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Амдалов закон #1

Полази од следећих претпоставки:
Део програма F се може савршено паралелизовати
Не узима се у обзир време нопходно за комуникациjу,
распоређивање и комуникациjу
Део програма (1-F) jе савршено сериjски

Време извршавања на 1 процесору = (1-F)/1 + F/1 = 1
Време извршавања на N процесора = (1-F)/1 + F/N
Амдалово убрзање:

speedup =
1

1−F
1 + F

N
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Амдалов закон #2

Закон jе формулисан 1967
Тадашња очекивања су била да jе за сервере (1-F) = 0.35
То значи да jе за сервер са безброj jезгара максимално убрзање
мање од 3
Закључак jе био да се истраживаање треба посветити убрзању
перформасни jедног jезгра
Да ли оваj jедноставан закон са jедноставним софтверским
моделом вредни у време модерних мултипроцесорских система?
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Jедноставан хардверски модел #1

Jедноставан софтверски модел биће надопуњен jедноставним
хардверским моделом
Хардвер чипа jе подељен на:

Процесорски део коjи се састоjи од већег броjа jезгара
Остатак чипа
Претпоставка jе да мењање процесорског дела не утиче на остатак
система

Ресурси за развоj процесорског дела су ограничени
Ограничени су са N ресурса по чипу за процесорски део
Ти ресурси могу бити броj транзистора, снага или нешто друго
За jедноставност разматрања биће узета површина чипа изражена
целоброjним броjем
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Jедноставан хардверски модел #2

Микроархитектур може да побољша перформансе сериjског дела
коришћењем већег броjа ограничених ресурса

Jедноставно основно jезгро троши 1 BCE (Base Core Equivalent)
Унапређено jезгро троши већи броj BCE за исту процесорску
генерациjу
За R jе означен броj BCE коjе унапређено jезгро троши
Са perf(R) биће означена функциjа перформанси

Како изгледа функциjа перформанси?
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Функциjа перформанси

Ако би R > perf(R) тада би се увек унапређивало само jедно jезгро
У том случаjу би се и сериjске и паралелне перформансе jеднако
дообро скалирале
Претпоставка jе да jе R < perf(R)
Графици коjи ће бити нацртани претпостављаjу да jе
perf (R) =

√
R

Уколико се за унапређено jезго употреби 4 BCE дибиjаjу се
перформансе од 2
Уколико се употреби 9 BCE добиjаjу се перформансе од 3

Зашто бас ова функциjа?
Нема коефициjената па jе добра за моделовање
Ову функциjу користе и Alpha, Intel тимови док jош немаjу
конкретне податке
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Колико унапређених jезгара?

Сваки чип jе ограничен са N BCE
Свако jезгро користи R BCE
Претпоставка jе да су jезгра симетрична
Могуће jе имплементирати N/R jезгара по чипу
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Пример

За 16 BCE ово су могућности:
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Перформансе симетричних мулти-процесора

Сериjски део (1-F) користи jедно jезгро са перформансом perf(R)
Сериjско време jе (1-F)/perf(R)
Паралелни део F користи N/R jезгара са перформансама perf(R)
Паралелно време jе F*R/perf(R)*N

symspeedup =
1

1−F
perf (R) +

FR
perf (R)N

Коjе су импликациjе?
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Перформансе за 16 BCE

F jе веома битно
Истраживачи се превасходно требаj концентрисати на повећање F
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Ефикасност паралелног рачунања

Да ли jе убрзање мање од линеарног неефикасно?
speedup(N) < N
Већи део цене данашњих система нису у самом процесорском делу
costup(N) = cost(N) / cost(1)
Паралелни прорачун се сматра ефикасним ако: speedup(N) >
costup(N)
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Хетерогени мултипроцесори

Симетрични мултипроцесори захтеваjу да сва jезгра буду
идентична
Зашто се само нека jезгра не би унапређивала?
За Амдалов jедноставни софтверски модел узећемо да се у
хардверском моделу само jедно jезгро унапређуjе
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Коjи броj jезгара постоjи у хетерогеном чипу

Сваки чип jе ограничен са N BCE (за сва jезгра)
Jедно унапређено jезгро захтева R BCE
Осталих jезгара има N-R (свако троши 1 BCE)
Модел хетерогеном система има 1 + N - R jезгара
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Пример
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Перформансе хетерогених мултипроцесорских система

За сериjски део, разматрање остаjе исто, (1-F)/perf(R)
За паралелни део

Jедно jезгро са перформансом perf(R)
N-R jезгара са перформансама 1
F / (perf(R) + N - R)

hetspeedup =
1

1−F
perf (R) +

F
perf (R)+N−R
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Перформансе за хетеро системе са 256 BCE

Броj jезгара jе 1 унапређено и 256-R основних
Хетрогени системи даjу потенциjално већа убрзања од
симетричних
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Динамички мултипроцесори

Наjвећи броj паралелних jединица за паралелни део програма
Све jединице се скупе заjено за сериjски део програма
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Пердормансе динамичких мултипроцесора

N RBE jединица где се R може скупити за сериксjи део прорачуна
За сериjски део, разматрање остаjе исто, (1-F)/perf(R)
Паралелни део користи свих N jединица за прорачун, F / N

dynspeedup =
1

1−F
perf (R) +

F
N
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Перформансе за динамичке системе са 256 BCE

Динамички системи даjу потенциjално већа убрзања од
хетерогених
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Изградња динамичких мултипроцесорских система

Броj транзистора расте али динмичка потрошња стоjи
Динамичка потрошња ће у будућности бити стварно ограничење
за броj делова система коjи могу истовремено да раде
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