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Abstrakt

Moderna CPU’s (Central processing unit) hämtar en instruktionsström och avkodar, flyttar 
runt, schema-lägger och exekverar instruktioner genom en uppsjö av funktionella enheter i 
processorn, och allt detta i en väldigt djup pipeline.

Denna typ av parallellt arbete tillåter CPU’n att exekvera många olika instruktioner på en 
och samma gång. Vi ska kolla närmare på en av dom först kommersiellt lanserade processorn som 
gjorde detta möjligt, Intel´s p5-baserade pentium MMX.

MMX är en förbättring av Intels tidigare processorer och var designad för att göra datorn 
snabbare och färggladare vid hantering av olika sorters multimedia och spel. Utöver den vanliga 
prestandan så svarar processorn även till 57 olika instruktioner som är orienterade till parallella 
operationer.  

Istället för att låta en instruktion arbeta på en enda bit av data så ger man en instruktion 
möjlighet att arbeta på många olika datakällor samtidigt.

Denna ”Single Instruction, Multiple Data” modellen kallas för SIMD. För och nackdelar, 
samt problemen som uppstod, diskuteras även i artikeln.
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Introduktion

Innan SIMD(Single Instruction, Multiple Data) implementerades i Intel´s Pentium MMX, så 
utfördes beräkningar i tidigare modeller genom SISD(Single Instruction, Single Data), där 
processorn läser in en bit data per instruktion och exekverar sedan en instruktion för att generera 
en enda output, visat i Fig.1 (a).[5] 

Figur 1. (a) Skalär processering (b) SIMD processering [3]

Istället för att göra beräkningar skalärt, där en instruktion arbetar på en enda bit data så tas 
instruktionerna i Pentium MMX och utför samma arbete på många olika datakällor per 
instruktion(SIMD), vilket genererar många olika ”output-data” per instruktion, visat i Fig.1 (b). 
Den stora skillnaden är sammanfattningsvis att man behåller en enda instruktionsström, men har 
möjlighet att hämta olika data på en och samma gång, utföra beräkningar på och sedan skapa 
olika korresponderade outputs.[5]

SIMD-instruktionerna har dock sin begynnelse tidigare än 90-talet. 70-talets superdatorer 
använde en annan sorts SIMD teknologi som i modern tid nu blivit separerade från SIMD-
maskiner då vektorerna i dessa inte blir behandlade på en och samma gång. 80-talets superdatorer 
så som CM-1 och CM-2 implementerade dock denna modernare arkitektur, men även dessa 
varade inte länge då efterfrågan för SIMD sjönk då den billigare MIMD(Multiple Instruction, 
Multiple Data) tog över i superdatorerna.[7]

Det dröjde in på 90 talet innan SIMD började återvända. Detta berodde främst på att 
persondatorerna började bli fler och efterfrågan efter multimedia och spel ökar markant. Intel 
släpper sin Pentium MMX i mitten av 90 talet och med dess instruktionsset på 57 SIMD 
instruktioner, ökar prestandan och snabbheten på alla parallella beräkningar som använder små 
heltal(integer). Detta berörde mest 2d/3d grafik, bild processing och matris beräkningar.  
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SIMD i Intel Pentium MMX

SIMD-instruktionerna implementerades första gången av Intel i Pentium MMX, vilket 
förutom dom vanliga egenskaperna från Pentium även innehåller 57 nya instruktioner. Dessa 
instruktioner var designade för att snabba på ”the core algorithm” och därmed öka övergripande 
prestanda. 

Att ha dessa instruktioner i en Pentium processor gör det enklare att skapa kod som antigen 
skapar eller på nått sätt arbetar med multimedia, t.ex olika sorters realtids-aktiviteter. Exempel på 
detta kan vara att kunna jobba med flertalet kanaler av ljud, kunna spela upp video i högre 
kvalitet samt animation. Även internetkommunikation kan då köras samtidigt i samma 
applikation.    

Dessa 57 instruktioner hade möjlighet att addera upp till 8 heltal(integer) parallellt där dom 
parallella operationerna använder 64-bitars register. Beroende på operation så är dessa register 
definierade som 8x8bit bytes,4x16bit words,2x32bit double-words eller 1x64bit quad-word.

MMX teknologin var designad för att förenkla kodskrivandet, men mest för att kunna 
manipulera matris orienterad data. [3]

Eftersom Pentium MMX inte hade några fysiska MMX kretsar i sin arkitektur och endast var 
en uppgradering av tidigare Pentium så skapades en del problem. Intel lyckades implementera 
MMX och behålla bakåtkompatibilitet genom att använda processorns flyttalsregister för att hålla 
data. Detta gjorde att komplexare beräkningar(som ofta går hand i hand med matris beräkningar) 
tog längre tid. Även om prestandan ofta ökade markant så föll processorn ofta kort på just 
flyttalsberäkningar. Andra faktorer som gjorde beräkningarna snabbare var en ökning av L1-cache 
storlek från 16 till 32 kb.[4]

Även vid utveckling av MMX-kompatibel programvara skapades problem då MMX inte är 
bakåtkompatibel med tidigare instruktioner.  Dock uppmuntrade Intel många utvecklare att 
inkludera både MMX och icke-MMX programvara i applikationerna.[4]

Förutom snabbhet och prestandaökning så tillförde Pentium MMX ett nytt sätt att 
hantera data och skriva kod som helt skiljde sig från tidigare modeller och 
tillvägagångssätt. Multimedia var frågan och Intel svarade med MMX. 

Uppföljaren till Pentium MMX, Pentium 2, hade inbyggda MMX kretsar som löste 
flyttalsproblemet i tidigare modell, vilket gjorde att applikationer kunde dra nytta av både 
komplexa beräkningar och parallella operationer.[4]
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Relaterade arbeten

Datasäkerhet

Integritet och säkerhet är alltid ett ämne på tal i dagens samhälle, och något man ofta saknar rätt 
verktyg för att kunna ligga på framfart med. Det som läggs mest resurser på är naturligt inom 
ekonomi och kommunikation och där säkerhetens fokus ligger på kryptering och avancerade 
algoritmer. 
Kryptografiska algoritmer följer väldigt ofta mönster som utvecklar sig i många iterationer av 
liknande operationer, vilket SIMD har kunnat förbättra markant.[6]

Ett exempel på detta är ”Elliptic curve cryptosystems” som anses vara en hållbar kryptografisk 
lösning då  nycklarna till systemet inte behöver vara speciellt långa och tekniken erbjuder hög 
säkerhet.[6]
Ett Försök till att snabba på processen lades fram av Aoki et al  [1] och med hjälp av en Pentium III 
och SIMD arkitekturen så lyckades man öka snabbheten på den elliptiska kurvans skalära 
multiplikationer med 4.4 gånger.[6]

Medicin

Ett utmärkt exempel på en algoritm som fått en mångfaldig ökning i snabbhet och användning är 
”Smith – Waterman (SW) algorithm”[2], där algoritmens mål är att bestämma regioner mellan 
proteinsekvenser och DNA. 

Tidigare har algoritmen ofta gått oanvänd då det är en väldigt krävande algoritm att 
beräkna och man har försökt leta efter alternativ. 
När samma algoritm implementerades med hjälp av Intels MMX arkitektur, så lyckades den öka 
algoritmens snabbhet med upp till 6 gånger. Detta genom att göra beräkningarna genom en 8-
vägars parallell processering, vilket SIMD gör bra. [6]

Slutsats

Intels MMX chip var på sitt sett en stor framgång, även om den implementerade tekniken 
i sitt tidigare stadie hade sina brister. Förutom att snabba på beräkningar och göra 
multimedia i vardagen en enklare sak, så öppnade det även nya dörrar för nytänk och 
innovation. Speciellt för den enskilda programmeraren som nu fick mer verktyg att jobba 
med och ett annat sätt att tackla problem.  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