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Sorrendi memóriaolvasás biztosítása

Az Nvidia Visual Profiler segítségével képet kaphatunk a programrészek futási idejei mellett a nem 
sorrendi  memóriaolvasások  számról  is.  A  dolgozat  bevezetőjében  leírtam  az  ebből  adódó 
sebességcsökkenés  okait.  A  sorrendi  memóriaolvasás  biztosítása  a  bemeneti  és  a  kimeneti 
adatstruktúrák átszervezését igényli. A struktúrák átszervezése miatt a korábban könnyen nyomon-
követhető  (debugolható)  és  értelmezhető  kód  gyakran  átláthatatlanná  válik.  Például  nézzük  a 
következő struktúrát:

struct Személy {
char név[30];
unsigned int kor;
char cím[50];
}

A struktúra alapján tárolt adatbázist szeretnénk a CUDA segítségével párhuzamosan feldolgozni. Ha 
az adatok a hagyományos módon tároltak, akkor az jelentős sebességcsökkentést eredményez.

Hagyományos tárolás: 

<Kis István><25><Budapest, Nagyerdő u. 29.><Kende Balázs><32><Budakeszi,.Petőfi u. 
41.><Pető Bence><19><Nagykovácsi, Vass  u. 12><Kassi Marcell><35><Budapest, Lőrinci út 
25.>

Sorrendi memóriaolvasás szempontjából kedvező tárolás (négy rekord esetén):

<KKPKieeasnts...>

Első név első karaktere, második név első karaktere, ...stb.

Az átalakított adatstruktúra hibakeresés szempontjából értelmezhetetlenné válik.

A soros memóriaolvasás további kedvező hatása: a címszámítás gyorsulása

A  feldolgozandó  és  a  kimeneti  adatokat  is  tömbökben  tároljuk.  A  tömbök  egyes  elemit  a 
párhuzamos  feldolgozás  során  más-más  szálak  címzik,  írják-olvassák.  A  következők 
forrásrészletben a thread id általánosan használt kiszámítási módja látható. A thread id ismeretében 
az adott thread megcímzi a kívánt tömb aktuális elemét. A hivatkozás során nyilván minden thread a 
saját adatát a tid és a struktúra hosszának szorzata alapján címezheti meg. Így sajnos futási időben 
minden thread  minden  tömbhivatkozása  egy 32 bites  szorzást  igényel,  amely nagyon  erőforrás 
igényes. (itt még további összeadásokra is szükség volt)

int tid=threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x;
output[0]=*(__int32*)&dHash[tid*20];
output[1]=*(__int32*)&dHash[tid*20+4];
output[2]=*(__int32*)&dHash[tid*20+8];
output[3]=*(__int32*)&dHash[tid*20+12];
output[4]=*(__int32*)&dHash[tid*20+16];



Miután  a  struktúrákat  átszerveztem  a  sorrendi  memóriaolvasásnak  megfelelően,  a  hozzáférés 
leegyszerűsödik. A címszámításhoz továbbra is ki kell számítani az adott thread-hez tartozó id-t. 
Azonban ha a bemeneti  adatstruktúrákra mutató pointert  a tid-vel eltoljuk,  már minden szálban 
egyformán  kezelhetővé  válnak  a  tömbök.  Mivel  a  struktúra  elemei  nem a  struktúra  méretének 
szeresével követik egymást,  hanem a Thread-ek számával,  ezért  a címszámítás elvégezhető egy 
makró segítségével fordítási időben.

Ezáltal a korábbi címzésenkénti 32 bites szorzás helyett, thread-enként és struktúránként csak egy 
összeadás műveletet szükséges futási időben elvégezni.

#define THREADDIM 64
#define BLOCKDIM 8
#define THREADS THREADDIM*BLOCKDIM // number of the executing threads
#define I(i) (i)*THREADS

int tid=threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x;
dSsid+=tid;

output[0]=dSsid[I(16)];
output[1]=dSsid[I(17)];
output[2]=dSsid[I(18)];
output[3]=dSsid[I(19)];
output[4]=dSsid[I(20)];

Occupacy és regiszterhasználat optimalizálása

Ha alaposan megnézzük az Nvidia SDK példaprogramjait, azonnal szembetűnő lehet, hogy rövid 
kevés lokális változót felhasználó függvényekből állnak. Ez nem véletlen és nem csak a könyebb 
érthetőség  kedvéért  van  így.  A GPU-k  rendelkezésre  álló  teljesítményét  jelenleg  csak  az  ilyen 
felépítésű programokkal lehet jól kihasználni. Lássuk miért:

Az occupacy tehát a GPU végrehajtóegységeinek maximális kihasználtságának biztosítása  nem 
választható el a regiszterek, vagy más néven lokális memória használatának optimalizálásától. A 
dolgozat elején már kitértem rá, hogy a GPU-n belül a végrehajtó egységek, akkor dolgoznak a 
legjobb hatásfokkal, ha megfelelő számú thread áll az ütemezési sorukban. Ennek az oka, hogy 
azok a thread-ek amelyek memória írási/vagy olvasási műveletet végeznek, pár száz órajelciklusra 
is blokkolódhatnak, emiatt a futásra kész várakozási sor kiürülhet.  A másik oldalról vizsgálva a 
kérdést,  a  thread-ek  számát  növelve  a  felhasznált  regiszterszám  is  növekszik.  Ha 
regiszterszám/thread érték,  vagy másképpen, ha az adott  végrehajtóegység összes thread-je által 
használandó  regiszterszám  meghaladja  a  fizikailag  rendelkezésre  álló  korlátot,  akkor  a  kernel 
induláskor  erőforrás  hiányra  hivatkozva  hibát  jelez  és  leáll.  Ezt  kiküszöbölendő  az  nvcc 
fordítóprogram paraméterében megadható a thread-enként maximálisan használható regiszterszám. 
Amennyiben  a  program  futásához  ennél  többre  lenne  szükség  a  fordítóprogram  shared,  vagy 
globális memória területet is felhasznál. Ha ez megtörténik, nyilvánvalóan drasztikusan visszaesik a 
teljesítmény.  A méréseim alapján a  regiszterek számának optimalizálása fontosabb szempont  az 
Occupacy  optimalizálásánál.  A kihasználtság  mértékét  vagy mérésekkel,  vagy  az  Nvidia  excel 
táblázatával (Occupacy Calculator) kaphatjuk meg.

Optimalizálás adott hardverre, adott számítási szintre

A dolgozatomban  megemlítettem,  hogy a  CUDA egy  egységes  felületet  biztosító  architektúra, 
azonban az újabb technológiájú hardverek kihasználásához ezt bizonyos mértékig fel kell áldozni a 
hatékonyság  érdekében.  Az  újabb  technológiájú  kártyák  újabb  utasításokkal  is  rendelkeznek 
(bővített  ISA).  Ezért  ezeket  számítási  szintekbe  rendezték,  amelyek  felülről  biztosítják  a 



kompatibilitást. Ahhoz, hogy a új elemek használata mellett kódhordozhatóságot is biztosítsák, a 
fordítóprogram a megírt kódot a paraméterezéstől függően maximum három számítási szint szerint 
fordíthatja le. A lefordított bájtkódok együtt bekerülnek az futtatható fájlba és az indul el amelyik a 
legjobban illeszkedik az adott hardverhez.
Az előző bekezdésben leírt maximális regiszterszám csak közösen állítható be, így pl. a nagyobb 
regiszterszámú Fermi kártyákon vagy nem érhető el a maximális teljesítmény vagy a lefordított kód 
az előző generációs kártyákon nem lesz lefuttatható.
Adott számítási szinttel rendelkező kártyák eltérő számú végrehajtóegységet tartalmaznak. Ahogyan 
ezt  előzőleg  említettem a  végrehajtóegységek  kihasználásához  adott  számú thread  szükséges,  a 
számítási  szinten belül ezért  a kártya végrehajtó egységeinek számától függően más-más thread 
szám mellett kaphatunk maximális kihasználtságot és így maximális teljesítményt. Ha az algoritmus 
nem igényel  annyi  regisztert,  hogy a  ez  a  kisebb  MP számú kártyákon  a  fizikai  határt  elérje, 
célszerű lehet a thread-ek számát olyan nagyra választani, hogy az a családon belül minden fajta 
kártyán közel maximális teljesítménnyel fusson.

Regiszterszám optimalizálás
Az nvcc  paraméteri  között  szerepel  a   --ptxas-options=-v  kapcsoló.  Ezt  használva  információt 
kapunk arról, hogy az algoritmusunkat a fordító hány regiszter felhasználásával tudta lefordítani. Ha 
a  szükséges regiszterszám meghaladta a -maxrregcount=10 kapcsolóban beállított  értéket,  akkor 
arról is tájékoztat  a fordító,  hogy hány shared vagy globális memóriahely szükséges a program 
futtatásához.

Pl. egy adott algoritmus esetén a maxrregcount-ot 64-re állítva a regiszterszám nem éri el ezt az 
értéket, így minden lokális változót regiszterben tud tárolni a  program. Ha nincs 61/34 thread-
enkénti regisztere a kártyának, akkor a kernel nem fog elindulni.

1>ptxas info    : Compiling entry function '_Z6pbkdf2PiiS_S_' for 'sm_20'
1>ptxas info    : Used 34 registers, 64 bytes cmem[0]
1>ptxas info    : Compiling entry function '_Z6pbkdf2PiiS_S_' for 'sm_10'
1>ptxas info    : Used 61 registers, 32+16 bytes smem, 52 bytes cmem[1]

A maxregcount-ot 32-re csökkentve, az lmem használat megjelenik, a program kénytelen a  lokális 
változók egy részét a globális memóriaterületen tárolni.

1>ptxas info    : Compiling entry function '_Z6pbkdf2PiiS_S_' for 'sm_20'
1>ptxas info    : Used 32 registers, 12+0 bytes lmem, 64 bytes cmem[0]
1>ptxas info    : Compiling entry function '_Z6pbkdf2PiiS_S_' for 'sm_10'
1>ptxas info    : Used 32 registers, 120+0 bytes lmem, 32+16 bytes smem, 52 
bytes cmem[1]



Mérési eredményeim

 A fenti  ábra a  thread szám növelésével,  ezáltal  a  GPU kihasználtságának növelésével  elérhető 
sebesség változást mutatja. A GTX480 kártya négyszer annyi regisztert tartalmaz MP-ként mint az 
általam használt GT130-as, így itt a regiszterszám nem korlátozta a thread-ek számának növelését.
A következő ábrán az optimalizálás  előtt  és  utáni  sebességértékeket  mutatja  a  két  kártyán.  A z 
optimalizálás  során  a  sorrendi  memóriaolvasást,  a  regiszterszámot  és  a  GPU  kihasználtságot 
optimalizáltam.

Az  ábrán  látható,  hogy az  optimalizálás  a  “nagyobb  tudású”  kártyán  jelentősen  megnövelte  a 
teljesítményt. 
Értékelésként  azt  mondhatom,  hogy  a  CUDA,  bár  első  ránézésre  egy  egységes  programozási 
felületet  biztosít.  A hagyományos  programozási  megközelítéssel  csak töredéke használható  ki  a 
GPU kártyák tudásának. Minél fejlettebb a kártya, az optimalizálás annál összetettebb, viszont az 
elérthető  eredmény  annál  szembetűnőbb.  Láthatóan  a  fejlesztések  irányát  a  közelmúltban  a 
teljesítmény  fokozása,  és  az  újabb  architektúra  kidolgozása  jelentette.  Emiatt  a   szoftveres 
hibakeresés és az optimalizálás támogatása kissé háttérbe szorult, de az elmúlt pár hónapban már 
egyre több konferencia, prezentáció és szoftver kezdi kitölteni ezt a hiányt.
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