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Samenvatting

De inzet van grafische processoren
voor wetenschappelijke

supercomputing applicaties

Grafische processoren (GPU’s) bieden de mogelijkheid tot een enorme reken-
kracht tegen lage aanschafkosten en stroomverbruik. Daarom zijn GPU’s een veel
belovend platform voor supercomputing applicaties. Supercomputers zijn als ge-
volg hiervan complexer en diverser geworden en worden tegenwoordig opgebouwd
uit combinaties van multi-core CPUs en many-core GPU’s. Het ontwikkelen van
wetenschappelijke applicaties die efficiënt gebruik kunnen maken van deze syste-
men is daardoor een veel grotere uitdaging geworden, maar niet minder belang-
rijk. Omdat supercomputers enorme investeringen zijn, kan zelfs een besparing
van 10% op de executietijd van applicaties al een miljoenenbesparing opleveren.

Om technieken te ontwikkelen die toepasbaar zijn voor de gehele scope van
wetenschappelijke applicaties, hebben we ons gericht op twee applicatiedomei-
nen, Multimedia Content Analysis en Climate Modeling. Multimedia Content
Analysis is een karakteristiek applicatiedomein voor reken-intensieve applicaties,
terwijl Climate Modeling juist karakteristiek is voor data-intensieve applicaties.
Daarna hebben we ons op gericht op het minimaliseren van de tijd die wordt be-
steed aan data transfers en het overlappen van deze transfers met berekeningen
op een manier die algemeen toepasbaar is voor GPU-computing applicaties.

In hoofdstuk 2, hebben we laten zien hoe GPU berekeningen geïntegreerd kun-
nen worden in hoog niveau parallelle programmeermodellen die direct gebruikt
kunnen worden door domeinexperts. Het is essentieel om efficiënte programmeer-
omgevingen te creëren die de intrinsieke complexiteit van GPU computing kunnen



140

verbergen, omdat het onrealistisch is om te verwachten dat domeinexperts ook
experts worden op het gebied van GPU-computing.

Om dit doel te realiseren hebben we de rekenfuncties die de algoritmische
patronen in het Parallel-Horus systeem implementeren vervangen door functies
die uitgevoerd worden door de GPU. Vervolgens hebben we een lazy paralleliza-
tion aanpak gebruikt om de uitvoering van meerdere rekenfuncties op de GPU
na elkaar te optimaliseren. Door middel van een finite-state machine worden
GPU geheugen operaties ingevoegd terwijl het programma draait. Deze aanpak
bleek niet alleen simpel te implementeren, maar ook een schaalbare en effectieve
methode voor de optimalisatie van MMCA applicaties op GPU-clusters.

We hebben de performance van het aangepaste Parallel-Horus systeem geë-
valueerd met behulp van verschillende versies van een karakteristieke voorbeeld
applicatie die lijnen in een afbeelding detecteert. Onze evaluatie liet zien dat
lazy parallelization de performance verbetert in alle geteste gevallen. Hiermee
hebben we aangetoond dat het aangepaste systeem in staat is om een volledig
sequentieel programma uit te voeren op een GPU-cluster, zonder dat dit enige
extra aanpassingen of expertise van domeinexperts vereist.

Hoofdstuk 3 laat een uitgebreide studie zien van de optimalisatie van de 2D
convolutie operatie. Deze operatie is karakteristiek voor reken-intensieve applica-
ties en vormt een essentieel onderdeel van signaal en beeld verwerkingsapplicaties.
Convolutie operaties zijn doorgaans verantwoordelijk voor een groot gedeelte van
de executietijd van dit soort applicaties. We hebben een nieuwe methode ge-
ïntroduceerd voor het oplossen van shared memory bank conflicts in de context
van convolutie operaties evenals een nieuwe optimalisatie aanpak die we adaptive
tiling noemen. Met behulp van adaptive tiling is het mogelijk om efficiënte en
flexibele convolutie implementaties te creëren voor GPU’s. We hebben ook nog
een combinatie van adaptive tiling met loop unrolling geïmplementeerd om een
minder flexibele, maar zeer efficiënte implementatie te verkrijgen. Deze laatste
methode is minder flexibel, omdat de afmetingen van het convolutie filter dat
wordt gebruikt in de applicaties al tijdens het compilen bekend moet zijn.

We hebben de performance geëvalueerd van verschillende implementaties van
convolutie operaties op een reeks van moderne grafische processoren. Alle opti-
malisaties hebben samen een grote impact op de performance. Onze uiteindelijke
optimalisatie laat een performance verbetering zien van tot een factor 9.14 over
naïeve implementaties. Dit komt niet alleen door de combinatie van adaptive
tiling en loop unrolling, maar ook doordat de best presterende combinatie van
thread block afmeting en tiling factor wordt geselecteerd voor iedere filter afme-
ting.

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe data-intensieve applicaties voordeel
kunnen halen uit het gebruik van GPU’s. Dit hoofdstuk buigt zich over het
Parallel Ocean Program (POP), een karakteristieke Climate Modeling applicatie.



We hebben onderzocht wat de performance eigenschappen zijn van het Parallel
Ocean Program om te kunnen identificeren welke specifieke onderdelen van de
applicatie het meeste voordeel kunnen halen uit executie op GPU’s. Daarnaast
hebben we in detail beschreven hoe de bestaande software aangepast dient te
worden om efficiënt gebruik van GPU’s te bewerkstelligen. Ten slotte hebben we
onderzocht wat de impact is van het gebruik van GPU’s op de performance ook
wanneer het programma wordt gedraaid op meerdere GPU-clusters tegelijkertijd.

We hebben drie functies geïdentificeerd voor implementatie op GPU’s, deze
functies vormen een belangrijk onderdeel van de berekening van verticale convec-
tie in de oceaan. Om het efficiënt gebruik van de GPU te realiseren binnen de
bestaande software hebben we meerdere versies van iedere GPU functie geïmple-
menteerd, om experimenteel te kunnen verifiëren welke versie de beste overlap
behaalt tussen GPU berekeningen en communicatie van en naar GPU geheugen.
Daarnaast worden de berekeningen en de data transfers van en naar de GPU
overlapt met berekeningen op de CPU. Onze evaluatie laat zien dat het gebruik
van GPU’s bijdraagt aan de peformance, zelfs wanneer de applicatie geen echte
computationele hotspots bevat.

Dit is een veelbelovend resultaat, omdat het merendeel van de executietijd per
kernel nu nog opgaat aan PCIe transfers. Wanneer meer berekeningen worden
verplaatst naar de GPU, kan er meer data worden hergebruikt op de GPU en
sommige tussentijdse resultaten hoeven mogelijk zelfs nooit de GPU te verlaten.
In dat geval kunnen veel van de PCIe transfers volledig worden voorkomen. In de
nabije toekomst hopen we te komen tot een volledige GPU implementatie voor
de verticale mixing in POP.

Daarnaast, hebben we laten zien dat het mogelijk is om de werkverdeling in
POP te verbeteren, zodanig dat de applicatie kan draaien op meerdere clusters
tegelijkertijd. Nog belangrijker is dat onze evaluatie laat zien dat ook de com-
binatie van GPU executie en de hiërarchische werkverdeling ook performance
verbeterend werkt. Dit is een opmerkelijk resultaat, omdat het hiërarchische ver-
delingsschema de voorkeur geeft aan kleine blok afmetingen, om nauwkeurig het
werk te kunnen verdelen, terwijl de GPU juist grotere blokken nodig heeft om de
utilisatie op peil te houden. De GPU utilisatie wordt echter ook verhoogd door
het feit dat alle processen die draaien op de CPU cores slecht één enkele GPU
delen voor al hun berekeningen. Daardoor werken de twee verschillende methodes
eigenlijk hand-in-hand om de performance van de applicatie te verbeteren.

In hoofdstuk 5 hebben we technieken gepresenteerd die noodzakelijk zijn om
de performance van data-intensieve operaties te verbeteren. Eigenlijk alle GPU
applicaties voeren regelmatig data transfers uit van en naar GPU geheugen. Het
overlappen van berekeningen op de GPU en deze CPU-GPU communicatie kan
bijdragen aan het minderen van de kosten van het verplaatsen van data. Er
bestaan verschillende technieken om data van en naar de GPU te versturen en
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om deze transfers te overlappen met GPU berekeningen. Het implementeren van
alle alternatieven is doorgaans erg veel werk en niet haalbaar. Om inzicht te
verschaffen in de performance van GPU applicaties stellen wij het gebruik van
een analytisch performance model voor, dat rekening houdt met deze transfers
en de overlap tussen berekening en communicatie.

Onze evaluatie laat zien dat de performance modellen gebruikt kunnen worden
om de best presterende implementatie strategie te selecteren voor een verzameling
van functies uit bestaande en veel gebruikte applicaties voor drie verschillende
klassen van GPU’s. In alle geteste gevallen is de foutmarge van de schattingen
minder dan 10% van de geobserveerde executietijd. Ook hebben we onze perfor-
mance modellen gebruikt om subtiele performance problemen in eerdere versies
van onze implementaties te ontdekken. Het overlappen van GPU berekeningen
en CPU-GPU communicatie verbetert de performance van de functies in onze
evaluatie tot een factor 2. Deze resultaten laten duidelijk de toepasbaarheid en
effectiviteit van onze performance modellen zien.

De introductie van GPU’s als een rekenplatform voor supercomputers heeft
een groot gat geslagen tussen hardware en software. We zijn van mening dat de
onderliggende reden hiervoor is dat de bestaande software eigenlijk te rigide is
geïmplementeerd. De hoeveelheid handmatig werk die nodig is om de code te
herzien en herstructureren staat niet in verhouding met hoe conceptueel eenvou-
dig die taak eigenlijk is. Wij zijn van mening dat krachtigere tools voor software
ontwikkeling noodzakelijk zijn om de productiviteit van dit proces te verhogen.
Wij zien het werk in dit proefschrift aan onder andere programmeermodellen en
performance modellen als essentiële stappen in deze richting.


