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Abstract 

This report investigates what kind of computer architecture, based on Flynn’s taxonomy, is 

used on NVIDIAs Fermi-based GPU to achieve parallellism at a data-level on the GPUs 

multithreaded processors. We find that a variant of SIMD (Single Instruction, Multiple Data), 

called SIMT, is used in the multiple processors on Fermi graphics cards and that NVIDIAs 

implementation of SIMT very closely resembles a vector-based processor. We also dives 

deeper into the specifics of the Fermi architecture and covers what kind of techniques are used 

in order to increase overall performance of the GPU, one key technique being the ability to 

execute two warps simultaneously. Based on the similarities to a vector-based processor that 

we can find on the GPU processors, we theorize that a Fermi GPU should technically be able 

to be classified as a multicore vector processor, and therefore also be able to perform similar 

tasks as aforementioned processor. 

  



Inledning 

Förr i tiden brukade många mikroprocessorer hantera både datorgrafik (t.ex det som visas på 

din dators bildskärm) och program, vilket medförde att en del av processorns 

instruktionskapacitet gick till grafikrelaterade beräkningar. Med en stigande marknad för tv- 

och datorspel och en ökande efterfrågan på bättre grafik, som i sin tur innebar ett behov av 

effektivare grafikrelaterade beräkningar i mikroprocessorer, tillsammans med Moores lag 

ledde till utvecklingen av GPUer (Graphics Processing Units), grafikprocessorer som var helt 

ägnade åt dessa beräkningar.  

Nuförtiden kan även datorprogram utnyttja processorkraften i GPUer, som idag kan innehålla 

flera biljoner transistorer och ett flertal samverkande processorer i ett enda grafikkort. Det är 

viktigt att processorerna i en GPU kan arbeta parallellt för att snabbt kunna utföra en 

instruktion utan konflikter. Den här rapporten kommer gå igenom vilken sorts teknik som 

används i grafikkort av NVIDIAs arkitektur Fermi och vilka egenskaper som är unikt för 

Fermi. 

 

Metod 

Inom området parallellism för processorer är det viktigt att veta hur man hanterar data och 

instruktioner. Hur många av varje kan processorn hantera på en gång? Det finns två 

möjligheter att välja mellan, ”endast en” eller ”flera”. Detta leder till fyra kombinationer, 

SISD (Single Instruction, Single Data), SIMD (Single Instruction, Multiple Data), MISD 

(Multiple Instructions, Single Data) och MIMD (Multiple Instructions, Multiple Data). 

Tekniken som används för att uppnå parallellism i kärnorna i NVIDIAS grafikkort av 

arkitekturen Fermi är en variant av SIMD som kallas SIMT (Single Instruction, Multiple 

Thread). Som namnet tyder så fungerar SIMT sådan att man hämtar en instruktion för flera 

trådar som ska utföra denna instruktion. För att detta ska vara möjligt måste en GPU bestå av 

flera multitrådade SIMD processorer som jobbar parallellt med varandra.  

Trådarna som skapas och hanteras i GPUerna är trådar bestående av endast SIMD 

instruktioner. En vanlig tråd är i sin tur den information som en CPU behöver för att exekvera 

en ström av instruktioner, bl.a. så finner man programräknare, ”register state” och en stack i 

en tråd (jämför med ett bokmärke). Den typen av tråd som används i vårt fall kräver att SIMD 



processorerna som ska exekvera trådarna måste ha parallella ”functional units”, s.k. SIMD 

Lanes, för att utföra operationen. Det måste även finnas en SIMD Thread Scheduler inuti 

varje multitrådad processor som håller reda på och schemalägger trådar som ska exekveras i 

processorn. Något specifikt för NVIDIAs GPU är hur minnet är fördelat mellan de 

multitrådade processorerna. Varje enskild processor har en minnesmängd som inte delas med 

andra SIMD processorer i grafikkortet och en minnesmängd som hela GPUn kan ta nytta av. 

Funktionsmässigt fungerar SIMD processorerna i grafikkorten likt vektorprocessorer. Som 

namnet tyder så utför man operationer på vektorer istället för skalära (enskilda) värden. 

Vektorerna består av ett antal n-bitar ord som är lika många som vektorns storlek. En vektor 

instruktion utför en operation på varje element i en vektor. Man använder sedan pipelining för 

att utföra vektoroperationer parallellt på elementen i en vektor. 

Mycket av det som nämnts ovan finner vi i NVIDIAs grafikkort av arkitekturen Fermi. 

Eftersom Fermi-grafikkort har tillverkats i olika prisklasser så skiljer sig antalet multitrådade 

SIMD processorer åt mellan grafikkortsmodeller, t.ex har NVIDIAs Fermi flaggskeppskort 

GTX 580 16 st multitrådade SIMD processorer jämfört med instegsmodellen GTX 560 som 

har 10,5 st processorer. För att hantera denna skillnad mellan grafikkort finns det en Thread 

Block Scheduler som samlar ihop trådar i blocks och delar ut blocks till processorerna för 

exekvering. När en SIMD processor ska exekvera ett block så delas blocket upp i s.k. warps 

om 32 trådar var och kör sedan varje warp i blocket oberoende av varandra. Thread Block 

Scheduler tar även hänsyn till hur många SIMD processorer som finns tillgängligt i en GPU 

när blocks ska fördelas. 

Unikt för Fermi arkitekturen är att de multitrådade SIMD processorerna kan utföra två warps 

på en gång. Varje SIMD processor i en Fermi GPU har två Warp Schedulers, vars funktion är 

lik en SIMD Thread Scheduler beskriven ovan, som kan välja ut två warps som ska 

exekveras. Sedan används två stycken enheter som delar ut instruktioner för nästa steg. När 

två warps har valts ut kommer instruktionsutdelarna att dela ut en instruktion från varje warp 

till antingen CUDA-kärnor (beräkningsenheterna), till Load/Store-enheter för mellanlagring, 

eller till SFUs (Special Function Units, speciella beräkningsenheter som kan utföra mer 

komplexa beräkningar som t.ex sinus och cosinus). Alla dessa finner man inuti SIMD 

processorn. Man behöver inte se upp för kollisioner tack vare att warps exekveras oberoende 

av varandra, och de flesta instruktionerna som ska utföras går att exekvera i par (NVIDIA 

2009). 



 

Resultat 

Det finns egentligen ingen stor skillnad mellan SIMT och SIMD förutom de multitrådade 

SIMD processorerna som körs parallellt med varandra i GPUer. Vi ser att den grundläggande 

tekniken som används för att uppnå parallellism i NVIDIAs Fermi GPUer, SIMT, har mycket 

gemensamt med SIMD och vektorprocessorer. NVIDIA bygger sedan vidare på denna teknik 

genom att implementera saker som förbättrar prestandan i SIMT, bl.a. fann vi att grafikkort 

som tillhör Fermi-arkitekturen kan utföra två warps på en gång tack vare hur NVIDIA har valt 

att bygga upp deras SIMD processorer som finns i grafikkorten. Minnesmässigt påminner 

designvalet, att varje processor har sitt eget minne och kan ta del av ett större gemensamt 

minne, om ett flernivås-cacheminnen för en CPU. Av detta hade man kunnat påstå att en 

Fermi GPU tekniskt sett skulle kunna fungera som en flerkärnad vektorbaserad CPU då det 

finns många likheter mellan en vektorprocessor och en Fermi GPU. NVIDIA har däremot 

endast tillgängliggjort ett ”virtual instruction set”, PTX, för Fermi-arkitekturen vilket gör att 

påståendet inte kan konfirmeras. 
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