessárias alterações mais extensas no código. Então, a
recodificação foi feita para você. A próxima otimização usará o atributo numbanks.
Lembre-se de que os bancos são estruturas que possuem portas independentes do resto da
estrutura da memória, mas que contêm apenas uma parte do conteúdo. Por exemplo, se
criarmos 2 bancos, 1 banco conteria metade dos dados e o outro banco conteria a outra
metade dos dados, cada metade poderia ser lida independentemente. Os bancos serão
criados usando o índice mais baixo e o atributo numbanks deve ser definido como uma
potência de 2.

Duas alterações foram feitas no código desta etapa:

1. Estruture acum_local como uma matriz bidimensional em vez de uma matriz
unidimensional.

• A dimensão inferior deve ser uma potência de 2 mais próxima de 180, então
256

• Onde quer que você percorra os índices para acum_local precisará de uma
mudança

2. Aplique o atributo numbanks à variável acum_local.

Abra o arquivo hough_transform.cpp dentro do ambiente do Jupyter. Ob-
serve que o banco foi declarado usando um atributo na linha 99. Observe também que a
memória precisava ser tornada bidimensional para fazer isso, então isso teve implicações
para outras partes do código no kernel.

99 [[intelfpga::numbanks(256)]]
100 short accum_local[RHOS*2][256];

Compile o código para emulação e execute o executável de emulação até ver a
mensagem VERIFICATION PASSED!. Compile o código para um arquivo de objeto
e um relatório de otimização estática. Isto leverá alguns minutos. Abra o relatório de
otimização. Navegue até a seção Memory Viewer do relatório (Figura 1.31). Observe
que o vermelho se foi! Isso significa que não há mais travamento potencial ao acessar a
estrutura da memória.

O tempo de execução desta versão final do kernel é de cerca de 0,00825 segundos
em um FPGA no Intel DevCloud.



Figura 1.31: Representação visual das estruturas de memória onchip

Você chegou ao final do exercício e ao final do minicurso. Muito obrigado por
participar!
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