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Sammanfattning
Att driva prestandan av en processor framåt, kan göras på många sätt. Den nyvunna 
prestandaökningen som kommer med en viss utveckling, mäts på olika sätt och har olika effekt 
beroende på domän av användning. 

Rapporten har som mål att undersöka SIMD-instruktionstilläggen i Intel-arkitekturer, med fokus på 
senaste familjen av instruktioner, Advanced Vector Extensions, och vad de har för 
användningsområden samt vilka problem som man kan stöta på vid användning av teknologin.

Först beskrivs SIMD övergripligt, och tilläggen som gjorts till x86-arkitekturen och dess 
instruktionsuppsättning övergripligt för att senare visa ett exempel på hur kompilatorer omvandlar 
källkod från C/C++ till AVX-assemblykod, och hur de ständigt blir effektivare på detta.

Inledning

“SIMD Multimedia Extensions started with the simple observation that many media applications
operate on narrower data types than the 32-bit processors were optimized for. Many graphics
systems used 8 bits to represent each of the three primary colors plus 8 bits for transparency.”

(Patterson & Hennessy 2012 , s. 282) 

SIMD, Single Instruction Multiple Data, även kallat Single
Instruction Stream, Multiple Data Stream, beroende på vilken
källa man hänvisar till, är ett sätt att utnyttja data-nivå
parallelism inom olika typer av beräkningar. SIMD beskrivs
av Flynns taxanomi, som en av fyra klasser av datorer, där en
dator med SIMD-arkitektur, är en dator som opererar på
multipla strömmar av data, med en enkel ström av
instruktioner. Figur 1, beskriver konceptet för hur en SIMD-
arkitektur ser ut.

SIMD, ibland även kallat för subword parallelism, beskriver
hur en processor utfärdar en instruktion att utföra en
operation, på flera dataelement inuti en vektor, samtidigt. Som
namnet subword parallellism antyder och som citatet
beskriver, så bearbetas delar av dataelement parallellt.

På till exempel en 32-bitarsplattform, när data inte är större än 8, eller 16 bitar, så förlorar man 
principiellt prestanda, genom att behandla 8 bitar som 32 på hårdvaru-nivå, när en operation som 
t.ex. addition ska utföras. Dataöverföring mellan register och primärminne för datatyper smalare än 
32-bitar har länge funnits på x86-arkitekturen, men innan SIMD-tilläggen fanns inget direkt sätt att 
utnyttja dessa smalare datatyper.

Genom att packa fyra 8-bitars dataelement i ett 32-bitarsregister, och utföra en operation på hela 
registret, har man I princip fyrdubblat prestandan, Det vill säga att processorn utfärdar en 
instruktion, som utför en operation X över Y antal data inuti ett register, parallellt, istället för det 
mer konventionella sättet - att utfärda en instruktion per data-operation per dataelement, som i 
exemplet Patterson & Hennessy beskriver, kan vara en förändring av färg, eller en nivå av 
transparans i en pixel på skärmen bara för att nämna ett av många exempel på användningsområden.
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Implikationerna, utöver att man får ökad prestanda, av att endast behöva utfärda en instruktion per 
operationer över flera data, är att SIMD-arkitekturer potentiellt sett, kan vara mer energieffektiva än
andra arkitekturer, då de slipper utfärda lika många instruktioner. Med detta i åtanke och att bild- 
och ljudbehandling innehåller en väsentlig mängd DLP (data-level parallellism), så blev SIMD 
attraktivt för handhållna enheter som mobiltelefoner, surfplattor med mera, och SIMD-tillägg har 
varit del många arkitekturer sedan ca 2000. 

Intels tidigare SIMD-tillägg
Intel lade 1997 till MMX som instruktionsuppsättning med 57 nya instruktioner, till deras Pentium- 
och Pentium Pro 32-bitarsarkitekturer. MMX använde den befintliga flyttalsstacken för att 
accellerera beräkningar och operationer över packade heltalsvärden, med smal bitbredd. MMX-
registren är alias för x87-coprocessorns flyttalsregister, och är överlappade på ett speciellt sätt för 
att uppnå en 64-bitars bredd. Det möjliggör att t.ex. att fyra stycken 16-bitars heltal kan beräknas 
på, parallellt genom att bara utfärda en instruktion.

Figur 2, föreställer hur så kallade SIMD-
lanes ser ut, där en operation utförs
parallellt över flera element. 

Eftersom MMX-registerna är alias för
flyttalsregistrena innebär det att en
flyttalsoperation kan påverka, eller
korrumpera, innehållet i MMX-registerna,
och vice versa. Det innebär att SIMD-
operationer och flyttalsoperationer får
göras åtskiljt, det går alltså inte använda
både och i samma kod.

MMX som teknologi fick aldrig något direkt genomslag, för runt den perioden introducerades de 
första kommersiella grafikkorten, som dedikerade enheter klarar av att behandla sådana beräkningar
snabbare. 

Det hindrade dock inte Intel från att fortsätta utveckla SIMD-instruktionsuppsättningstilläggen och 
1999 lade Intel till ytterliggare 70 SIMD-instruktioner, nu under namnet SSE, där de största 
förändringarna var att lägga till 8 separata register, fördubbla bitbredden från 64 till 128 bitar, samt 
lägga till en single-precision flyttalsdatatyp, till skillnad från MMX som endast kunde operera över 
heltal. 

Med SSE, kan operationer utföras på 4x32-bitar, parallellt. För att förbättra minnesprestandan, lades
cache pre-fetch till, för att dölja fördröjning vid utfärdande av en instruktion samt streaming store 
instruktioner, en typ av instruktioner som kringgår cache-minnet och skriver data direkt tillbaks till 
primärminnet. 

2001 lades ytterliggare 144 instruktioner till, under namnet SSE2, den här gången med en datatyp 
som är double-precision, vilket innebär att processorn kan utföra flyttalsoperationer på 2*64-bitar 
parallellt. De flesta instruktioner som kom med releasen av SSE2, var modifieringar av MMX och 
SSE-instruktioner, som nu istället kunde utföras på 64-bitar.
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Fram till och med 2007 släpptes processorer med SSE3, SSE4, samt två stycken uppdateringar av 
SSE4, SSE4.1 och SSE4.2 Nya instruktioner inkluderade komplexa aritmetiska uttryck, 
grafikoperationer på struktur-vektorer, flyttals-förvandlingar och trådsynkronisering. 

2011 släppte Intel nya processorer, under namnet Sandy Bridge
med stöd för AVX, vilket ökade SSE-registervidden från 128
bitar till 256, som i sin tur omdefinierade 250 instruktioner och
tillade 128 nya. 

AVX-instruktioner
Instruktionsuppsättningen kodas med så kallat VEX-prefix, ett
två eller tre-byte prefix, vilket möjligör åtkomst till de nya 256-
bitars registren, samt enligt Intel, städar upp kodningen för
nuvarande och framtida x86/64-instruktioner. 

Den hårdvara som stödjer AVX, består av sexton 256-bitars
register, benämda som YMM. Dessa register ligger ovanpå de
gamla 128-bitars SSE register, benämnda som XMM, på
liknande sätt som MMX använde flyttalsstackens register.

Så XMM-registrena är den lägre halvan, av YMM-registrena, enligt figur 1. Det medför samma 
problem som MMX-operationer drabbades av i samband med flyttalsoperationer, det vill säga, att 
om man försöker blanda användandet av SSE2 och AVX, så kan operationerna råka ut för 
fördröjningar, för att hårdvaran måste spara och återställa de övre 128 bitarna av YMM-registret. 
Detta sker för att SSE inte vet om de övre 128 bitarna I YMM registret, så hårdvaran sparar dom 
128 bitarna, när SSE-instruktioner ska användas och så nollställs de, så att när AVX-instruktioner 
ska börja användas igen, så återställs värdena. Detta orsakar en penalty som kostar flertalet 10-tal av
klockcykler.

AVX-instruktioner finns både som vektor-version och skalär version, där ett en operation utförs på 
ett enskilt vektorelement.

AVX introducerade ett nytt instruktionsformat, så kallat non-destructive 3-operand form, på formen 
c = b + a, med 3 operander, där destinationsregistret alltså är skiljt från de två källoperanderna. De 
äldre instruktionsuppsättningarna är på formatet a = a + b, där en källoperand alltid skrivs över. Det 
finns även stöd för syntax med 4 operander, vilket ökar flexibiliteten och minskar kodningen av 
instruktioner och gör dom snabbare att exekvera. I och med lanseringen av AVX blev det även 
möjligt att börja använda sig av den 3-operandformen för vanliga instruktioner.

Utnyttjande av AVX-instruktioner
För att utnyttja AVX, så behövs det att man skriver programmen med så kallade AVX intrinsics, det 
är funktioner I C eller C++ t.ex. som görs inline, det vill säga att kompilatorn byter ut dom mot 
AVX-assemblerkod. GCC och Intels C++ Compiler (ICC), MSVC++ och även Clang stödjer AVX 
intrinsincs. Men även om dessa intrinsics är enklare att uttrycka i kod, än direkt assembler, så är 
fortfarande AVX intrinsics ganska komplicerade. På senare tid har dock utvecklingen av 
kompilatorteknologin bidragit med att kompilatorer själva har blivit bättre på att identifiera källkod 
som kan vektoriseras, eller automatiskt omvandlas till AVX-instruktioner som t.ex. Fused Multiply-
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Add en instruktion som multiplicerar innehållen av två vektorer och adderar ett tredje, och sedan 
spara i valfritt, alltså på formen X = A*B + C. 

Med dagens kompilatorer så kan man med rätt inställningar ställa in så att AVX utnyttjas, 
automatiskt. Dock så är instruktionsuppsättningen så bred och fortfarande komplicerad, att 
assemblerkod krävs för att till fullo utnyttja instruktionsuppsättningen. Patterson & Hennessy 
skriver vid flertalet tillfällen att de anser att SIMD-tillägg är för specifika, att kortvektorteknologin, 
bryter lite mot ett av deras mantra i boken Computer Organization, make the common case fast, 
samtidigt noterar de prestandaökning upp emot 4 gånger så stor skillnad i antal miljarder 
flyttalsoperationer per sekund. 

Användningsområde
Patterson & Hennessy noterar att målet med utökningen av instruktioner som AVX bidrar med, har 
varit att accellerera beräkningar med noggrant skrivna bibliotek, istället för att kompilatorn ska 
generera dom självmant, men som de noterar, och som C källkoden under Resultat visar, så hjälper 
kompilatorn med att generera instruktioner som Fused-Multiply-Add, både med intrinsics, men 
även med vanlig C-kod. De senaste versionerna av de fyra största kompilatorerna bidrar alla med 
auto-vektorisering, med mera för att snabba upp program. Med det sagt, så är AVX syftat specifikt 
för intensiva flyttalsapplikationer som bildhantering, ljud- och videoprocesser, vetenskapliga 
applikationer som t.ex. N-body simulationer, finansiella analyseringar, 3D-modellering och analys. 

FMA-operationer som A = A * B + C, är bättre än operationer som utför dom ett steg i taget, för 
mellanliggande steg i en FMA-operation har “oändlig precision”, då den hoppar över den 
avrundning som sker vid instruktionen store, i vanliga fall, därmed blir FMA-operationer mer 
exakta, och det är denna enda avrundning som ger dessa instruktioner, “fused” prefixet. De är även 
snabbare än att utföra beräkningarna stegvis. Instruktionerna kommer I tre olika format, beroende 
på hur operanderna är sorterande, och benämns genom en tre-siffrig extension, 132(A = A * C + B), 
213 (A = B*A + C), 231(A = B*C + A), och bestämmer därmed operandernas ordning I högerled.

Resultat

Nedanstående kod är ett test av 3 olika kompilatorers förmåga att omvandla C++ subrutiner till 
AVX-assembly. Den första funktionen tar 3 flyttal av 32-bitars precision. Den andra subrutinen tar 
vektorer med en speciell avx-intrinsic som datatyp, vektorer som är så kallade packed-single 
precision, alltså 256 bitar breda, med 8 * 32-bitars flyttal som innehåll. Och detta görs med en 
maskininstruktion. För att upprepa en sån här beräkning, med vanlig källkod I t.ex. C/C++, så är 
man tvungen att skicka som argument med vektorerna av flyttal, med 8 element, alltså float[8], till 
en subrutin, som sedan itererar över de åtta elementen, multiplicerar och adderar inom varje loop på
formen a[i] * b[i] + c[i]. Källkoden för denna funktion är 



float mul_add(float a, float b, float c) {
    return a*b + c; // Skalär multiply-add
}

// _mm256 är en avx-intrinsic datatyp, en 256-bitars vektor
__m256 mul_addv(__m256 a, __m256 b, __m256 c) {
    return _mm256_add_ps(_mm256_mul_ps(a, b), c); // vektor multiply-add X = A * B + C
}

float* multi_add(float* a, float* b, float* c) {
for(int i = 0; i < 4; i++) {
 a[i] = a[i]*b[i] + c[i];
 }
return a;

}

Med nedanstående flaggor vid kompilation erhålls prestandaförbättringar ochautovektorisering även
av subrutinen mul_add, som är skriven i C++-kod.  

GCC:   -O2 -mavx2 -mfma
Clang: -O1 -mavx2 -mfma -ffp-contract=fast
ICC:   -O1 -march=core-avx2

Assemblerkod för mul_add och mul_addv
mul_add, @function          # float mul_add(...)        
vfmadd132ss     %xmm1, %xmm2, %xmm0 # vfmadd, vector fused multiply add, använder 128-bitars registren
ret

.type   mul_addv, @function         #    
vfmadd132ps     %ymm1, %ymm2, %ymm0 # sammansatt avx-intrinsics, omvandlas av kompilatorn till vfmadd, 256-

  #bitars registren %ymm1 och 2 används
ret

SSE-registren xmm1, xmm2 och xmm0 är parameterlistan till mul_add, och ymm1, ymm2, ymm0 
är motsvarande i mul_addv, som är skriven med hjälp av AVX-intrinsics. 

Diskussion
Patterson & Hennessy, noterar i Computer Architecture: A Quantitative Approach 4th edition, att 
SIMD-tilläggen i jämförelse med rena vektorarkitekturer inte har något vidare brett 
användningsområde. I Computer Organization: The Hardware/Software skriver de om “Eight great 
ideas in Computer Architecture – Make the common case fast. Making the common case fast will 
tend to enhance performance better than optimizing the rare case.” samt på sida B-32 i Computer 
Architecture: A Quantitative Approach skriver de “Alas, SIMD extensions are more an example of 
good marketing than oustanding achievement of hardware-software co-design.”

De tycks antyda att de första SIMD-tilläggen till x86-arkitekturenm inte spelar någon väsentlig 
vidare roll i utvecklingen av processorhårdvara. Om man bortser från SIMD-arkitekturen som 
Nvidias grafikkort består av, eller rena vektorarkitekturer, så tycker de att MMX var mer lyckat som
ett marknasföringsjippo, än vad det var väsentlig framgång i utveckling av hårdvara. Men det 
tilläggen har bara blivit fler över åren, och även andra arkitekturer än x86 har en bred 
instruktionsuppsättning av SIMD-instruktioner, som tillägg, så som ARM och AMD. Det finns 



utrymme för expansion av AVX, och Intels Xeon Phi använder sig av AVX-512, med stöd för 512-
bitars breda vektorer, och 1024-bitar är redan utlovat, men något datum är ej satt än.
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