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Proč HyperTransport
• Počítačový průmysl začal už před lety pociťovat, že k výkonným procesorům
a pamětem se staví do cesty jedna věc a tou je Input/Output komunikace s
vnějšími i vnitřními zařízeními počítačových systémů. Co se týče vnitřních
systémů, iniciativy se chopila společnost AMD

Historie
•

V roce 1997 AMD začalo vyvíjet technologii HyperTransport, která byla popsána
jako řešení s vysokou propustností pro interní komunikace "chip-to-chip", jenž je
zaměřené na serverové stanice, sítě, telekomunikace a integrované systémy.
HyperTransport má tedy nezbytnou vlastnost, a sice tu, že zasahuje do několika
odvětví počítačového průmyslu naráz, což by mu mělo zajistit široké uplatnění a v
důsledku přijatelně nízkou cenu. Právě toto jsou podmínky, na které se jako
mouchy slétli další renomovaní výrobci hardware a v červenci roku 2001 tak
vytvořili konsorcium, které vzalo HyperTransport (dále jen HT) pod svá křídla.
Mezi zmíněné výrobce patří AMD, API Networks, Apple Computer, Cisco
Systems, Sun Microsystems, ATi, nVidia, VIA, Transmeta, National
Semiconductor a další. Společně se dohodli na cílech, kterých mají společně
dosáhnout:







Zvětšit dosavadní propustnost interních I/O zařízení
Zajistit možnost dodatečného zvyšování výkonu
Potřeba jen minimum softwarové podpory
Přímý a jednoduchý fyzický a elektronický design
Zmenšit spotřebu elektrické energie na minimum

Historie

HyperTransport
•

HyperTransport (HT) je vysokorychlostní plně-duplexní „point-to-point“ spoj mezi
integrovanými obvody. Má jednoduchý návrh, vysokou rychlost, nízké
latence(zpoždění) a je dobře škálovatelný. Jednotlivé linky lze škálovat jak ve
frekvenci, tak šířce přenosu. Základní frekvence je 200 MHz, současné
implementace používají většinou 800 MHz. Další flexibilita je dosažena možností
použit různou šířku přenosu pro jednotlivé linky (2, 4, 8, 16 nebo 32 bitů). 16bitové
HyperTransport zařízení lze spojit s okolím pomocí 2, 4, 8 nebo 16bitového linku.
Nejrychlejší 32bitový link dokáže přenášet až úctyhodných 12,8 GB/s (součet v
obou směrech).

•

HyperTransport (HT) je full-duplexní sběrnice připojená na integrovaný
NorthBridge, která je schopná provést až 1.6GT/s (tedy GigaTransakcí za sekundu)
v každém směru.

•

Procesor AMD Opteron má 3x 16bitové HT linky a jeden 8bitový. Ve
dvouprocesorových systémech je 8bitový link (3,2 GB/s) použit na připojení
pomalejších IO zařízení (např. pro připojení SouthBridge včetně 32bitové PCI
sběrnice), jeden 16bitový link na připojení rychlých IO zařízení (např. PCI-X) a
zbývající dva linky jsou spojeny do jednoho 32bitového a použity ke vzájemnému
propojení procesorů. Levnější Athlony64 mají pouze jeden 8bitový a jeden
16bitový link. S Opterony jsou pochopitelně realizovatelné i více než
dvouprocesorové systémy, na obrázku je znázorněno, jak vypadá zapojení HT linků
se čtyřmi Opterony.

HyperTransport

Schéma propojení 4 procesorů

HyperTransport
•

HyperTransport (HT) je full-duplexní sběrnice připojená na integrovaný
NorthBridge, která je schopná provést až 1.6 GT/s (tedy GigaTransakcí za sekundu)
v každém směru. Transakce znamená přenos jednoho bitu po jednom drátu. V
případě 16-bitové sběrnice se tedy jedná o rychlost 3.2 GB/s v každém směru.
"Jednotkou" HT sběrnice je právě tato 16-bitová linka. Každý Opteron má k
dispozici tři a půl HT sběrnice, tedy tři 16-bitové a jednu 8-bitovou

•

Poloviční, 8-bitová sběrnice se používá pro připojení SouthBridge, 16-bitovými
sběrnicemi jsou vzájemně spojeny procesory. Pokud systém obsahuje jen dva
Opterony, lze dvě sběrnice spojit a tak získat 32-bitové full-duplexní propojení s
celkovou propustností 12.8 GB/s

HyperTransport 1.X 2.0 3.0
• Hypertransport existuje ve třech verzích 1.0, 2.0 a 3.0 lišící se frekvencí od
200 Mhz do 2,6 Ghz (pro srovnaní PCI pracuje buď na 33 nebo 66 Mhz).
• Jedná se též o DDR nebo-li „double data rate“ spojení. To znamená že data
jsou posílána jak při náběžné tak i při sestupné hraně hodinového signálu.
To dovoluje maximální rychlost 5200 MTransfers/s při frekvenci
hodinového signálu 2,6 Ghz. Tato frekvence je automaticky nastavitelná.
• Dále HyperTransport dovoluje automatické nastavení šířky bitů v rozmezí
2 až 32 bitů. Při plné velikosti a maximální rychlosti při 32 bitové spojení v
každém směru dosahuje přenos rychlosti 20 800 MByte/s
(5200 MT/s * (32 bits / 8)), což dělá HT mnohem rychlejším oproti
ostatním existujícím standardům.
• Možnost měnit šířku sběrnice, dovoluje např. nastavit vyšší rychlost mezi
hlavní pamětí a CPU. Zároveň nižší rychlost přenosu mezi periferiemi.
• Tato technologie má také mnohem menší latency (zpoždění) než ostatní
používané technologie.

HyperTransport 1.X 2.0 3.0
•

HT základní jednotkou je paket. Každý paket se skládá z 32-bitového slova a to
bez ohledu na fyzickou šířku spojení. První slovo v paketu jsou vždy příkazové
data. Jestliže paket obsahuje adresu pak posledních 8 bitů příkazového slova je
zřetězeno s následujícím 32-bitovým slovem. Tak získáme 40-bitovou adresu. Kde
jsou přebývající bity přesunuty do následujícího paketu. Přenos je vždy
multiplexován do 32-bitových paketů bez ohledu na jeho vlastní délku.

•

Z hlediska elektrickým parametrů je HT stejný jako „Low Voltage Differential
Signaling“ (LVDS) pracujících na 2.5 V.

HyperTransport™ 1.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-32 bitová šířka jednosměrného linku (kanálu).
Podpora asymetrické šířky kanálu.
Low Voltage Differential Signaling (LVDS).
DC Provoz.
800 MHz maximální hodinový signál.
12.8 GB/s celkový přenos.
6.4 GB/s (51.2 Gb/s) přenos na jeden link (kanál).
Asynchronní provoz.
Nízká Latence.
PCI, PCI-X Mapování.

HyperTransport™ 1.1
•
•
•

Stejné vlastnosti jako HyperTransport 1.0 Plus:
Síťové vlastnosti.
100% zpětná kompatibilita.

HyperTransport™ 1.1 DirectPacket™ Data Streaming

•

Native Packet Handling
Používá pohyb paketů mezi zařízeními bez DMA
smyček.

•

Peer-to-Peer Routing

•

Přímá komunikace mezi zařízeními na HT sběrnici.
Například: Framer to Security Processor.
16 Virtual Channels
Optimalizováno pro datový tok.

•

Robust Error Retry Protocol
Osvědčený protokol, možnost rychlejších elektrických spojení.
Ideální pro použití v mnoha aplikacích.

HyperTransport™ 1.1 DirectPacket™ Data Streaming

HyperTransport DirectPacket™
• Přenáší uživatelská data ve virtuálních kanálech, které jsou
specifikovány jedním nebo více virtuálními kanálovými pakety
skládající se z „posted write control packets“ a jedním nebo více
datovými pakety.

HyperTransport™ 2.0
•
•

Stejné vlastnosti jako HyperTransport 1.1 Plus:
1.0 GHz, 1.2 GHz a 1.4 GHz možnosti frekvence hodinového signálu.
– 22.4 GB/s celková rychlost.
– 11.2 GB/s (89.6 Gb/s) na jeden link.

•
•
•

PCI Express Mapování.
Ještě menší latence.
100% Zpětná kompatibilita.

HyperTransport™ 2.0 - Electrical Interface
HyperTransport™ 2.0 - De-Emphasis
•

Vysoká provozní rychlost díky jednoduché technologii.
Transmit De-emphasis.
Zvýšená citlivost příjimače.
Kodování, dynamická změna fáze není potřeba.

•
•

Výstupní amplituda je redukována jakmile jsou sekvence bitů stejné.
Horní propust filtr na výstupu.

•
•

De-Emphasis vytváří malé, lépe vytvarované „Eye“ signály na konci přijímače.
Sensitivita přijímače vzrostla díky této změně.

HyperTransport™ 3.0 State-of-the-Art
Specifications
•
•
•

•
•
•
•
•

Stejné vlastnosti jako HyperTransport 2.0 Plus:
1.8 GHz, 2.0 GHz, 2.4 GHz a 2.6 GHz možnosti frekvence hodinového signálu.
– 41.6 GB/s celková rychlost.
– 20.8 GB/s (166.4 Gb/s) na jeden link.
AC Operating Mode (Provoz)
– Podporuje aplikace které potřebují velkou vzdálenost mezi signálovým propojením:
• Kabely.
• Základní desky.
• Velké systémy.
• „Chassis-To-Chassis“ propojení.
DC/AC Auto-Configuration
Link-Splitting/Un-Ganging Mode (Provoz)
Automatická konfigurace buď Bi-Mode 2x8 nebo 1x16 link.
Hot Plugging
– Backplanes(zakladní desky) aplikace.
Power Management Enhancements (Provoz)
– Podpora dynamické změny frekvence a šířky sběrnice v závislosti na spotřebě
energie.
100% Zpětná Kompatibilita

HT 2.6 GHz Clock

DC/AC Auto-Configuration
•

•
•

•

Mezi existujícím „Low-Latency“ DC
módem a novým „Long-Reach“ AC
módem.
Obvod je schopen detekovat přítomnost
vazební kapacity.
Poté se obvod automaticky nastaví na AC
mód.

Dovoluje systému připojit stejné zařízení v
DC módu pro krátké vzdálenosti a AC
mód pro dlouhé vzdálenosti.

Link-Splitting/Un-Ganging Mode
•
•
•

Automatické nastavení Bi-Modu 2x8 nebo 1x16 šířky kanálu.
Mnoho HT portů je vhodná v aplikacích jako např. Symmetric MultiProcessing (SMP)
Potřeba při Dual-Mode rozhraní.

HT porovnání

Aplikace pro HyperTransport
• Nahrazení „Front-Side“ sběrnice
• První využití HyperTransportu je nahradit hlavní sběrnici, která je běžně
rozdílná pro každý typ počítače. Například Pentium nemůže být zapojeno
do PCI sběrnice
• Aby celý systém pracoval, musí být hlavní sběrnice propojena přes různé
adaptéry standardních sběrnic jako AGP či PCI. To je typicky zahrnuto v
příslušných funkčních řadičích, které se nazývají northbridge a southbridge.
• Teoreticky, počítač s implementovanou HyperTransport technologií je
rychlejší a má větší flexibilitu. Máme-li PCI↔HyperTransport „adaptor
chip“ pracující s procesorem, který podporuje HT můžeme použít PCI
karty s tímto procesorem. Například, NVIDIA nForce chipset používá
HyperTransport pro připojení north a south bridges.
• Multiprocessor interconnect
• Další využití pro HyperTransport je propojení mezi víceprocesorovými
počítači. AMD používá HyperTransport pro jejich patentovanou „Direct
connect“ architekturu v jejich Opteronech a Athlon64 procesorech.

Aplikace pro HyperTransport
•
•
•

•
•
•

•

Náhrada Router nebo Switch Sběrnice
HyperTranspor může být také použit pro sběrnice v routerech a switches. Ty mají
vícenásobné komunikační porty a data musí být posílány mezi těmito porty tak
rychle jak je to jen možné.
HyperTransport vysoce překračuje šířku pásma potřebnou pro tyto aplikace.
Nicméně HT není moc využíván v síťové komunikaci, a v podpoře SPI 4.2 a PCIExpress.
HTX a Co-processor propojení
Záležitost šířky pásma mezi CPU a co-procesory bývá obvykle hlavní překážka
jejich praktického využití
Po letech bez oficiální podpory, vznikl konektor, který zajistil rozmach pro HT.
Tento konektor využívající HT rozhraní byl představen a je znám jako
HyperTransport eXpansion (HTX). Používá stejný mechanický konektor jako 16-ti
cestný PCI-Express slot. (plus jeden konektor pro napájecí pin). HTX dovoluje
zapojení karet vytvořených pro podporu přímého přístupu do CPU a DMA přístup
do RAM.
Současný HTX standard je limitován na 16 bitů a frekvenci 800 MHz. Pro kratší
délky a větší šířku se používá Samtec konektor podporující 32 bitů a 2,8 GHz.

To vše je HyperTransportTM

Společnosti a výrobky zahrnující
HyperTransporTM

Děkuji za pozornost!

