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Referat 

Kort introduktion till Nvidias CUDA mjuk och hårdvaru arkitektur och en mera 

djupgående analys av Nvidias Fermi grafikprocessor arkitektur. Samt en genomgång 

över huvudområdena som måste optimeras för att få så bra prestanda som möjligt på 

en Nvidia grafikprocessor. Minnesoptimering för att optimera minnesanvändningen 

och dra nytta av grafikprocessorns höga minnes bandbredd. Instruktions optimering för 

att optimera funktionerna som används i programmet och för att se till att det inte körs 

onödig kod.  Och körnings optimering för att se till att grafikprocessorn har något att 

annat att göra då den måste vänta på data från andra operationer.  
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1. Introduktion 

I dagens datorberäknings industri har det mera och mera börjat användas 

grafikprocessorer, antingen för att få mera effekt till superdatorer eller för att ge mera 

resurser till enskilda arbetsdatorer. Grafikprocessorn har under de senaste åren 

utvecklas för att klara av annat än endast grafik beräkningar, och är nu en massivt 

parallell processor som man kan köra relativt normal programkod på. Genom att skriva 

om program så de kan köras på en grafikprocessor går det inom vissa områden att 

uppnå väldigt bra prestanda ökning. Detta förutsätter dock att arbetet som skall göras 

går att köra parallellt, bra exempel på sådana områden är simulering av fysik såsom 

analys hur olika molekyler rör sej eller medicinsk analys där man analyserar hur olika 

protein reagerar i mänskokroppen. Idag finns det även grafikkort som endast är 

avsedda för att användas som beräkningsenheter på marknaden. 

Dock räcker det inte med att programmen skrivs så de går att köras på 

grafikprocessorer, utan de måste även använda grafikprocessorns resurser på rätt sätt 

för att maximalt utnyttja den kraften som grafikprocessorn erbjuder. 

Prestandaökningen som går att uppnå genom optimering är helt beroende av hur själva 

programmet ser, men ofta går det att få programmen flera gånger snabbare. 

I vanlig kod optimering för normala processorer är det allt som oftast någon version av 

Intels x86 arkitektur det handlar om, även fast de är en AMD processor är bas 

arkitekturen väldigt lika. På grafik sidan är det stora skillnader på olika tillverkares 

arkitekturer, AMD och Nvidia har båda relativt olika sätt att bygga upp sina 

grafikprocessorer på. Dock går det att köra t.ex. OpenCL på båda men optimeringarna 

man kan göra är inte samma på de olika arkitekturerna. CUDA är Nvidias egna mjukvaru 

och hårdvaru arkitektur för att köra ”normal” kod på grafikprocessorer, det finns stöd 

för t.ex. C, C++ och Fortran. 

Lika som inom vanlig kod optimering kräver även optimering för grafikprocessorer en 

hel del information om exakt hur processorns fysiska arkitektur ser ut, vilka minnen 
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som finns, deras storlek, bandbredd och söktid, dessutom krävs kunskap om vilka 

funktionella enheter som finns tillgängliga etc. Första saken man måste göra är att se 

till att programmet går att köra parallellt, och att tillräckligt stora delar är parallella för 

att man skall ha nytta av att flytta programmet till grafikprocessorn. 

Grafikprocessorerna har högre minnes bandbredd än vad vanliga processorer har till 

sitt minne och cachehierarkin är simplare än i en vanlig processor eller så saknar 

grafikprocessorerna helt en cachehierarki. Den högre minnesbandbredden leder till att 

en stor del av optimeringen som görs ofta är för att dra nytta av den höga 

bandbredden. 

Andra viktiga optimerings områden är att optimera instruktionerna man använder, 

grafik korten har t.ex. special instruktioner för matematiska funktioner som är 

snabbare men mindre exakta än de vanliga matematiska funktionerna. Trots att 

grafikprocessorerna har hög minnes bandbredd har primär minnet en relativt hög 

söktid, och medan data hämtas från minnet sitter grafikprocessorn utan något att göra. 

På grund av detta utnyttjas inte resurserna hos grafikprocessorn fullständigt så en sista 

sak som måste göras är att se till att grafikprocessorn har annat att göra denna tid så 

att användaren inte noterar den långa söktiden till minnet. 

2. Nvidia CUDA arkitektur 

CUDA mjukvaru och hårdvaru arkitekturen är vad som ger en möjligheten att köra 

program skrivna i t.ex. CUDA C och andra språk på Nvidias grafikprocessorer. På CUDA 

hårdvaru arkitekturen går det även att köra program skriva i OpenCL och 

DirectCompute. Ett CUDA program består av parallella kernels som representerar 

iterationer över någon huvud loop i ett seriellt program. En kernel körs parallellt som 

en samling trådar, dessa trådar grupperas sedan ihop till stora block av trådar (thread 

block), detta görs antingen av kompilatorn eller om man vill ha mera kontroll över det 

kan man själv gruppera ihop dem.  
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Inom varje trådblock har alla trådar en egen tråd id, program räknare samt egna 

register,  input och output resultat. Varje tråd har dessutom tillgång till ett eget privat 

minne den använder då trådens register inte räcker till mera samt till funktionsanrop 

och för att lagra automatiska variabler. Vare trådblock har även ett eget block id, och 

alla trådar i ett trådblock har tillgång till ett delat minne som endast kan användas av 

just det trådblocket, detta minne används för att trådar inom samma trådblock skall 

kunna kommunicera, dela data som alla trådar använder och dela resultat med 

varandra. Största enheten av trådar i CUDA arkitekturen är ett grid som är en array av 

trådblock som kör samma kernel, det är även ett grid som skriver och läser från det 

globala minnet. 

Hårdvaru anpassningen av CUDA består av CUDA kärnor på vilka individuella trådar 

körs på. Dessa kärnor är ihop grupperade till multiprocessorer (streaming 

multiprocessors) (SM), dessa representerar trådblocken. Själva kärnan på kortet är ofta 

uppbyggt av flera multiprocessorer och representerar ett grid. En multiprocessor kör 

tråd grupper med 32 trådar i varje, en tråd grupp kallas även ett warp. [1] 

            

Figur 1 
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3. OpenCL arkitektur 

OpenCL arkitekturen är väldigt lik CUDA arkitekturen, alla basblock i OpenCL 

arkitekturen finns även i CUDA dock med lite andra namn. Istället för CUDA kärnor har 

OpenCL arbetsenheter som de kör sina trådar på, multiprocessorerna som kör 

trådblock representeras i OpenCL av beräknings enhet och själva enheten kallas samma 

sak. Minnen i OpenCL kallas i bland annat än i CUDA dock finns exakt samma minnen 

tillgängliga i båda fallen och deras användning är också samma. Enda skillnaderna att 

det minnet som i CUDA kallas delat minne i OpenCL heter lokalt minne och det minne 

som i CUDA heter lokalt minne, dit registeröverflöden sparas inte har något speciellt 

namn i OpenCL. I OpenCL grupperas också trådar in i warps och på Nvidias 

grafikprocessorer har en warp en storlek på 32 trådar, på samma sätt som i CUDA. [2] 

[3] 

4. Fermi arkitektur 

Den första arkitekturen som var designad för att klara av CUDA var Nvidias G80 som 

lanserades i november 2006. Denna arkitektur hade många nya innovationer som 

förbättrade möjligheten att använda korten till annat än grafikberäkningar. Den största 

och viktigaste av dessa var att skilda pixel och vertex enheter hade kortet en 

sammankopplad enhet som gjorde båda men klarade aven av att göra andra 

beräkningar. Vidare klarade kortet även av att köra vanlig C kod, G80 introducerade 

även delat minne för att förbättra kommunikationen mellan olika trådar dessutom 

introducerades ”single-instruction multiple-thread” SIMT modellen där flera trådar 

samtidigt kan köra samma instruktion på olika data. [4] 

Nvidias nästa generation av grafikprocessorer GT200 lanserades i juni 2008 och byggde 

vidare på grunden G80 arkitekturen lade. Antalet CUDA kärnor ökade från 128 till 240 

och storleken på varje multiprocessorns registerfil fördubblades. Allt detta leder till att 

flera trådar kan köras samtidigt på grafikprocessorn. Minnesaccessen förbättrades 

genom introduktionen av hårdvara för minnes sammankoppling (coalescing), stöd för 
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dubbel precisions flyttal lades även till för att grafikprocessorerna skulle gå att utnyttja 

mera inom vetenskapliga beräkningar. [5] 

Fermi eller GF100 är Nvidias nyaste grafikprocessor arkitektur, den introducerades i 

april 2010 med GTX480 seriens grafikkort och används även i Nvidias Tesla 

beräkningsprocessorer. En uppdaterad version av Fermi arkitekturen GF110 används 

också i Nvidias nyaste kort, dock är detta endast en lite uppdaterad Fermi kärna och 

skillnaderna mellan GF100 och GF 110 är små. GF100 designen är utformad efter vad 

kunderna ville förbättra från GT200, en av de mera revolutionära förändringarna är 

möjligheten att använda felkorrigerande (ECC) minnen för att skapa en säkrare miljö för 

mera känsliga beräkningar. Andra ändringar som gjordes var bland annat 

introduktionen av en cache hierarki, utökning av det delade minnet och snabbare 

hantering av dubbelprecisions flyttal. [6][7] 

Kärnan i en Fermi grafikprocessor är består bland annat av i 16 mindre 

multiprocessorer, figur 2 visar en av dessa, alla dessa består i sin tur av 32 CUDA kärnor 

så totalantalet CUDA kärnor i en grafikprocessor kan vara upp till 512. Antalet CUDA 

kärnor varierar dock mellan olika kort med Fermi kärnor. Ett lågpris kort som t.ex. 

GTS450 har endast 192 CUDA kärnor [8] medan GTX480 har 480 stycken kärnor[9], fulla 

antalet kärnor Fermi är designat för används endast i GTX580 korten[10]. I varje CUDA 

kärna finns en heltalsenhet och en flyttalsenhet och kärnan klarar av att göra en 

operation på någondera enheten per klockcykel. Aritmetiska logiska enheten (ALU) i en 

CUDA kärna stöder från och med Fermi fullständig 32 bits noggrannhet och är även 

optimerad för att klara av 64 bits noggrannhet. I multiprocessorn finns även fyra 

specialfunktionsenheter (SFU) som klarar av transcendenta funktioner såsom sinus, 

cosinus och kvadratrot. Det finns även 16 läs och skriv enheter per multiprocessor som 

klarar av att räkna ut en 64 bitars läs eller skriv adress per enhet på en klockcykel. [7] 
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Figur 2 

Varje multiprocessor i en Fermi kärna har två warp schemaläggningsenheter och två 

avsändnings (dispatch) enheter som ansvarar för att alla trådar får en möjlighet att 

köra sina operationer. Trådar i grupper på 32 trådar, ett warp av trådar, schemaläggs 

att köras parallellt på en multiprocessor och eftersom varje multiprocessor har två 

skedulerings enheter kan två warps köras samtidigt på en multiprocessor. Warp 

schemaläggningsenheterna väljer två warps och ger en instruktion från vardera warp 
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till en grupp av 16 CUDA kärnor, 16 läs- och skriv enheter eller fyra 

specialfunktionsenheter. Schemaläggningsenheterna behöver inte kontrollera om det 

finns något beroende mellan olika warps eftersom de alla är oberoende av varandra.  

Primärminnet, även känt som globalt minne, på kort med Fermi kärnor består av 

GDDR5 minnen med en övre storleks gräns på 6GB, accessen till detta minne sker via 6 

stycken 64 bitars minneskontroller. Varje tråd har tillgång till det globala minnet, 

bandbredden till globala minnet är hög om man jämför med minnet i en normal dator, 

144GB/s på ett Tesla c2050 kort [11], men det tar relativt länge att läsa från eller skriva 

till mellan 400 och 800 klockcyklar för en läs eller skriv operation. Nytt i Fermi 

arkitekturen var introduktionen av en cache hierarki, och för att förbättra access tiden 

till globala minnet har man introducerat ett L2 cacheminne på 768KB. Denna L2 cache 

delas med alla multiprocessorer i en kärna, L2 cacheminnet är även var textur- och 

konstantminnet finns. Bandbredden till L2 cacheminnet är ungefär två gånger högre än 

bandbredden till globala minnet vilket gör att program som använder samma minne 

eller minnesadresser som är nära varandra mycket kommer få mycket bättre 

prestanda. Nästa steg i cache hierarkin är L1 minnet, varje multiprocessor har eget L1 

minne som går att konfigurera som 16KB eller 48KB. L1 minnet delar på samma 

utrymme som multiprocessorns delade minne så har man 48KB L1 har man endast 

16KB delade minne eller andra vägen, 16KB L1 och 48 KB delat minne. L1 eller det 

delade minnet har en bandbredd på 73,6 GB/S per multiprocessor och en söktid på 

endast några få klockcycklar. Sista minnet är registren och de är uppdelade i 32 768 

stycken 32 bits register och att läsa data som är färdigt i registren tar inga extra 

klockcyklar. [7] 

5. Generell kodoptierting för gpun 

Före någon egentligen optimering bör flaskhalsen för ett program bestämmas, detta 

görs genom att mäta prestandan för detta program inom vissa områden och se hur 

nära teoretiska max prestandan programmet kommer.  
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5.1. Mätning av prestanda 

Det finns diverse olika sätt att mäta prestandan hos ett program som kör på en 

grafikprocessor. Körtiden för en kernel kan mätas med både tidtagning hos den 

normala processorn men grafik processorn har även egna tidtagnings funktioner som 

går att använda. Båda sätten har sina för och nack delar, för att mäta körnings tid med 

den vanliga processorns tidtagnings funktioner måste körande av trådar på 

grafikprocessorn synkroniseras med tråden på den vanliga processorn. Normalt 

beteende för en kernel är att den ger tillbaka kontrollen till tråden som startade den 

genast efter att kernelen har startat. Om grafikprocessorns tidtagnings funktioner 

används behöver ingen synkronisering ske, grafikprocessorns egen tidtagnings 

funktioner använder grafikprocessorns egen klocka så resultaten ser lika ut oberoende 

på operativsystem eller datorn, grafikprocessorns tidtagnings funktioner har en 

resolution på cirka en halv millisekund. 

Annan viktig sak att mäta är bandbredden som används och hur nära den använda 

mängden är till den max teoretiska bandbredden.  Maximala teoretiska bandbredden 

räknas ut genom: 

             

   
 

Där CLK är klockfrekvensen minnet kör på givet i hertz, Width är bredden på 

minnesgränssnittet givet i bytes. Dessa multipliceras med 2 för att minnet är DDR 

(doubble data rate) och allt detta divideras sedan med     för att få resultatet i GB/s. 

Effektiva bandbredden räknas ut genom att mäta hur länge det tar att köra vissa delar 

av programmet och sedan räkna hur många minnes transaktioner som gjorts: 

       

   

    

 

Där    är antalet bytes läst per kernel och    är antalet skrivna bytes, Time är tiden 

det tog att köra den delen av programmet givet i sekunder. För både OpenCL och CUDA 
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finns det även program som mäter den praktiska användningen av 

minnesbandbredden, för CUDA är det CUDA visual profiler som används och för 

OpenCL är det OpenCL visual profiler. Båda programmen fungerar på samma sätt, de 

mäter minnesanvändningen för en del multiprocessorer och extrapolerar sedan ett 

värde för hela grafikprocessorn. Dessa uträkningar inkluderar även data som överförts 

men inte använts, detta händer på grund av att det finns en minimi storlek på data som 

kan förflyttats. [12][13] 

5.2. Kommunikation 

All kommunikation mellan grafikprocessorn och vanliga processorn sker över PCI 

express (PCIe) bussen och denna har en relativt låg bandbredd, 8 GB/s för andra 

generationen av PCIe med 16 kanaler (PCIe 16x). Alltså borde mängden kommunikation 

som sker över PCIe minimeras, även fast detta leder till att kod körs på 

grafikprocessorn även fast den inte är snabbare där jämfört med att köra den på en 

vanlig processor. Eftersom varje förflyttning från primär minnet till grafik minnet har en 

stor overhead lönar det sej att förflytta mycket data på samma gång istället för många 

förflyttningar av små mängder data. För att uppnå maximal hastighet i överföring från 

primär minnet till grafikprocessorns globala minne används page-låst minne, page-låst 

minne betyder att operativsystemet inte kan flytta data i just det minnessegmentet till 

hårdskivan eller ändra på minnesadresserna. Genom asynkron (asynchronous) eller 

icke blockerande minnes förflyttning kan grafikprocessorn och den vanliga processorn 

jobba medan data förflyttas från datorns primärminne till grafikprocessorns globala 

minne, på nyare kort som är baserade på Fermi arkitekturen klarar kortet till och med 

av att kopiera data från datorns minne, till datorns minne och utföra beräkningar 

samtidigt. OpenCL har ingen direkt kontroll över page-låst minne, dock går 

programmen att skriva så att det är högst sannolikt att data finns i page-låst minne. 

CUDA C har fullständig kontroll över vilket minne som blir page-låst, dock kräver CUDA 

C page-låst minne för att asynkron minnes förflyttning skall fungera. CUDA C tillåter 

även grafikprocessorn att läsa data rakt från datorns vanliga primär minne utan att 

kopiera över data via grafikprocessorns eget minne via zero copy funktionen, zero copy 
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kräver även page-låst minne. Zero copy borde dock endast användas i integrerade 

grafikprocessorer där grafikprocessorns globala minne och processorns primärminne är 

samma fysiska minne eftersom zero copy inte sparar data i fall man behöver samma 

data igen senare. [12][13][1] 

5.3. Minnesoptimering 

På grund av den höga minnesbandbredden och grafikprocessorernas massivt parallella 

design är optimering av hur programmet använder sej av de olika minnen som finns 

tillgängliga en väldigt viktig del av optimering för grafikprocessorer. Exakt hur minne 

läses och skrivs beror på vilken compute capability kortet har. Olika versioner av 

compute capability beskriver olika CUDA funktioner som korten klarar av, G80 korten 

som är det äldsta kortet som kan köra CUDA har compute capability 1.0, Fermi korten 

har alla compute capability 2.0 eller högre. [1][2] 

5.3.1. Globalt minne 

För maximal prestanda bör data i kortets eget minne, även kallat globalt minne, lagras 

sammanhängande i segment, trådar måste också använda minnet på ett visst sätt för 

att maximera hastigheten.  Segmentens storlek varierar på vad för compute capability 

kortet har, kort med compute capacility 1.0 och 1.1 läser segment på 64 byte i gången 

medan kort med compute capability 1.2 och 1.3 använder segment av 32 bytes om det 

är fråga om 8 bit långa ord, 64 bytes för 16 bit långa ord och 128 bytes för 32 och 64 bit 

långa ord.  Om data från som alla trådar försöker använda passar in i ett sådant 

segment kommer kortet endast läsa detta segment en gång från minnet. Det finns även 

en del andra krav på minnesåtkomst som är beroende av vad före compute capability 

kortet har. Kort med compute capability 1.0 eller 1.1 måste tråden med nummer N 

använda minnes plats N i det sammanhängande minnessegmentet, dock måste inte 

varje tråd använda någon data från minnessegmentet. På kort med compute capability 

1.2 eller 1.3 kan vilken som helst tråd läsa från vilken som helst minnes adress. Med 

compute capability 2.x läses sammanhängande segment av 128 bytes alltså en L1 cache 

rad in och trådarna e fria att läsa från det ställe de behöver, passar inte all data in i ett 
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sådant segment läses ett nytt in efter att alla trådar läst den data de var ute efter och 

antalet minnesoperationer blir antalet cache rader som måste läsas.  

Några exempel på hur minnet läses visas i figurer 3, 4, 5 och 6. Figurerna visar ett kort 

med compute capability 1.x där minnet används för en halv warp åt gången, för kort 

med compute capability 2.x används minnet i ett helt warp åt gången så figuren blir 

dubbelt så bred. 

Figur 3 visar 

simplaste sättet att 

använda minne på, 

varje tråd läser från 

sin egen plats men 

alla trådar måste 

inte delta, detta 

resulterar en ända 64 bytes minnesförflyttning. Om ordningen på vilken tråd som läser 

vad ändras och kortet har compute capability 1.1 eller 1.0 kommer 

minnesanvändningen ändras till 16 skilda operationer. 

Figur 4 visar motsvarande situation men nu är data i minnet förskjutet ett steg, så att 

till exempel tråd ett läser från minnes plats två. Om kortet har compute capability 1.1 

eller lägre kommer 

varje tråd som 

använder minnet 

orsaka en skild 

minnes 

transaktion, så om 

alla 16 använder 

minnet kommer 16 transaktioner ske. På kort med compute capability 1.2 eller högre 

kommer endast en minnestransaktion ske så länge all data finns i samma 128 bytes 

minnessegment. Om data i minnet inte finns i samma minnessegment, såsom i figur 5, 

kommer 2 minnestransaktioner ske en 64 bytes och en som är 32 bytes. På Fermi kort 

 

Figur 3 

 

Figur 4 
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är det inte så stor skillnad på hur stor förskjutning som används, prestanda försluten är 

väldigt liten tack vare L1 cacheminnet som gör att andra warp kan återanvända data 

som redan finns i 

minnet. [12][13] På 

compute capability 

1.2 och 1.3 kort 

sjunker hastigheten 

med 40 % genast 

då flera 

transaktioner 

måste göras, en liten ökning sker vid en förskjutning på 8 platser då endast två 32 bytes 

transaktioner görs. [3] 

Sista fallet som visas i figur 6 är då varje tråd använder minne med ett visst steg från 

det minne senaste tråden använde, i figuren är steglängden två.  Eftersom steg längden 

är två passar 

fortfarande all data 

in i ett 128 byte 

stort minnes 

segment och på 

kort med compute 

capability 1.2 eller 

högre görs endast 

en minnes transaktion, med compute capability 1.1 eller 1.0 görs 16 skilda minnes 

transaktioner. [12][13] Prestandan på alla kort utom de med compute capability 1.1 

eller 1.0 halveras nästan då steg över ett används och faller ytterligare för varje ökning 

av steglängden då antalet minnestransaktioner som görs ökar ända tills det för varje 

tråd utförs en skild minnes transaktion. Inte ens på Fermi korten med L1 cache är 

situationen bättre, data i L1 cacheminnet återanvänds inte mellan olika warp. [3] 

 

Figur 5 

 

Figur 6 
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För Fermi arkitekturen eller kort med compute capability 2.x där varje kärna har ett 

eget L1 cache finns även möjligheten att välja om L1 cacheminnet skall användas, dock 

fungerar detta endast med CUDA C, om det används fungerar minnet på samma sätt 

som i tidigare exempel, dock läses 128 bytes istället. Om L1 cacheminnet används går 

alla läsningar genast till L2 cacheminnet. Detta blir långsammare men det har vissa 

fördelar, istället för att all data läses in genom 128 bytes segment läses den istället som 

32 bytes segment. Den mindre storleken på segmenten inverkar bland annat då 

minnesadresserna är förskjutna. Om ett warp vill läsa från 32 förskjutna 4 byte ord så 

istället för att två 128 bytes segment hämtas kommer man undan med fem 32 bytes 

segment vilket leder till en större användning av bussen. Även om alla warp försöker 

läsa från samma minnes adress är det bättre att inte använda L1 cache minnet, då 

istället för att 32 stycken 128 bytes segment måste hämtas kommer samma mängd 32 

byte segment hämtas och detta leder även till högre användning av bussen. Dock går 

det ändats i fall L1 cacheminnet används då programmet kompileras så det går inte att 

använda L1 cacheminnet för en den av programmet men inte en annan.[15][14] 

Minne som allokeras via OpenCL eller CUDA C genom t.ex. cudaMalloc() kommer 

alltid vara arrangerad i rader på (aligned) 256 bytes. I CUDA C kan data ytterligare 

placeras i rad via __align__(8) eller __align__(16) då man definierar 

strukturer.  Samma sak görs i OpenClL men __attribute__ ((alomed(8))) 

och __attribute__ ((alomed(16)). [12][13] 

5.3.2. Delat minne 

Varje multiprocessor har ett eget delat minne som alla kärnor i den multiprocessorn 

delar på, storleken och hur detta minne används varierar på kortets compute capability 

version. Det delade minne är uppdelat lika stora banker, dessa är 4 byte breda och tar 2 

klockcycklar att läsa från. på kort med compute capability 1.x används 16 banker och 

minnesanvändningen är uppdelad så att ett halv warp läser eller skriver åt gången, kort 

med compute capability 2.x är antalet banker 32 och minnes operationer görs för ett 

helt warp åt gången. Minnets totala storlek varierar även mellan compute capability, 
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kort med 1.x har varje multiprocessor 16 KB delat minne. Medan kort med compute 

capability 2.x kan ha 16KB eller 48KB men då med mindre L1 cache. [12][13][14] 

Varje bank går att avläsas samtidigt så länge som endast en tråd använder en bank 

samtidigt, om flera trådar försöker använda samma bank samtidigt kommer dessa 

operationer göras seriellt efter varandra och inte samtidigt. För maximal prestanda 

borde därför alla trådar använda olika banker, det finns dock ett undantag som är om 

alla trådar läser från samma bank då kan data från denna bank broadcastas till alla 

trådar. På kort med compute capability 1.x där 16 trådar åt gången använder det 

delade minne kan en tråd från den första delen av en warp och en från den andra delen 

använda samma bank. Detta fungerar dock inte med compute capability 2.x, däremot 

finns det speciella fall för kort med compute capability 2.x då data går att multicasta till 

flera trådar i fall flera trådar vill läsa från exakt samma 4 bytes ord i en bank kan detta 

ord att mulicastas till dessa trådar. [12][13][15] 

5.3.3. Lokalt minne 

Lokalt minne betyder inte att det på något sätt är ett snabbt minne, data i lokalt minne 

sparas i enhetens globala minne så läsning och skrivning tar lika länge som från globala 

minnet. Lokala minnet används då det inte finns tillräckligt med register utrymme för 

att spara alla variabler i ett program. Eftersom det är så långsamt borde dess 

användning undvikas, dock har inte programmeraren någon kontroll över vad som 

placeras i det lokala minnet utan detta bestäms av kompilatorn. Genom att stunderna 

assembler instruktionerna för ett program går det att få reda på om en variabel är 

placerad där, finns ingen garanti att en variabel i ett senare skede placeras i lokala 

minnet om arkitekturen programmet körs på inte klarar av att lagra den i ett register. 

[12][13] 

5.3.4. Textur minne 

Textur minne är ett minne det ändats går att läsa från, det är en del av det globala 

minne som deklareras som textur minne. Textur minnet har sin egen cache så en 

läsning från det om värdet finn i cacheminnet tar inte lika länge som en läsning från det 
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globala minnet, dock om värdet inte finns i cacheminnet måste det läsas in från det 

globala minnet. Texturminnet är tänkt att användas för att lagra två dimensionella 

matriser data såsom bitmaps. 

Att läsa data genom textur minnet istället för från det globala minnet har ibland sina 

fördelar. På kort med compute capability 1.x som inte har något cacheminne går textur 

minnet att använda som cacheminne för att få högre bandbredd och lägre söktid, dock 

bör den data man läser vara i form av någon två dimensionell matris. Kort med 

compute capability 2.x har ett eget cacheminne så då finns det inga fördelar med att 

använda textur minnet som cache. Andra fördelar med att använda textur minnet för 

tvådimensionell data är att texturminnet själv hanterar fall då data som är utanför en 

array läses, det går att välja mellan att den går tillbaka till första värdet och läser 

därifrån eller att sista värdet ges även fast ett värde utanför läses. Texturminnet ger 

även möjligheten att använda decimal tal som index i en array och interpolerar fram 

värden mellan heltals index utan något extra arbete för grafikprocessorn. Det går även 

att konvertera 8 eller 16 bit heltal till flyttal mellan 0,0 och 1,0 eller -1,0 och 1,0 med 

hjälp av textur minnet, även detta utan extra jobb för grafik processorn. [12][13] 

5.3.5. Konstant minne 

På enheten finns det 64KB konstant minne som är avsett för lagring av olika konstanter 

som används i programmet, en konstant som sparas i konstant minnet definieras med 

__constant__ i CUDA C och i OpenCL med __constant. Konstant minnet har sin 

egen cache och finns konstanten i cacheminnet tar en läsning lika länge som en läsning 

från ett register, om konstanten inte finns i cacheminnet tar en läsning lika länge som 

en läsning från det globala minnet. För maximal prestanda borde alla trådar i en warp 

läsa från samma adress i konstant minnet då utförs endast en läsning, om N trådar 

försöker läsa från N olika ställen i konstant minnet utförs N olika minnes operationer. 

[12][13][15] 
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5.3.6. Register 

Hur registren hos grafikprocessorn använd har programmeraren inte någon större 

kontroll över, det är möjligt att ta reda på vilka värden som placeras i registren genom 

att se på assembler instruktionerna för programmet men inte påverka det desto mera. 

Ända saken som går att påverka är i CUDA C där det genom ett kompilator argument 

eller ett körningsargument för en kernel går att begränsa antalet register en kernel kan 

använda sej av. [12][13] 

5.4. Körningsoptimering 

5.4.1. Aritmetisklatens 

Grafikprocessorn kör alla instruktioner i ett program i den ordningen som de kommer, 

den klarar inte av ”out of order execution” som en vanlig dator processor. 

Grafikprocessorn klarar av att läsa värden för en operation från register och utföra 

operationen på en klockcykel dock uppstår det en lates tid då resultat värdet skall 

skrivas tillbaka, det tar 18-22 klockcyklar före en annan operation kan använda det ny 

uträknade värdet. Detta leder till att i fall det i programmet finns två instruktioner efter 

varandra som är beroende av varandra, alltså att den andra behöver värdet som den 

första operationen räknar ut, måste hela tråden vänta på att värdet skall bli klart och då 

är multiprocessorn som körde tråden stillastående och gör inget.[15] 

Det finns två sätt att dölja denna aritmetiska latens på. Första sättet är att öka 

grafikprocessorns användningsgrad (occupancy). Grafikprocessorn klarar av att ha ett 

visst antal trådar igång samtidigt, för en Fermi grafikprocessor är antalet 1536 per 

multiprocessor. Användningsgraden mäts i procent och är hur nära maxantalet trådar 

som körs. Genom att köra flera trådar, som kan ta över och köra sina instruktioner då 

en annan tråd blir stillastående för att den väntar på data från en annan operation, går 

det lättast att dölja den latens tid som uppstår på grund av beroende instruktioner. 

Dock eftersom alla trådar i en multiprocessor delar på samma register fil kommer 

antalet register en tråd kan använda inte vara så högt och detta kan påverka 

programmets prestanda negativt.  
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Det andra sättet att dölja denna aritmetiska lates tid på är att istället för att låta en 

annan tråd ta över så sätts två oberoende instruktioner efter varandra för att fortsätta 

körningen at programmet, så kallad instruktions nivås parallellism (instruction level 

parallelism, ILP). Detta leder till att det behövs en mindre mängd trådar för att hålla 

grafikprocessorn upptagen hela tiden och då har varje tråd tillgång till mera register 

utrymme som ofta påverkar prestandan positivt. Som exempel på detta behövs det 

med ett GTX480 kort nästan 600 trådar för att hålla en multiprocessorn upptagen hela 

tiden om det aldrig kommer flera oberoende instruktioner efter varandra. Men om 

programmet är skrivet så att det alltid kommer fyra oberoende instruktioner efter 

varandra behövs det under 200 trådar för att hålla grafikprocessorn upptagen. Vissa 

versioner av Fermi korten kräver till och med att programmen är skrivna med flera 

oberoende instruktioner efter varandra för att uppnå maximal prestanda.[16] 

5.4.2. Minneslatens 

Läsning från det globala minnet orsakar även en latens tid, dock är denna latens mycket 

högre än den som orsakas av instruktioner som är beroende av varandra, en läsning 

från det globala minnet tar mellan 400 och 800 kockcyklar. För att dölja denna latens 

tid lönar det sej alltid att ha bussen till det globala minnet full med data, på ett Fermi 

kort ryms det cirka 100 KB i denna buss. Igen en gång finns det två olika sätt att 

åstadkomma fullständig användning av denna buss. Det första är att köra så många 

trådar att någon annan tråd kan ta över medan en väntar på data från det globala 

minnet. Antalet trådar som krävs för att fylle denna buss med data beror på hur stor 

data som läses från det globala minnet, om varje tråd läser ett 4 bytes ord kommer det 

att behövas 25000 trådar för att fylla bussen. Igen en gång kommer antalet trådar som 

kör betyda att varje tråd har tillgång till en väldigt liten del av register filen. 

Dock om varje tråd istället skulle läsa 100 bytes kommer endast 100 trådar behövas för 

att fylla bussen med data. Lösningen är alltså att läsa in större mängder data per tråd 

till exempel genom att varje tråd läser in åtta stycken float4 värden istället för endast 

ett float värde. Detta leder till att färre trådar behövs och varje tråd igen en gång har 

tillgång till en större del av register filen. Genom att för varje tråd läsa in större 
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mängder data kan man komma upp till 84 % av den teoretiska max användningen av 

bussen till det globala minnet på en användningsgrad av endast 4 %. [16] 

5.5. Kontrollflödes optimering 

Grafikprocessorns ”single instruction multiple thread” arkitektur där alla trådar i en 

warp utför samma instruktion fast på olika data orsakar diverse problem för olika 

programflödes kontroll metoder i programmen. Användning av if, switch, for och while 

satser i ett program som orsakar att en del trådar i ett warp tar en annan instruktions 

stig kommer att påverka prestandan negativt. Om en tråd divergerar från den 

instruktionsstigen de andra trådarna tar kommer detta leda till att alla trådar först tar 

den originella instruktions stigen men den tråden som divergerade kommer inte skriva 

något resultat från de operationer den utför, efter detta kommer alla trådar ta den 

divergerande stigen och då skriver inte de andra trådarna ut något resultat till minnet. 

Detta leder till att en massa onödiga operationer utförs. Dock betyder detta inte att det 

skulle vara förbjudet att använda programflödes kontroll metoder i program som körs 

på grafikprocessorer. Så länge som alla trådar i en warp tar samma kontroll stig går det 

att använda kontrollflödes metoder. Detta görs lättast genom att gruppera ihop trådar 

som utför samma instruktioner i samma warp. Lättaste sättet att åstadkomma detta är 

att använda warp id numret som villkor i programflödes kontroll metoder.  

Kompilatorn för både CUDA C och OpenCL kan även i vissa fall göra sej av med 

kontrollflödes funktioner genom att använda sej av ”branch prediction”, kompilatorn 

gör detta automatiskt för loops med få iterationer. Programmeraren har även kontroll 

över om kompilatorn skall göra detta genom att använda #pragma unroll N före 

en loop där N är antalet iterationer kompilatorn skall göra per loop, till exempel om N 

är två kommer den nya loopen innehålla två iterationer av original loopen, om N inte 

specificeras kommer hela loopen nystas ut. [12][13] 

5.6. Instruktionsoptimering 

Optimering av instruktionerna i programmet borde vara bland med den sista 

optimeringen som görs för ett program. Det finns viss extra prestanda som går att få 



19 
 

fram genom att använda rätt funktioner för rätt saker. Dessutom borde användning av 

onödig precision undvikas om programmet inte behöver dubbel precisionsflyttal borde 

användningen av dessa undvikas, även onödig konvertering mellan olika datatyper bör 

undvikas.  

Både CUDA C och OpenCL ger möjlighet att istället för de normala matematiska 

funktionerna använda speciella matematiska funktioner som använder den hårdvara 

som grafikprocessorn har för att göra dessa. Hårdvaru instruktionerna för matematiska 

funktioner är många gånger snabbare än de funktioner som finns i vanliga matematiska 

bibliotek, dock klarar hårdvaru versionerna inte av samma precision som de vanliga 

matematiska funktionerna. I OpenCL skiljer sej dessa funktioner från de vanliga genom 

att de börjar med ”native_” till exempel native_sin() och i CUDA C börjar de 

med ”__” till exempel __sin(). Det går även att konvertera alla funktioner i ett 

program till dessa snabbare funktioner genom att ge speciella argument till 

kompilatorn.  

I CUDA C finns även speciella matematiska funktioner till exempel i fall både sinus och 

cosinus av ett tal måste räknas görs detta med __sincosf() för maximal prestanda 

men sämre noggrannhet, sincosf() för enkelprecisions flyttal och sincos() för 

dubbel dubbelprecisions flyttal, andra motsvarande funktioner finns även för andra 

speciella matematiska funktioner. [12][13] 

6. Avslutning 

Det finns många områden att optimera för att få program att köra snabbt på en 

grafikprocessor, det lönar sej dock prioritera vissa över andra. Först borde programmet 

vara så parallellt som möjligt, sedan borde kommunikationen mellan grafikprocessorn 

och den vanliga processorn minimeras, även fast detta leder till att kod som inte blir 

snabbare av det körs på grafikprocessorn. Efter det bör användningen av det globala 

minnet ske i sammanhängande segment för att inte i onödan utföra minnes 

operationer, det lönar sej att minimera användningen av det globala minnet och istället 
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utnyttja det delade minnet, detta blev dock lite mindre viktigt med Fermi arkitekturen 

då en cachehierarki introducerades. Olika instruktions stigar i ett program, där några 

trådar tar en och några en annan, kan även påverka prestandan negativt. Det som 

kommer bli viktigare är att dölja den latents tid som skapas på grund av olika 

operationer, antingen genom att köra många trådar eller genom att använda flera 

oberoende instruktioner efter varandra. 

Generell programmering av grafikprocessorer är fortfarande ett väldigt nytt ämne som 

utvecklas väldigt snabbt, med nya generationer av grafikkort kan många av de gamla 

områdena som var väldigt viktiga att optimera snabbt bli helt bortglömda, bra exempel 

är introduktionen av cacheminnen för det globala minnet. Det kommer även nya saker i 

programmen som måste optimeras, i nyaste versionen av sitt CUDA Toolkit 4.0 

introducerade Nvidia till exempel funktionalitet för att förbättra kommunikationen 

mellan flera grafikprocessorer, så ett nytt område för optimering kommer förmodligen 

bli kommunikation mellan flera grafikprocessorer. Tidigare har all kommunikation 

mellan grafikprocessorer alltid gått via värd systemets primärminne så all 

kommunikation har involverat en onödig kopiering till värd systemets primärminne, 

med CUDA 4.0 kan data kopieras rakt från en grafikprocessor till en annan så snabbt 

som PCIe bussen tillåter utan att värd systemets minne används. CUDA 4.0 använder 

även ett ända adressområde (adress space) för alla minnen i ett system, både 

grafikprocessorernas och de vanliga processorernas minne, detta underlättar bland 

annat minnes kopiering mellan olika enheter. [17] 

Annat nytt i CUDA 4.0 är bland annat minimering av minnesanvändning på värd datorn, 

utökad dynamisk minnes användning för grafikprocessorn och bättre verktyg för 

omskrivning av existerande program för att använda sej av grafikprocessorn. Så 

program som använder sej av grafikprocessorer kommer i framtiden bli allt vanligare 

och optimering av dessa program kommer vara ett område som inom närmaste år 

kommer växa ytterligare. [17] 
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