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GPU Computing 
 
Motivace 
Procesory (CPU, Central Processing Units) jsou rychlé, paměť nestačí poskytovat data. Běžným lékem na latenční dobu 
(memory latency) paměti bývá užívání rychlých (ale malých) cache pamětí. Grafické procesory (GPU, Graphics 
Processing Units) poskytují alternativu pro algoritmy, jejichž podstatnou součástí je paralelní provádění totožných 
operací (stream processing): mnoho hardwarových jader (cores), resp. softwarových vláken (threads) provádí 
synchronně totožné operace (SIMT, single-instruction multiple-threads) s různými daty, přičemž je zajištěna možnost 
sdruženého přístupu do paměti (memory coalescing) několika vlákny současně. Mají-li dnešní CPU 4 až 6 jader, cenově 
srovnatelné GPU obsahují jader stovky. 
 
Historie  
– 1999 první GPU (NVIDIA) 
– GPGPU (General Purpose computing on GPUs): programování grafických procesorů pomocí DirectX, OpenGL aj. 
– GPU Computing: programování pomocí standardních překladačů (C, Fortran), nové jazyky (OpenCL aj.) 
– konkurence pro NVIDIA: AMD (ATI) FireStream, Intel Larrabee aj. 
 
NVIDIA 
modelové řady: GeForce (PC grafika), Quadro (profesionální stanice), Tesla (high-performance computing) 
generace: 2006 G80 (GeForce 9800, Quadro FX 5600, Tesla C870, D870, S870) 
  Compute Capability (CC) 1.0, 1.1 (hlavní rysy: 8 cores/multiprocessor, single-precision FP) 
 2008 GT200 (GeForce GTX 295, Quadro FX 5800, Tesla C1060, S1070) 
  CC 1.3 (hlavní rys: double-precision FP) 
 2010 Fermi/GF100 (GeForce GTX 580, Quadro 6000, Tesla C2050, S2070) 
  CC 2.0, 2.1 (hlavní rysy: 32 cores/multiprocessor, faster double-precision FP, dmem cache) 
 
NVIDIA hardware 
 GPU = zařízení (device) obsahuje několik multiprocesorů (CC 1.x: 1 až 30; CC 2.x: 1 až 16)  
  a paměť zařízení (device memory, dmem) o typických velikostech 256 MB, 512 MB, …, 4 GB 
 multiprocesor (streaming multiprocessor, SM) obsahuje procesory (CC 1.x: 8; CC 2.x: 32-48) 
  a několik typů rychlé (on-chip) paměti (softwarová cache) 
  procesory (cores) pro integer a SP/DP real aritmetiku 
   CC 1.3: 8 procesorů (cores) pro integer a SP real, 1 procesor pro DP real  
   CC 2.0 (2.1): 32 (48) procesorů pro integer a SP/DP real 
  lokální paměť (local memory, lmem), soukromá pro vlákna, v rychlých registrech, případně v dmem  
   CC 1.1: 8K registrů, 32 KB/SM 
   CC 1.3: 16K registrů, 64 KB/SM 
   CC 2.x: 32K registrů, 128 KB/SM + prostor až 512 KB/vlákno v dmem (register spilling) 
  sdílená paměť (shared memory, smem), sdílená vlákny v rámci SM, rychlá 
   CC 1.3: 16 KB/SM 
   CC 2.x: volitelně 16 nebo 48 KB/SM 
  cache pro konstanty: 8 KB rychlé paměti pro max. 64 KB paměti pro konstanty (cmem) v dmem 
  cache pro textury: max. 8 KB rychlé paměti s možností výhodného přístupu k 2D polím 
  cache pro dmem (CC 2.x): 64 KB společných s smem (tj. 16-48 KB/SM) 
 fyzická karta může obsahovat více zařízení (2 i 4), tj. př. 4x30x8=480 procesorů, 4x14x32=1792 procesorů 
 základní deska může pojmout více fyzických karet 
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NVIDIA software 
architektura CUDA (Compute Unified Device Architecture) 
procedura přeložená pro GPU (Fortran: kernel subroutine, C: kernel function) se spustí v paralelních vláknech 
vlákna jsou sdružena v blocích (block), vlákna jednoho bloku běží na jednom SM a jsou synchronizovatelná 
bloky vláken jsou sdruženy v mřížce (grid), různé bloky jsou prováděny v různém pořadí na různých SM 
indexace vláken v blocích i bloků v mřížce může být 1D, 2D nebo 3D (mřížka efektivně nejvýše 2D) 
rozprostřením kernelu do bloků a mřížky se optimalizuje vytíženost SM a přístup do paměti SM a zařízení 
 (scheduling problem) – závislé na konfiguraci zařízení (viz omezení CC) i aplikaci 
 blok může obsahovat nejvýše (CC 1.x) 512, resp. (CC 2.x) 1024 vláken 
 na SM může současně běžet nejvýše (CC 1.x) 768-1024, resp. (CC 2.x) 1536 vláken 
vlákna bloku jsou na SM prováděna po svazcích (warps) o 32 vláknech 
 vlákna svazku běží synchronně v režimu SIMT (single-instruction multiple-threads)  
 vlákna svazku mohou využívat sdružený přístup do dmem (memory coalescing) i smem 
verze CC omezuje max. velikost bloku, mřížky a svazku (přehled níže) 
zařízení v danou chvíli může vykonávat při CC 1.x jeden, při CC 2.x více kernelů 
kernel nemůže obsahovat cokoliv (limitovaný počet mikroinstrukcí, limitované použití ukazatelů,  
 žádné příkazy vstupa a výstupu, nelze rekurze) 
 
Compute capability (CC, podle CUDA Programming Guide, Appendix A) 

1.0 …  max. rozměry bloku: 512-512-64, celkem však max. 512 vláken/blok 
max. rozměry mřížky: 65535-65535-1 
velikost warpu: 32 vláken 

 paměť SM: registry 32 KB, smem 16 KB, cmem 64 KB, max. lokálních 16 KB/vlákno 
 sloty SM: max. 8 aktivních bloků, max. 24 aktivních svazků (tj. 768 aktivních vláken) 

max. velikost kernelu: 2 mil. instrukcí 
1.1 … 32bitové atomické funkce 
1.2 …  64bitové atomické funkce, paměť: registry 64 KB/SM, sloty SM: max. 32 svazků (tj. 1024 vláken) 
1.3 …  double precision (omezená podpora IEEE 754) 

 2.0 .. 32 procesorů/SM, 16 SM (512 procesorů), 8x větší výkon v DP, 1536 vláken/SM 
  smem+cache 64 KB/SM, ECC, plná podpora IEEE 754 (SP, DP) 

 souběžné provádění více kernelů 
2.1 .. 48 procesorů/SM 

 
My: GeForce GTX 470 (~5 tis. Kč): 14x32=448 procesorů, 1279 MB DDR5, CC 2.0 
 GeForce GTX 260 (~4 tis. Kč): 27x  8=216 procesorů, 896 MB DDR3, CC 1.3 

max.: 715 GFLOPS, 180 W;  pro srovnání, naše CPU i7-920: 43 GFLOPS, 130 W 
 GeForce 8500GT, 8400GS: 2x8 = 16 procesorů, 256-512 MB DDR2, CC 1.1 
 
Top (2009): GeForce GTX 295 2 GPU x 30 SM x 8  1788 GFLOPS 
  Quadro Plex 2200 totéž 

Tesla S1070   4 GPU x 30 SM x 8 4140 GFLOPS (SP), 345 GFLOPS (DP) 
 
Překladače pro NVIDIA GPU 
CUDA C: nvcc (NVIDIA), OpenCL (Khronos), Brook (Stanford University) … na bázi C 
Microsoft DirectCompute … součást DirectX 
PGI (Portland Group) … CUDA Fortran a akcelerátor (direktivy) pro PGI Fortran a C 
Jacket … nadstavba k Matlabu 
 
CUDA (Compute Unified Device Architecture): 
– balík zahrnující překladač C, rozhraní API pro GPU hardware, driver, knihovny 
  (CUDA driver, CUDA toolkit, CUDA SDK; CUDA runtime; CUDA libraries – CUBLAS, CUFFT) 
– nedávné verze: 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0 
– CUDA programování zahrnuje: 

kernel functions … kód pro GPU v samostatných procedurách 
global memory management … alokace paměti a přesuny dat mezi hostitelem (host) a GPU (device) 
local memory management … užívání lokální sdílené paměti SM 
kernel functions calls … rozložení vláken na multiprocesorech pomocí bloků a mřížky 
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PGI CUDA Fortran 
 
rozšíření PGI Fortranu pro GPU Computing zahrnující 
– zápis procedur určených k běhu na GPU (kernel subroutines: atribut global, device procedures: atribut device) 
– konfigurovatelné volání kernelu (call MyKernel <<<grid,block>>> (parameters)) 
– rozvrhování proměnných v paměti GPU (atributy device, constant, shared; atribut pinned) 
– alokace paměti a přesuny dat mezi hostitelem a GPU (allocate a přiřazovací příkazy) 
– volání funkcí CUDA Runtime API 
– modul cudafor s popisem typů (dim3), proměnných (threadidx, blockidx, blockdim,griddim) a rozhraní API funkcí 
 
Příprava, konfigurace a překlad zdrojového kódu 
instalace driveru s CUDA (www.nvidia.com) 
testovací utilita pgaccelinfo 
překlad:  pgfortran -Mcuda file.f90 nebo  pgfortran file.cuf 
   -Mcuda=cc20 pro specifickou Compute Capability (též cc13, cc11 aj.) 
   -Mcuda=emu pro emulační mód (pomocí OpenMP tasks) 
   -Mcuda=ptxinfo pro informaci o užití lmem a smem 
   -Mcuda=keepgpu pro zachování CUDA C mezikódů 
kombinace s OpenMP a MPI možná (s více GPU) 
 
Kernel 
– podprogram (subroutine) s atributem global volaný z hostitele a prováděný paralelními vlákny na GPU 
– př. ATTRIBUTES(GLOBAL) SUBROUTINE MyKernel(a,n) 
– jiné atributy: host (default) pro proceduru určenou k běhu na hostiteli 
  device pro proceduru určenou k běhu na GPU, volanou z kernelu nebo jiné device procedury 
 
– kernel musí být SUBROUTINE, nelze RECURSIVE, PURE ani ELEMENTAL, nesmí obsahovat CONTAINS  

a být vnořen jinde než v modulu, žádné volitelné argumenty 
– nesmí obsahovat data s atributy POINTER a ALLOCATABLE  
– nesmí obsahovat příkazy vstupu a výstupu, STOP, PAUSE 
– může obsahovat volání procedur s atributem device, překladač však může odmítnout (podmínka: inlining) 
– explicitní rozhraní je obvykle nezbytné, tj. vnoření do modulu vhodné 
 
– možnost zjištění pořadového čísla vlákna v „3D“ bloku pomocí proměnných threadidx a blockdim typu dim3 
 TYPE dim3 ; INTEGER(4) x,y,z ; END TYPE ; TYPE(dim3) threadidx, blockdim 
– převod do 1D (první položka se mění nejrychleji, položky začínají od 1): 

1D … threadidx%x 
2D … threadidx%x+blockdim%x*(threadidx%y-1) 
3D … threadidx%x+blockdim%x*(threadidx%y-1+blockdim%y*(threadidx%z-1)) 

– podobně možnost zjištění pořadového čísla bloku v „3D“ mřížce pomocí proměnných blockidx a griddim typu dim3 
 
– parametry kernelu mají 

atribut device: skutečný argument je umístěn v device memory a předává se odkazem (atribut je default) 
atribut value: skutečný argument je umístěn v host memory a předává se hodnotou (lze jen pro skaláry) 

  př. REAL(DP),DEVICE :: a(:) nebo jen  REAL(DP) :: a(:) 
 INTEGER,VALUE :: n 
 
– povolené datové typy: 
 INTEGER(1,2,4,8), LOGICAL(1,2,4,8), REAL(4,8), COMPLEX(4,8), CHARACTER(1) a typy z nich odvozené 
– povolené fortranské funkce a procedury: 
 abs, aimag, aint, …, min, max, …, acos, asin, atan, …, all, any, count, maxloc, maxval, sum, …, 
 dot_product, matmul, random_seed, random_number 
– synchronizace vláken v bloku: 
 CALL syncthreads( ) 
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Volání kernelu 
– kernel provádějí vlákna uspořádaná do bloků (prováděných na jednom SM, synchronizovatelných,  

s přístupem do sdílené paměti SM), bloky jsou uspořádané do mřížky (bloky běží nezávisle, nejsou  
synchronizovatelné a komunikovat mohou jen přes sdílenou device memory), 
celková velikost bloku je omezena na 512 vláken (CC 1.x) nebo 1024 vláken (CC 2.x) 

– konfigurace bloku i mřížky může být 1D (pomocí integer skaláru) až 3D (pomocí proměnné typu dim3), 
 velikost třetí dimenze mřížky je povinně 1 
– př. INTEGER :: block=512,grid=2048 ; call MyKernel <<<grid,block>>> (parameters) 
 TYPE(dim3) :: block=dim3(512,1,1),grid=dim3(2048,1,1) ; call MyKernel <<<grid,block>>> (parameters) 
– další parametry: <<grid,block,bytes,streamid>> 
 pro dynamickou alokaci sdílené paměti SM pro každý blok (integer bytes, default 0 B) a 
 pro využití proudových front (stream queues), běžících asynchronně (integer streamid, default 0) 
– volání kernelu je asynchronní, tj. host pokračuje bez čekání na dokončení kernelu, 

vynutit synchronizaci lze voláním CUDA (integer) funkce cudaThreadSynchronize(), 
v praxi stačí (implicitně synchronizující) přenos dat z device do host memory 

 
Rozvrhování proměnných v paměti GPU 
– proměnná určená k umístění v paměti GPU je popsána pomocí atributů device, constant nebo shared 
– př.  REAL,DEVICE :: a(1000) ; ATTRIBUTES(CONSTANT) :: pi 
– proměnné s atributy device jsou v hostitelské proceduře volitelně inicializovány přiřazovacím příkazem,  

odeslány kernelu jako skutečný argument a po ukončení kernelu se jejich obsah přiřazovacím příkazem  
přenese zpět do paměti hostitele; podobně pro proměnné s atributem constant 

– proměnné shared jsou lokální v kernelu a s ukončením kernelu zanikají, mohou být sdíleny vlákny v bloku 
– proměnné bez atributů v host-procedurách jsou v paměti hostitele, v kernelu v lokální paměti zařízení 
– atribut device: pro umístění proměnné v device memory 
 lze pro modulové proměnné, nelze pro položky odvozených typů, nelze s atributy POINTER, TARGET a SAVE, 
 proměnná v hostitelské proceduře může být použita jen v popisech, při alokaci a dealokaci, jako skutečný  

nebo formální argument a v přiřazovacích příkazech pro přenos mezi hostitelem a GPU 
– atribut constant: pro umístění proměnné v constant memory 
 může být modifikována hostitelem, nemůže být modifikována kernelem 
 lze pro modulové proměnné, nelze s atributem ALLOCATABLE 
– atribut shared: pro umístění proměnné v shared memory 
 lokální proměnná kernelu (nebo device procedury), nelze s atributem ALLOCATABLE 
 dynamická alokace sdílené proměnné: při deklaraci př. REAL,SHARED :: x(*) je poli x přidělena 
  sdílená paměť o velikosti určené argumentem bytes z volání kernelu 
– atribut value: skaláry v paměti hostitele nemohou být do kernelu předávány (implicitně) odkazem,  

ale hodnotou, tj. explicitním uvedením atributu value 
– skaláry a proměnné CUDA-předdefinovaných typů ukládány v registrech, pole v device memory 
  
Alokace paměti a přesuny dat mezi hostitelem a GPU 
– pole umístěná v device memory (atribut device) mohou být alokovatelná a alokují se v hostitelské proceduře 
 běžným ALLOCATE, device atribut mohou mít i automatická pole 
– alokovatelná pole v paměti hostitele mohou mít atribut pinned pro alokování v zamčené paměti, je-li 
 k dispozici, přenosy takových polí na GPU mohou být rychlejší 
– životnost alokovatelných polí s atributem device je řízena pravidly Fortranu, lze však používat i alokační funkce 
 CUDA API s životností polí podle pravidel C 
– přesuny dat (s atributy device nebo constant) mezi hostitelem a GPU se dějí v hostitelské proceduře 

běžnými přiřazovacími příkazy (co možná nejjednoduššími) 
– výrazy v hostitelské proceduře zahrnující data uložená na hostiteli i GPU jsou s omezeními možné, ale 
 riskantně neefektivní 
– pro přesuny lze používat i funkce CUDA API 
 
Poznámky 
-Mcuda=cc20 v případě potřeby více než 16 KB smem na SM (nejvýše 48 KB/SM)
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Šablona pro zdrojové kódy v CUDA Fortranu 
 
Modul mConst s popisy mřížky a bloků, modul mProc s kernely a proměnnou v cmem, 
kernely ukládají do 1D/2D polí v dmem s indexy odvozenými od indexů vlákna v bloku a bloku v mřížce, 
hlavní program alokuje pole v dmem, kopíruje data do cmem, volá kernely a kopíruje data z dmem. 
 
! ---------------------------------------------------------------------- 
! module with global constants 
! ---------------------------------------------------------------------- 
 
MODULE mConst 
USE cudafor           ! required CUDA Fortran declarations 
INTEGER,PARAMETER    :: DP=4          ! accuracy of REAL 
INTEGER,PARAMETER    :: NG=14,NB=256  ! grid and block sizes 
TYPE(dim3),PARAMETER :: grid=dim3(NG,1,1),block=dim3(NB,1,1) 
END MODULE 
 
! ---------------------------------------------------------------------- 
! module with kernels and device constants 
! ---------------------------------------------------------------------- 
 
MODULE mProc 
USE mConst 
IMPLICIT NONE 
REAL(DP),CONSTANT :: cdev        ! device constant  
 
CONTAINS 
 
ATTRIBUTES(GLOBAL) SUBROUTINE Kernel1(u) ! assignment to 1D array 
REAL(DP),INTENT(INOUT) :: u(:) 
INTEGER :: j 
j=threadidx%x+NB*(blockidx%x-1)  ! array index 
u(j)=cdev                        ! each thread assigns a value 
END SUBROUTINE 
 
ATTRIBUTES(GLOBAL) SUBROUTINE Kernel2(u) ! assignment to 2D array 
REAL(DP),INTENT(INOUT) :: u(:,:) 
INTEGER :: j,k 
j=threadidx%x                    ! thread index 
k=blockidx%x                     ! block index 
u(j,k)=cdev                      ! each thread assigns a value 
END SUBROUTINE 
 
END MODULE 
 
! ---------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAM CUFTemplate 
USE mConst 
USE mProc 
IMPLICIT NONE 
REAL(DP),ALLOCATABLE :: u1(:),u2(:,:)  ! host (CPU) arrays 
REAL(DP),ALLOCATABLE,DEVICE :: u1d(:),u2d(:,:) ! device (GPU) arrays 
 
ALLOCATE (u1(NB*NG),u1d(NB*NG))        ! allocating arrays 
ALLOCATE (u2(NB,NG),u2d(NB,NG)) 
cdev=1.                                ! data transfer from host to cmem 
call Kernel1<<<grid,block>>>(u1d)      ! kernel calls 
call Kernel2<<<grid,block>>>(u2d) 
u1=u1d                                 ! data transfers from dmem to host 
u2=u2d 
print *,u1(1),u1(NB*NG),u2(1,1),u2(NB,NG) 
DEALLOCATE (u2,u2d) 
DEALLOCATE (u1,u1d) 
 
END PROGRAM 

 
Překlad  pgfortran -Mcuda=cc20,keepgpu,ptxinfo template.f90 
Reakce  ptxas info    : Compiling entry function 'kernel1' for 'sm_20' 
  ptxas info    : Used 6 registers, 40 bytes cmem[0], 4 bytes cmem[2] 
  ptxas info    : Compiling entry function 'kernel2' for 'sm_20' 
  ptxas info    : Used 7 registers, 40 bytes cmem[0], 4 bytes cmem[2], 4 bytes cmem[16] 
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pgaccelinfo na našich GPU
GeForce GTX 260 
CUDA Driver Version            3000 
Device Number:                 0 
Device Name:                   GeForce GTX 260 
Device Revision Number:        1.3 
Global Memory Size:            939196416 
Number of Multiprocessors:     27 
Number of Cores:               216 
Concurrent Copy and Execution: Yes 
Total Constant Memory:         65536 
Total Shared Memory per Block: 16384 
Registers per Block:           16384 
Warp Size:                     32 
Maximum Threads per Block:     512 
Maximum Block Dimensions:      512 x 512 x 64 
Maximum Grid Dimensions:       65535 x 65535 x 1 
Maximum Memory Pitch:          2147483647B 
Texture Alignment              256B 
Clock Rate:                    1408 MHz 
Current free memory            894635776 
 

GeForce GTX 470 
CUDA Driver Version:           3020 
Device Number:                 0 
Device Name:                   GeForce GTX 470 
Device Revision Number:        2.0 
Global Memory Size:            1341718528 
Number of Multiprocessors:     14 
Number of Cores:               448 
Concurrent Copy and Execution: Yes 
Total Constant Memory:         65536 
Total Shared Memory per Block: 49152 
Registers per Block:           32768 
Warp Size:                     32 
Maximum Threads per Block:     1024 
Maximum Block Dimensions:      1024, 1024, 64 
Maximum Grid Dimensions:       65535 x 65535 x 1 
Maximum Memory Pitch:          2147483647B 
Texture Alignment:             512B 
Clock Rate:                    1215 MHz 
Current free memory:           1227096064 

 

Odkazy 
PGI Fortran & C Accelerator Programming Model (v. 1.0 June 2009) 
PGI User’s Guide – Parallel Fortran, C and C++ for Scientists and Engineers (v. 10.2 February 2010) 
PGI CUDA Fortran Programming Guide and Reference (v. 1.2 March 2010) 
 
NVIDIA CUDA Programming Guide (v. 2.3.1 August 2009) 
NVIDIA CUDA CUBLAS Library (v. 2.3 June 2009) 
NVIDIA CUDA CUFFT Library (v. 2.3 June 2009) 
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