
3. Arquiteturas SIMD

Computadores SIMD (Single Instruction Multiple Data) são utilizados para a
resolução de problemas computacionalmente intensivos da área científica e de engenharia,
em que existem estruturas de dados regulares como vetores e matrizes. Tais máquinas são
caracterizadas por possuírem apenas uma unidade de controle que executa uma instrução de
cada vez, mas cada instrução opera sobre vários dados. As duas principais formas de
máquinas SIMD são os processadores matriciais e vetoriais. A seguir serão abordadas as
razões e características deste tipo de máquinas.

3.1 Considerações iniciais

Apesar do grande potencial de arquiteturas pipeline e superescalares, algumas
limitações impedem a exploração agressiva destas técnicas, na forma de pipelines mais
profundos e muitas vias de execução. A seguir são discutidas estas limitações.

Tempo do ciclo de clock:
- quanto mais estágios, menor o tempo de ciclo e, portanto, menor é o tempo em

que as unidades devem operar;
- quanto mais estágios, mais paradas por dependência irão ocorrer (>CPI), até um

ponto em o desempenho começa a diminuir;
- quanto mais estágios, mais tempo é gasto no gerenciamento do pipeline.

Taxa de busca e despacho:
- essa limitação é conhecida como gargalo de Flynn;
- consiste na impossibilidade de busca e despacho de múltiplas instruções em um

mesmo ciclo de clock.

Além destas limitações, a arquitetura das máquinas atuais não é adequada para
muitas classes de aplicações. Como exemplo, pode-se citar a utilização de memórias cache
na grande maioria dos computadores. Esta memórias, de alta velocidade e tamanho restrito,
procuram tirar proveito da concentração de referências existente em muitos programas. No
caso de aplicações científicas, muitas vezes é necessário o acesso a grandes conjuntos de
dados (vetores e matrizes), os quais não apresentam esta concentração de referências, não
havendo nenhum proveito do esquema de cache. Nestes casos, melhores resultados são
conseguidos através da determinação dos padrões de acesso aos dados e a utilização de uma
estrutura pipeline de memória.

A seguir estão alguns exemplos de áreas de aplicação que envolvem cálculos com
vetores e matrizes:

- Aerodinâmica
- Sismologia
- Meteorologia
- Física nuclear
- Química molecular
- Dinâmica dos fluídos



Tais aplicações necessitam de alta precisão, operam com grandes matrizes e/ou
vetores, realizam repetitivas operações com dados representados em ponto flutuante e
geralmente consistem em problemas envolvendo modelagem 3D.

Neste tipo de modelagem, as superfícies são aproximadas por uma malha de pontos
(grid) e uma série de equações define o comportamento de cada ponto. Geralmente, as
mesmas equações são utilizadas para operar sobre o conjunto completo de pontos. Este tipo
de característica pode ser explorada pelas arquiteturas SIMD, uma vez que esta permite a
operação da mesma instrução sobre um grande conjunto de dados.

Uma operação vetorial típica pode operar sobre 2 conjuntos de n elementos e obter
um terceiro conjunto de n elementos como resposta. O trabalho realizado por uma instrução
vetorial corresponde ao trabalho realizado por uma estrutura do tipo laço (looping) em uma
arquitetura escalar.

C = A x B  → C, A e B são matrizes com n x n elementos
           n
c i,j = Σ a i,k x b k,j
              k=1

for (i = 0; i <= n; i++)
for (j = 0; j <= n; j++)

for (k = 0; k <= n; k++)
c[i],[j] = c[i],[j] + a[i],[k] * b[k],[j];

Propriedades importantes de instruções vetoriais:

- o cálculo de cada resultado é independente do cálculo dos demais, permitindo a
utilização de pipelines profundos;

- uma única instrução vetorial é responsável por uma grande fatia de trabalho,
minimizando o gargalo de Flynn;

- o atraso no acesso à memória não causa maiores problemas devido à
possibilidade de operação com dados em endereços contíguos. A organização da
memória pode tirar proveito da estrutura dos dados;

- As dependências de controle que ocorreriam em uma estrutura do tipo laço, não
existem, uma vez que o comportamento da instrução vetorial é pré-determinado.

Processadores vetoriais também realizam operações escalares e combinações de
operações escalares e vetoriais. As operações vetoriais básicas estão mostradas a seguir.

Operação Exemplos
Ai = f1(Bi) f1 = cosseno, raiz quadrada
Escalar = f2(A) f2 = soma, máximo
Ai = f3(Bi, Ci) f3 = adição, subtração
Ai = f4(escalar, Bi) f4 = multiplicação de Bi por escalar

A operação f1 corresponde a qualquer função que opere sobre cada um dos
elementos de Bi para a geração dos respectivos elementos de Ai. A operação f2 é uma
função que opera todos os elemento de um vetor A e gera um valor escalar (soma de todos



os elementos, por exemplo). A função f3 é a que executa uma operação diádica sobre os
elementos correspondentes de diferentes vetores e gera o elemento correspondente do
resultado (A4 = B4 + C4, por exemplo). A operação f4 é a que combina um valor escalar
com cada um dos elementos de um vetor.

Todas as operações usuais sobre vetores podem ser implementadas através da
utilização destas funções básicas. O produto de dois vetores, por exemplo, é obtido através
da multiplicação dos elementos correspondentes (f3) e a acumulação do resultado (f2).

3.2 Tipos de arquiteturas SIMD

Como citado anteriormente, existem duas categorias de máquinas SIMD:
processadores vetoriais (vector processors) e processadores matriciais (array processors).
Os processadores vetoriais são mais bem sucedidos comercialmente que os matriciais. Parte
do seu sucesso deve-se ao fato de que um processador vetorial é uma arquitetura de uso
geral, capaz de executar todas as operações escalares normais.

Já os processadores matriciais não implementam funções escalares e, geralmente,
são configurados como periféricos de outras arquiteturas (mainframes e minicomputadores)
para a execução da porção vetorial dos programas. Os tópicos estudados a seguir referem-se
basicamente aos processadores vetoriais.

Uma primeira caracterização dos processadores vetoriais diz respeito ao acesso à
memória, e existem a arquiteturas orientadas a registradores e as arquiteturas orientadas à
memória. A grande maioria dos computadores vetoriais produzidos a partir de 1980 são
orientados a registradores.

Quanto às unidades funcionais, os computadores vetoriais podem ser de dois tipos:

- ALUs pipeline;
- ALUs paralelas.

Na prática, poucos computadores vetoriais são construídos com ALUs paralelas,
muito mais por razões econômicas do que por razões técnicas. Um projeto com 64 ALUs de
alta velocidade pode inviabilizar a comercialização, mesmo de um supercomputador ( que
custa em torno de 10 a 15 milhões de dólares).

O método mais utilizado é a combinação de processamento vetorial com arquitetura
pipeline. Operações com ponto flutuante são complexas e necessitam de uma série de
passos (vários passos? pipeline!) para serem executadas. Vamos considerar uma subtração
envolvendo dois valores em ponto flutuante.

1, 082 x 1012 – 9,212 x 1011 ⇒ 1, 082 x 1012 – 0,9212 x 1012

0,1608 x 1012 ⇒ 1,608 x 1011

A realização da operação envolve a comparação dos expoentes, o ajuste dos
expoentes, a execução da operação propriamente dita e a normalização do resultado. Desta
forma, a operação da unidade funcional pode ser dividida em 4 etapas ou um pipeline de 4
estágios. Considerando a operação A = B – C, em que A, B e C são vetores, o diagrama a
seguir mostra a ALU pipeline em funcionamento.



Etapa 1 2 3 4 5 6 7
Comparação B1, C1 B2, C2 B3, C3 B4, C4 B5, C5 B6, C6 B7, C7

Ajuste B1, C1 B2, C2 B3, C3 B4, C4 B5, C5 B6, C6
Execução B1-C1 B2-C2 B3-C3 B4-C4 B5-C5

Normalização A1 A2 A3 A4

Uma grande diferença entre a utilização de pipeline em processamento vetorial e em
processamento de uso geral é a ausência de desvios na operação vetorial. Desta forma,
todos os ciclos são utilizados e não ocorrem paradas (stalls).

3.3 Exemplo de arquitetura vetorial

Uma arquitetura vetorial típica consiste de uma unidade escalar pipeline típica e de
uma unidade vetorial. Todas as unidades funcionais da unidade vetorial possuem uma
latência de vários ciclos, permitindo que o tempo de ciclo de clock seja menor. Isto é
adequado para a operação de vetores com grande número de elementos. Os elementos
principais da arquitetura são apresentados a seguir.

Registradores vetoriais: cada registrador vetorial é um banco de tamanho fixo contendo
apenas um vetor. Para a arquitetura exemplo vamos considerar 8 registradores de 64
elementos cada;

Unidades funcionais vetoriais: cada unidade é totalmente pipeline e pode iniciar uma
nova operação a cada ciclo do clock. Na arquitetura exemplo, existem 5 unidades
funcionais, capazes de operar valores escalares.

Unidade load-store vetorial: totalmente pipeline, a capaz de acessar 1 dado a cada ciclo de
clock, após a latência inicial.

Registradores escalares: são os registradores de uso geral, utilizados para o cálculo de
endereço e operações comuns.

A arquitetura vetorial em questão possui instruções específicas para operação com
vetores, além das instruções escalares normais. Alguns exemplos são mostrados a seguir:

ADDV V1, V2, V3 - soma elementos de V2 e V3 e coloca o resultado em V1
ADDSV V1, F1, V2 - soma o escalar F0 a cada elemento de V2
LV V1, R1 - carrega o registrador V1 com dados da memória (endereço em R1)

Um bom entendimento do funcionamento da arquitetura vetorial pode ser
conseguido através da comparação de dois trechos de código, um escalar e outro vetorial,
para o problema abaixo:

Y = a x X + Y

X e Y são vetores com 64 elementos, inicialmente em memória, e a é um valor
escalar.



O trecho de código a seguir corresponde à implementação escalar do problema.
Considerar que Rx e Ry contém os endereços iniciais de X e Y.

Descrição
LD F0,a Carrega o valor a
ADDI R4,Rx,#512 Último endereço a ser carregado

Loop: LD F2, 0(Rx) Carrega X(i)
MULTD F2,F0,F2 X(i) = a x X(i)
LD F4,0(Ry) Carrega Y(i)
ADDD F4,F2,F4 Y(i) = Y(i) + X(i)
SD 0(Ry),F4 Armazena resultado
ADDI Rx,Rx,#8 Incrementa endereço de X
ADDI Ry,Ry,#8 Incrementa endereço de Y
SUB R20,R4,Rx
BNEZ R20,Loop Verifica o final da rotina
Próxima instrução

O trecho de código a seguir corresponde à implementação vetorial do problema.

Descrição
LD F0,a Carrega o valor a
LV V1,Rx Carrega o vetor X
MULTSV V2,F0,V1 Multiplica escalar por vetor
LV V3,Ry Carrega vetor Y
ADDV V4,V2,V3 Soma vetores X e Y
SV Ry,V4 Armazena resultado

Uma primeira comparação dos dois trechos de código indica que a implementação
escalar está baseada em um laço com 9 instruções, o qual será repetido tantas vezes quantos
forem os elementos (64) no vetor. Isto quer dizer a implementação escalar necessitará
executar 578 instruções (2 iniciais + 9 x 64). Na implementação vetorial, apenas as 6
instruções especificadas precisam ser executadas, uma vez que o hardware opera
sucessivamente sobre todos os elementos do vetor, de forma automática.

Uma segunda comparação precisa levar em conta a evolução das operações ao longo
do pipeline e as dependências existentes. Para tanto, deve-se considerar que a latência
inicial nos acessos à memória para a arquitetura escalar é de 1 ciclo e que existe
adiantamento de dados. Para a arquitetura vetorial a latência de memória é de 5 ciclos e
após, os dados são acessados a uma taxa de 1 leitura por ciclo. A latência vetorial para
soma é de 4 ciclos e para multiplicação é de 7 ciclos.

Os respectivos diagramas de tempo devem ser desenvolvidos para uma comparação
mais real dos dois tipos de implementação. O ganho da arquitetura vetorial para este tipo de
aplicação depende do número de instruções no laço da arquitetura escalar. A tendência é
que para vetores com mais elementos o ganho atinja valores maiores.

A tabela na página seguinte apresenta as principais características das arquiteturas
vetoriais mais consagradas.



Características de várias arquiteturas do tipo vector-register

Processador Ano Clock
(MHz)

Registradores Elementos por
registrador

Unidades funcionais Unidades
load-store

Cray-1 1976 80 8 64 6: FP add, FP multiply, FP
reciprocal, integer add,
logical, shift

1

Cray X-MP
Cray Y-MP

1983
1988

120
166

8 64 8: FP add, FP multiply, FP
reciprocal, integer add, 2
logical, shift, population
count/parity

2 loads
1 store

Cray-2 1985 166 8 64 5: FP add, FP multiply, FP
reciprocal/sqrt, integer (add
shift, population), logical

1

Fujitsu
VP100/200

1982 133 8-256 32-1024 3: FP or integer add/logical,
multiply, divide

2

Hitachi
S810/820

1983 71 32 256 4: 2 integer add/logical, 1
multiply-add, and 1
multiply/divide-add unit

4

Convex C-1 1985 10 8 128 4: multiply, add, divide,
integer/logical

1

NEC SX/2 1984 160 8 + 8192 256 variable 16: 4 integer add/logical, 4
FP multiply/divide, 4 FP
add, 4 shift

8

DLXV 1990 200 8 64 5: multiply, divide, add,
integer add, logical

1

Cray C-90 1991 240 8 128 8: FP add, FP multiply, FP
reciprocal, integer add, 2
logical, shift, population
count/parity

4

Convex C-4 1994 135 16 128 3: each is full integer,
logical and FP (including
multiply add)

NEC SX/4 1995 400 8 + 8192 256 variable 16: 4 integer add/logical, 4
FP multiply/divide, 4 FP
add, 4 shift

8

Cray J-90 1995 100 8 64 4: FP add, FP multiply, FP
reciprocal, integer/logical

Cray T-90 1996 ~500 8 128 8: FP add, FP multiply, FP
reciprocal, integer add, 2
logical, shift, population
count/parity

4


