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PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE I  ROZPROSZONE

HISTORIA
Pierwszym komputerem, który wykonywał równoległe obliczenia na 
wielką skalę, był superkomputer ILLIAC IV. Wykorzystano w nim 
architekturę SIMD typu macierzowego, gdzie jednostka kontrolna 
(CU) zarządzała pracą sześćdziesięciu czterech elementów wykonaw-
czych (PE). Każdy PE wyposażony był w pamięć zdolną pomieścić 
dwa tysiące 64-bitowych słów, a CU miała dostęp do wszystkich 128 
tysięcy słów. Przy taktowaniu równym 25 MHz komputer miał osią-
gać wydajność na poziomie 1 GFLOPa. Ostatecznie budowa ILLIACa 
IV znacznie przekroczyła zarówno budżet, jak i termin zakończenia, 
a jego rzeczywista wydajność wynosiła ~10 MIPS. Choć projekt zo-
stał ukończony, a komputer wykorzystywany był przez prawie 10 lat 
– do jego wyłączenia 7 września 1981 roku – uważa się go za poraż-
kę. Niemniej jednak jego realizacja miała istotny wpływ na postęp 
w dziedzinach takich jak przetwarzanie równoległe i projektowanie 
wspomagane komputerowo, a także przyspieszenie upowszechnienia 
pamięci opartej o półprzewodniki.

W latach 90. XX wieku SIMD stopniowo wprowadzone zostało 
w procesorach komputerów osobistych.

JAK TO UGRYŹĆ
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby implementować swoje rozwiązanie 
od razu przy pomocy SIMDów. Jednak zazwyczaj warto rozwiązać 
nasz problem najpierw w tradycyjny sposób – nazywany implemen-
tacją skalarną. Następnie analizując działający kod i dokumentację 
instrukcji procesora, możemy zacząć przekładać go na wersję wekto-
rową. Warto w tym procesie wspierać się kartką papieru i czymś do 
pisania, aby ułatwić sobie pracę. Próba symulacji szeregu złożonych 
operacji na rejestrach wektorowych wyłącznie w głowie nie należy do 
rzeczy prostych i łatwo tutaj o błąd.

Jeśli nie zamierzamy pisać kodu bezpośrednio w asemblerze, mu-
simy skorzystać z funkcji w języku C opartych o instrukcje SIMD. 
Funkcje te (ang. intrinsic functions), i odpowiednie dla nich typy 
danych, staną się dostępne po załączeniu odpowiednich plików na-
główkowych. Nie ma potrzeby instalowania żadnych dodatków czy 
rozszerzeń – popularne kompilatory takie jak GCC, Clang czy MSVC 
zapewniają wsparcie dla instrukcji SIMD architektury x86 i ARM. 
W Listingu 1 przedstawiono fragment kodu odpowiedzialny za za-
łączenie odpowiedniego, w zależności od kompilatora i architektury, 
pliku nagłówkowego.

Listing 1. Załączanie odpowiednich plików nagłówkowych.

#ifdef _MSC_VER
    #include <intrin.h>
#else
#if defined __x86_64__ || defined __i386__
    #include <x86intrin.h>
#elif defined __ARM_NEON__
    #include <arm_neon.h>
#endif
#endif

Dokumentację intrinsiców Intela znajdziemy na stronie intel.com/con-
tent/www/us/en/docs/intrinsics-guide/index.html, zaś dla ARM – pod 
adresem developer.arm.com/architectures/instruction-sets/intrinsics/.

ANATOMIA SIMD
Nazwy funkcji, zarówno intelowskich, jak i ARM, zakodowane są jako 
mnemoniki, dzięki którym powinniśmy być w stanie szybko rozszy-
frować ich przeznaczenie lub łatwo odszukać tę, której potrzebujemy. 
Oczywiście każdy dostawca architektury definiuje zarówno mnemo-
niki, jak i zbiór funkcji według własnego uznania. W związku z tym 
nie można oczekiwać, że jeden kod będzie działał na każdym sprzęcie. 
Konwersja z Intela na ARM, lub odwrotnie, zazwyczaj nie sprowadzi 
się jedynie do znalezienia odpowiedników funkcji z innej architektu-
ry. Przeważnie trzeba będzie, przynajmniej częściowo, zmodyfikować 
implementację, żeby uzyskać ten sam lub zbliżony efekt.

Mnemoniki Intela mają następującą postać:

_mm_<intrin_op>_<suffix>

gdzie:
 » <intrin_op> – nazwa operacji, na przykład add (dodawanie), 
sub (odejmowanie), mul (mnożenie).

 » <suffix> – typ danych, na jakich operuje dana funkcja. Pierw-
sza litera, lub dwie, mówi o tym, czy mamy do czynienia z da-
nymi packed (p), extended packed (ep) czy skalarnymi (s). Po-
zostałe litery i cyfry wskazują, czy dane są zmiennoprzecinkowe 
o pojedynczej (s) lub podwójnej (d) precyzji, całkowite (i) lub 
naturalne (u). Wartość liczbowa określa, ile bitów przeznaczono 
na dane – 8, 16, 32, 64, 128, 256 lub 512.

Ponadto między _mm_ a <intrin_op> możemy spotkać wartość 256 
lub 512 – w przypadku instrukcji z zestawu AVX. Jest to dodatkowa in-
formacja na temat wielkości rejestru, na którym operuje dana funkcja.

SIMD – wrzucamy 6-ty bieg na CPU
SIMD (ang. Single Instruction, Multiple Data) jest typem architektury komputerowej, w któ-
rej w danej chwili jedna instrukcja wykonywana jest jednocześnie na wielu strumieniach da-
nych. Architektura ta jest charakterystyczna dla procesorów wektorowych i spotykana jest 
powszechnie w GPU kart graficznych. Nie jest jednak do nich ograniczona – dobrodziejstwa 
SIMD dostępne są również w procesorach z rodziny x86, ARM i innych, kryjąc się pod takimi 
nazwami marketingowymi, jak SSE, AVX czy NEON.
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