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1. Podstawy 
 
W okresie minionych dekad architektura komputerów była dość 
jednorodna i dobrze ustalona. Dominujące - PC.  
 
Jako że architektura maszyn była jednorodna to nie wpływała ona 
znacznie na model programowania.  
 
Obecnie sytuacja ta ulega zmianie. Przeciętny użytkownik może 
stosunkowo niewielkim kosztem stać się posiadaczem komputera z 
procesorem wielordzeniowym lub nawet klastra. 
 
Przykład: 
• Projekt Microwulf -  eksperymentalny klaster składający się z czterech 

węzłów  osiągający wydajność 26 Gflops - koszt 1256 
• Skonstruowany w roku 1985 superkomputer Cray osiągał moc 3.9 

Gflops - koszt 17 mln dolarów.   
 
Architektura systemu komputerowego ma znaczny wpływ na sposób 
konstruowania oprogramowania. 
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1.1 Klasyfikacja systemów równoległych 
1.1.1 Taksonomia Flynna 
Taksonomia Flynna bierze pod uwagę dwa czynniki: 
• Liczbę strumieni instrukcji 
• Liczbę strumieni danych 
 
W klasyfikacji bierze się pod uwagę: 
• Jednostkę przetwarzająca  JP 
• Moduł pamięci   MP 
 
 
Skrót Nazwa angielska Liczba strumieni 

instrukcji 
Liczba 
strumieni 
danych 

SISD Single Instruction Single Data 1 1 
SIMD Single Instruction Multiple Data 1 wiele 
MISD Multiple Instruction Single Data Wiele 1 
MIMD Multiple Instruction Multiple 

Data 
Wiele wiele 

 
 
1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction, Single Data 

JS1

JP 1PROGRAM

RAM1

Jednostka
przetwarzająca

Modul pamięci

Instrukcje

Dane

Jednostka
sterująca

 
Do tej klasy należą maszyny jednoprocesorowe. Elementy równoległości 
pojawiają się jako przetwarzanie potokowe i superskalarne. 
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1.1.3 Maszyna SIMD - Single Instruction, Multiple Data 
• W wielu przypadkach komputer przetwarza regularne struktury 

danych jak macierze, wektory, obrazy.  
• Te same obliczenia na różnych danych  
• W maszynie o architekturze SIMD występuje jeden strumień instrukcji 

który operuje na wielu strumieniach danych 
 

jednostka sterująca

JP 1 JP 2 JP N

PROGRAM

RAM1 RAM2 RAM N

Jednostki
przetwarzające

Moduly pamięci

sterowanie

Dane

 
Rys. 1-1  Koncepcyjny schemat maszyny SIMD 
 
Do klasy SIMD tej należą komputery wektorowe i macierzowe. 
Wykonują takie same instrukcje na oddzielnych danych. 
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 Procesory macierzowe 
Procesor macierzowy skonstruowany jest jako  siatka (dwu lub trzy 
wymiarowa) jednakowych procesorów posiadających pamięci lokalne w 
wykonujących jeden program. 
 

jednostka sterująca

JP

PR
O

G
R

A
M

PL - pamięć
lokalna

JP - jednostka
przetwarzająca

Pamięć glówna

PL
JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

JP
PL

Procesor ogólnego
przeznaczenia

System
wejścia
wyjścia

Procesor
macierzowy

 

Rys. 1-2 Schemat koncepcyjny komputera macierzowego 
 
Przykład 
• Za pierwszy komputer macierzowy zbudowany według architektury 

SIMD uchodzi ILLIAC IV. Projekt z lat 60 w University of Illinois a 
maszyna weszła do eksploatacji w roku 1972.  

• Maszyna składała się z jednostki sterującej rozgłaszającej rozkazy do 
64 jednostek przetwarzających (w rzeczywistości zbudowano tylko 16 
jednostek).  

• Każda z tych jednostek operowała na pamięci lokalnej zawierającej 
2K słów 64 bitowych i mogła komunikować się bezpośrednio z 
czterema innymi procesorami.  

• Wydajność maszyny sięgnęła 15 Mflop i była daleko poniżej 
zakładanej wydajności 1000 Mflop.   

 
Według koncepcji SIMD budowane są akceleratory graficzne stosowane 
w komputerach PC.  
 
Przykład: 
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GeForce GTX 280 firmy Nvidia - 30 multiprocesorów z których każdy 
składa się z 8 jednostek przetwarzających posiadających wspólną 
pamięć lokalną.  
Karta zawiera 240 procesorów połączonych w grupy po 8 - jest to rodzaj 
procesora macierzowego.  
 
 Komputery wektorowe 
• Procesor wektorowy operuje na wektorach czyli wielu wielkościach 

skalarnych naraz.  
• Komputer wektorowy składa się z części zawierającej procesor 

konwencjonalny i uzupełniony jest o procesor wektorowy będący 
jednostką wykonującą operacje na długich rejestrach danych.   

• Procesory wektorowe są elementami wielu superkomputerów (DCD 
Cyber 205, Cray 1, Cray 2, Cray 3, Fujitsu VPX 2000, Hitachi S3600).  

 
W procesorach Pentium stosowane są mechanizmy MMX (ang.  
MultiMedia eXtension) i SSE (ang. Streaming SIMD Extensions).  
 
Mechanizm MMX - wykonywanie operacji stałoprzecinkowych na 
wektorach 64 bitowych  
Mechanizm SSE -  wykonywaniu operacji zmiennoprzecinkowych na  
wektorach zawierających 4 liczby zmiennoprzecinkowe (każda zajmuje 
32 bity). 
 
 
Własności komputerów SIMD: 
• System składa się z wielu (często prostych) procesorów. 
• Wszystkie procesory wykonują te samą instrukcję ale dla różnych 

danych. 
• Każdy z procesorów posiada pamięć lokalną ale istnieje też pamięć 

wspólna. 
• Często istnieje połączenie pomiędzy sąsiednimi (lub innymi) 

procesorami. 
• Implementują równoległość drobnoziarnistą (ang. fine-grained 

parallelism.) 
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1.1.4 Maszyna MISD - Multiple Instruction, Single Data 
 
W maszynach MISD pojedynczy strumień danych  
przetwarzany jest przez wiele jednostek przetwarzających JP1 – 
JPN które sterowane są przez jednostki sterujące JS1 - JSN. 
Jednostki te wykonują różne programy P1 – PN. 
 

JP 1 JP 2 JP N
Jednostki

przetwarzające

sterowanie

Dane

JS 1 JS 2 JS N

Pamięć

Jednostki
sterujące

Program

 
Rys. 1-3 Schemat koncepcyjny komputera MISD 
 
Istnieje tylko bardzo niewiele przykładów realizacji tego typu maszyn. 
 
Komputery wysokiej dyspozycyjności – te  same dane przetwarzane są 
przez kilka niezależnych jednostek a wyniki porównywane. O tym który 
wynik jest prawidłowy decydują procedury głosujące.  
 
Koncepcja architektury MISD   
• w pojedynczym strumieniu danych wyszukiwane są wzorce różnych 

wirusów  
• zaszyfrowane dane są dekodowane przez różne algorytmy. 
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1.1.5 Maszyna MIMD - Multiple Instruction, Multiple Data 
Klasa MIMD obejmuje różnorodne komputery równoległe.  
 
W komputerze tym N jednostek sterujących JS według indywidualnych 
programów steruje jednostkami przetwarzającymi JP operującymi na N 
indywidualnych strumieniach danych. 
 
 
 

JP 1 JP 2 JP N
Jednostki

przetwarzające

sterowanie

Dane

JS 1 JS 2 JS N
Jednostki
sterujące

MP 1 MP 2 MP N Moduly pamięci

Program

 
 
Rys. 1-4 Schemat koncepcyjny  komputera MIMD 
 
Klasa MIMD jest bardzo obszerna i zróżnicowana.  
 
Należy do niej całe spektrum komputerów poczynając do stacji 
roboczych  (procesory wielordzeniowe) po superkomputery. 
 
Komputery te mogą znacznie różnić się architekturą i wymagać 
odrębnych metod programowania. W związku z tym potrzebna jest 
metoda dalszego ich klasyfikowania. 
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1.1.6 Taksonomia Tanneubauma 
Taksonomia Tanneubauma bierze pod uwagę komunikację 
pomiędzy procesorami. Może ona być przez: 
• wspólną pamięć 
• system wejścia wyjścia 
 
Konstrukcja w której procesory komunikują się poprzez pamięć dzieloną 
nazywa się wieloprocesorem  (ang. Multiprocessor).  
Gdy  procesory komunikują się poprzez urządzenia wejścia wyjścia 
mamy do czynienia z wielokomputerem (ang. Multicomputer).  
 

Komputery

SISD SIMD MISD MIMD

Wieloprocesory Multikomputery

UMA NUMA Masywnie
równolege Klastry

 
Rys. 1-5 Klasyfikacja komputerów  

 
Multiprocesory 
Jedna przestrzeń adresowa dzielona pomiędzy wiele procesorów. 

RAM

SIEC   PRZEŁACZAJACA

CPU 1 CPU 2 CPU N

 
Rys. 1-6 Schemat multiprocesora 
 
Wszystkie procesory dzielą jedną przestrzeń adresową. 
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Własności multiprocesora: 
• Dostęp do pamięci jest wąskim gardłem ograniczającym 

wydajność systemu. 
• Komunikacja procesów odbywa się przez wspólną pamięć - 

nie trzeba specjalnych mechanizmów komunikacyjnch 
• Konieczność synchronizacji dostępu do zmiennych 

dzielonych 
 
Multikomputery (ang. Multicomputers) 
Każdy z procesorów ma swą własną przestrzeń adresowa  
 

SIEC   PRZEŁACZAJACA

CPU 1 CPU 2 CPU N

RAM 1 RAM 2 RAM N

I/O 1 I/O  2 I/O  N

 
Rys. 1-7 Schemat Multikomputera 

 
Własności 
• Każdy z procesorów ma swoją lokalną pamięć. 
• Komunikacja procesów odbywa się przez system wejścia / 

wyjścia przy wykorzystaniu abstrakcji komunikatów.  
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1.1.7 Taksonomia Johnsona 
Eric E. Johnson dokonał modyfikacji klasyfikacji Flynna i podzielił 
kategorie komputerów MIMD na cztery części w zależności od 
zastosowanej w nich struktury pamięci.  
 
Rodzaj pamięci: 
• GM - pamięć globalna (ang. Global Memory). 
• DM - pamięć rozproszona (ang. Distributed Memory). 

 
Dostęp do pamięci: 
• SV - współdzielone zmienne (ang. Shared Variables). 
• MP - przekazywanie komunikatów (ang. Message Passing). 

 

 Pamięć globalna GM Pamięć rozproszona 
DM 

Komunikacja SV 
poprzez zmienne 
dzielone  

GMSV DMSV 

Komunikacja MP 
poprzez 
przekazywanie 
komunikatów  

GMMP DMMP 

Tab. 1-1 Klasyfikacja komputerów według Johnsona 
 
 
W komputerach należących do grupy GMSV wykorzystywana jest 
pamięć globalna oraz współdzielone zmienne. Maszyny tego typu są 
ściśle powiązanymi ze sobą wieloprocesorami których liczba zazwyczaj 
jest nie większa od dwudziestu. Dostęp do pamięci realizowany jest 
zazwyczaj z wykorzystaniem współdzielonej magistrali. 
 
Grupa DMMP to wysoko skalowalne wielokomputery wyposażone w 
pamięć rozproszoną, charakteryzujące się niejednolitym mechanizmem 
dostępu do pamięci, kilkoma przestrzeniami adresowymi oraz 
przesyłaniem komunikatów. Ze względu na różnice w budowie maszyn 
zgodnych z architektura DMMP często wydzielane są wśród niej 
mniejsze klasy. 
 
Komputery DMSV to skalowalne wieloprocesory, w których 
główna różnica w stosunku do klasy DMMP jest współdzielenie 
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zmiennych zamiast przesyłania komunikatów oraz 
zastosowanie globalnej przestrzeni adresowej. Ilość 
procesorów nie przekracza 256 a wykorzystywane topologie ich 
połaczen to hiperszescian i kratownica. 
 
Grupa komputerów typu GMMP charakteryzuje się 
wykorzystaniem pamięci globalnej oraz mechanizmu 
przesyłania komunikatów, jednak nie istnieją implementacje tej 
kategorii. 
 
Klasyfikacja równoległości 
• Procesory superskalarne i procesory wektorowe 
• Procesory wielordzeniowe 
• Systemy SMP / Systemy NUMA 
• Klastry 
• Systemy masywnie równoległe 
• Gridy 
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1.2 Lista Top500 
Statystyki dotyczące 500 najbardziej wydajnych systemów 
komputerowych publikowane są w postaci tak zwanej listy Top500. Lista 
ta aktualizowana jest 2 razy do roku. 
 
Lista Top500 oparta jest na testach Linpack odzwierciedlających liczbę 
operacji zmiennoprzecinkowych którą, w jednostce czasu komputer 
zdolny jest wykonać. Test Linpack polega na rozwiązaniu „gęstego” 
układu równań liniowych. 
 
 
 Nr
. Umiejscowienie Komputer Rmax 

TFlops 

1 DOE/NNSA/LANL 
USA 

Klaster Roadrunner procesor: 
Opteron 1.8 GHz,  Power Xcell 8i 
3.2 GHz, sieć Voltaire Infiniband , 
IBM 

1105 

2 
Oak Ridge National 
Laboratory 
USA 

Jauar – Cray XT5,  procesor: 
Opteron Quad Core 2.3 MGHz, 9.2 
GFlops 
Cray Inc. 

1059 

3 NASA/Ames Research 
Center/NAS, USA 

Pleiades - SGI Altix ICE 8200EX, 
Xeon QC 3.0/2.66 GHz, Infiniband, 
SGI 
 

487 

4 DOE/NNSA/LLNL, USA 

BlueGene/L - eServer Blue Gene 
Solution, PowerPC 440 700 MHz 
(2.8 GFlops) 
IBM 

478 

5 
Argonne National 
Laboratory 
USA 

Blue Gene/P Solution, PowerPC 
450 850 MHz (3.4 GFlops), IBM 

450 
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Roadrunner 
Roadrunner zainstalowany w Los Alamos National Laboratory i należący 
do Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Posiada on moc około 
1 Pentaflopa (1000 TFlops).  
 
• Roadrunner jest klastrem składającym się z 3250 węzłów 

połączonych siecią Infiniband.  
• Każdy węzeł składa się dwóch 2 rdzeniowych procesorów Opteron, 

czterech specjalizowanych procesorów PowerXCell 8i i 6 modułów 
pamięci. 

• PowerXCell  - jednostka SIMD zawierająca 64 bitowy procesor 
sterujący PPE i osiem 128 bitowych procesorów przetwarzających 
SPE. 

Cały komputer zawiera 13000 rdzeni procesorów Opteron czyli 6532 
procesorów 2 rdzeniowych 
Pamięć operacyjna – 96 TB  

 

RAM

Sieć Infiniband

CELL

RAM

CELL

Core
1

Core
2

Procesor 2
rdzeniowy
Opteron

RAM RAM

RAM

CELL

RAM

CELL

Core
1

Core
2

Węzel
TriBlade

Wezeł 1 Wezeł 2 Wezel
3250 ...

Rdzeń

Procesor 1 Procesor 2

Interfejs sieci
Infiniband

 
Rys. 1-8 Schemat superkomputera Roadrunner 
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Konstelacja (ang. Constellation) jest to klaster zbudowany z węzłów 
będących wielprocesorami SMP.  

 
 Architektura Liczba Udział % Liczba Udział % 
 Rok 1998 Rok 2008 
Konstelacja 66 13.20 % 2 0.40 % 
Masywnie 
równoległy MPP 258 51.60 % 88 17.60 % 

Klaster 7 1.40 % 410 82.00 % 
SMP 169 33.80 % 0 0 

Tab. 1-2 Zestawienie rodzajów architektury superkomputerów z listy 
Top500 w latach 1998 i 2008 

 
W porównaniu z okresem sprzed 10 lat daje się zauważyć że 
• Wdział komputerów MPP się obniżył  
• Wieloprocesory SMP całkowicie znikły z listy.  
• Znacząco zwiększył się udział klastrów. 
 

Liczba procesorów  Liczba Udział % Liczba Udział % 
 Rok 1998 Rok 2008 

1-64 304 60.8 0 - 
65-128 101 20.20 % 1 0.20 % 

129-1024 184 36 % 3 0.60 % 
1025-2048 7 1.40 % 61 12.20 % 
2049-4096 3 0.60 % 290 58.00 % 

4k-8k 1 0.20 % 96 19.20 % 
8k-16k 1 0.20 % 28 5.60 % 
32k-64k 0 0 1 0.20 % 

Ponad 64k 0 0 4 0.80% 

 

Tab. 1-3  Zestawienie liczby procesorów w komputerach z listy Top500 w 
latach 1998 i 2008 
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Liczba procesorów w superkomputerach systematycznie rośnie i nic nie 
wskazuje na to aby w przyszłości miało być inaczej. 
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Modele procesorów 
Jeżeli wziąć pod uwagę modele procesorów to ich udział przedstawiał 
się następujące: Xeon 70.8%, Opteron 12%, PowerPC 6.2%, POWER5 
2%, Itanium 1.8%. 
 
Rodzaje sieci  
Obecnie dominująca jest sieć Gigabit Ethernet 56% udziału dalej plasuje 
się sieć Infiniband z 28 % udziału, a sieci specjalizowane zajmują tylko 8 
% udziału.  Tak jak w dziedzinie procesorów maleje udział sieci 
specjalizowanych na korzyść sieci ogólnodostępnych. 
 
Systemy operacyjne  
Dominującym systemem operacyjnym jest Linux który występuje w 88% 
komputerów.  
 
Wnioski: 
• Liczba procesorów użyta w superkomputerach systematycznie rośnie. 
• Dominującą architekturą staje się klaster, następuje odwrót od dużych 

wieloprocesorów SMP i maszyn masywnie równoległych MPP. 
• W węzłach superkomputerów stosuje się procesory wykorzystywane 

na rynku komputerów osobistych i serwerów, następuje odwrót od 
procesorów specjalizowanych. Najpopularniejszą architekturą jest 
Intel EM64T będąca 64 bitowym rozszerzeniem szeroko stosowanej 
architektury IA-32. 

• Czynnikiem który odróżnia superkomputery od innych maszyn jest 
przepustowość sieci komunikacji międzywęzłowej i interfejs węzła do 
sieci. 

• Najszerzej stosowanym dla superkomputerów systemem 
operacyjnym staje się Linux. 

 
Wyraźnie widoczny odwrót od jednostkowych rozwiązań 
specjalizowanych - zastosowanie w superkomputerach procesorów, 
sieci, systemów operacyjnych stosowanych w serwerach i komputerach 
osobistych.   
 
Z kolei w komputerach osobistych coraz częściej stosuje się rozwiązania 
do niedawna spotykane tylko w superkomputerach jak węzły zawierające 
kilka procesorów dołączonych do dzielonych modułów pamięci.  
 
Wydaje się że komputer osobisty oraz bardziej przypomina węzeł klastra 
uzupełniony o urządzenia wejścia wyjścia.  
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2. Równoległość na poziomie rozkazów 

1.1 Podstawy 
Aby daną pracę wykonać szybciej należy podzielić ją na części które 
następnie będą wykonane równolegle.  
 
Zrównoleglenie wykonywania operacji występuje na rożnych  poziomach 
systemu komputerowego.  
 
Wyróżnia się: 
• Zrównoleglenie na poziomie rozkazów (ang. Instruction Level 

Parallelism) - Programista  nie musi uwzględniać równoległości na 
poziomie programu, procesor szybciej wykonuje rozkazy. 

• Zrównoleglenie na poziomie wątków (ang. Thread Level Parallelism)  
- programista musi podzielić problem na wątki które są następnie 
wykonywane przez oddzielne procesory.  

 
Aby przyspieszyć wykonywanie rozkazów wewnątrz procesora stosuje 
się różnorodne techniki. Do najważniejszych należą: 
• Przetwarzanie potokowe (ang. Pipelining) 
• Architektura superskalarna (ang. Superscalar Architecture) - wiele 

jednostek funkcjonalnych realizuje ten sam etap przetwarzania 
potokowego.   

• Użycie układów przewidywania rozgałęzień. 
• Pobieranie rozkazów z wyprzedzeniem (ang  Prefetching). 
• Przetwarzanie poza kolejnością (ang. out-of-order execution), pula 

wielu rozkazów jest przetwarzana równolegle. 
• Dodanie  rozkazów typu SIMD (np. MMX, SSI). 
• Hiperwatkowość - sprzętowe wsparcie wielowątkowości.  
• Architektura VLIW z długim słowem rozkazowym (ang. Very Long 

Instruction Word) i EPIC (ang. Explicitly Parallel Instruction 
Computing) z uprzednio określoną równoległością 
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2.1 Przetwarzanie potokowe 
Zwiększanie mocy procesora tylko poprzez wzrost 
częstotliwości zegara napotyka na ograniczenia 
technologiczne. Skłoniło to do opracowania konstrukcji 
wykonujących wiele instrukcji w jednym cyklu zegara. Trend ten 
widoczny jest we współczesnych mikroprocesorach: Itanium, 
Sparc Ultra, MIPS, Power4. 
 
Konstrukcja wykorzystuje fakt że w wykonaniu instrukcji 
wyodrębnić się daje kilka faz: 
• P - Pobranie rozkazu 
• D – Dekodowanie rozkazu, 
• P - Pobranie operandu 
• W – Wykonanie rozkazu 
• Z - Zapamiętanie wyniku 
 
W mikroprocesorze ściśle sekwencyjnym pobieranie 
następnego rozkazu R2 rozpoczyna się gdy zakończy się 
wykonywanie poprzedniego rozkazu R1. 
 

P - pobranie rozkazu
D - dekodowanie
rozkazu
O - pobranie operandu

W - wykonanie rozkazu

Z - zapamiętanie wyniku

czas5

P1

D1

O1

W1

Z1

P2

D2

O2

W2

Z2

10

R1 R2

 
Rys. 2-1 Rozkazy R1 i R2 wykonywane sekwencyjnie 
 
Czas wykonania = 10 jedn. 
 
W przetwarzaniu potokowym jednostki wykonujące poszczególne fazy 
rozkazu przystępują do ich wykonania tak szybko jak to jest możliwe nie 
czekając na zakończenie wszystkich faz poprzedniego rozkazu. 
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P - pobranie rozkazu
D - dekodowanie
rozkazu
O - pobranie operandu

W - wykonanie rozkazu

Z - zapamiętanie wyniku

czas
6

P1 P2

D1

P3

D2

O1

P4

D3

O2

W1

P5

D4

O3

W2

Z1

P6

D5

O4

W3

Z2

R1
R2

 

Rys. 2-2  Rozkazy R1 i R2 wykonywane potokowo 
 
Czas wykonania = 6 jedn. 
 
Teoretycznie przy zastosowaniu k stopni przetwarzania możliwe k-krotne 
przyspieszenie.  
 
W rzeczywistości jest ono jednak mniejsze z powodu konfliktów 
przetwarzania.  
• Konflikt sterowania – wynika z występowania skoków 
• Zależność danych 
• Konflikt dostępu do zasobów procesora  
 
Konflikt sterowania 
Zakłada się, że rozkazy będą wykonywane w takiej kolejności, w jakiej 
ułożone są w pamięci (pod kolejnymi adresami). Zwykle założenie to jest 
prawdziwe, jednak co 5, 6 instrukcja jest instrukcją skoku. 
 

R1

R2

R3

R4

R5

R1

R2

R3 - skok

R4

R5

A) Rozkazy wyk. kolejno B) R3 instrukcją skoku Czas
Czas

Fazy wyk.
rozkazu

 
Jakie może być rozwiązanie tego problemu? 
 
Gdy instrukcja jest skokiem warunkowym stosuje się: 
• Przewidywanie rozgałęzień (ang. branch prediction) - próba 

odgadnięcia która gałąź rozgałęzienia będzie wykonana.  
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• Wykonywaniem spekulatywne (ang. speculative execution) - 
wykonaniu obydwu gałęzi instrukcji warunkowej. 

Zależność danych 
Następnym czynnikiem ograniczającym przyspieszenie 
przetwarzania potokowego jest zależność między danymi 
przetwarzanymi w kolejnych rozkazach. 
 
Przykład: 
X = (X + Y) * Z 
 

P1

czas

D1 O1 W1

P2 D2 W2

R1:  ADD A  Y

R2:  MUL A  Z

Z1

O2 Z2

wstrzymanie

 

Rys. 2-3 Zależność między danymi 
 
Dopóki rozkaz R1 nie zapisze wyniku dodawania w 
akumulatorze nie może być wykonana faza W2 (mnożenie) 
rozkazu R2. Tak więc faza W2 wykonania rozkazu R2 musi być 
na jeden cykl wstrzymana (ang. stall). 
 
Konflikt dostępu do zasobów 
Konflikt dostępu do zasobów procesora występuje gdy 
przetwarzane w potoku instrukcje żądają jednocześnie dostępu 
do tych samych zasobów procesora (pamięć podręczna, 
rejestry, itp.). 
 
 
 
Względy konstrukcyjne powodują że nie jest możliwe dowolne 
zwiększenie liczby faz wykonania pojedynczego rozkazu.  Obecnie 
granicę stanowi 20-30 faz.  
 
Przetwarzanie potokowe pojawiło się już w procesorze Intel 486 gdzie 
wyodrębniono 5 faz wykonania rozkazu. W procesorze Pentium IV  
wyodrębnia się już 20 stopni potoku.  
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe                                                         22 

2.1.1 Przetwarzanie superskalarne 
Koncepcja przetwarzania superskalarnego polega na zwiększeniu liczby 
jednocześnie wykonywanych strumieni instrukcji do dwóch lub więcej. 
Strumienie te pracują w pełni równolegle i dysponują własnymi 
jednostkami arytmetycznymi.  

Pobieranie
argumentów

Jednostka
pobieraniea
rozkazów

Dekodowanie
rozkazów

Jednostka
zapisu

wyników

Strumień 1

Pobieranie
argumentów

Dekodowanie
rozkazów

Jednostka
wykonawcza

Jednostka
zapisu

wyników

Strumień 2

Jednostka
wykonawcza

 

Rys. 2-4 Koncepcja komputera superskalarnego 

 
Przykład – dodawanie 4 liczb 
y = x1 + x2 + x3 + x4 
 
LOAD A  x1  LOAD A  x1 
LOAD B  x3  ADD  A  x2 
ADD  A  x2  LOAD B  x3 
ADD  B  x4  ADD  B  x4 
ADD  A  B  ADD  A  B 
STORE A y  STORE A y 
Wariant A  Wariant B 
 
W wariancie B czas wykonania jest większy niż w wariancie A.  
 

P1

czas

D1 O1

P2 D2 O2

LOAD A x1

LOAD B x3

P3 D3 O3

P4 D4 O4

W3

W4

P5 D5 W5

ADD A x2

STORE A y

ADD A B

P6 D6 Z6

ADD B x4

faza

wstrzymanie

 
Rys. 2-5 Przykład przetwarzania superskalarnego – dodawanie czterech 
liczb  
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Wniosek:  
Na czas wykonania programu w procesorze superskalarnym 
wpływa sposób generowania kodu przez kompilator. 
 
Przetwarzanie superskalarne zastosowane zostało w już procesorze 
Pentium. Zastosowano tam dwa potoki instrukcji oznaczone jako U i V..  

Jednostka sprzęgu z magistralą

Pamięć podręczna kodu

Generacja
adresów potoku

U

Generacja
adresów potoku

V

ALU potoku U ALU potoku V

 Rejestry staloprzecinkowe

Pamięć podręczna danych

Jednostka sterująca

Jednostka
zmienno

przecinkowa

Jednostka MMX

Szyna adresowa 32 bit Szyna danych  64 bit Szyna sterująca

MM0
MM1

MM7

Rejestry
zmienno

przecinkowe
R0 - R7

64 bit

ALU  1 ALU  2

 

Rys. 2-6 Uproszczony schemat procesora Pentium MMX 

 
W procesorze Pentium MMX wprowadzono elementy 
przetwarzania wektorowego nazwane rozszerzeniem MMX 
(ang.  MultiMedia eXtension lub Matrix Math eXtension).  
Instrukcje MMX umożliwiają równoległe wykonanie tej samej 
operacji na dłuższych ciągach bitów. 
 
W rozszerzeniu MMX wprowadzono dodatkowe 8 rejestrów 64 
bitowych nazywanych MM0-MM7.  
Każdy z rejestrów MMX może zawierać  
• 1 liczbę 64 bitową,   
• 2 liczby 32 bitowe,  
• 4 liczby 16 bitowe  
• liczb 8 bitowych.  
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Jednostka MMX wykonuje do 2 operacji stałoprzecinkowych w 
jednym cyklu zegara. 
 
2.1.2 Hiperwątkowość 
Procesor zbudowany w technologii hiperwątkowej  (ang. Hyper-
Threading Technology),  zawiera dwa lub więcej logiczne procesory 
które dzielą pewne wspólne zasoby procesora fizycznego.  Technologia 
hiperwątkowa  polega na tym że jeden fizyczny procesor widziany jest 
jako dwa lub więcej procesory logiczne. 
 

 a) Procesor bez
hiperwątkowości 1 procesor

logiczny

Zasoby wykonawcze
procesora

Stan
architektury 2

Stan
architektury 1

Zasoby wykonawcze
procesora

Stan
architektury

b) Procesor z
hiperwątkowoścą 2
procesory logiczne

APIC APIC 2APIC 1

 
 
Rys. 2-7 Koncepcja procesora z hiperwatkowością 
 
Po raz pierwszy technologię hiperwatkową zastosowała firma Intel w 
procesorze Xeon.  
Procesor skonstruowany został  bazie  Pentium 4. Pentium 4 posiadł  
cztery  potoki instrukcji które nie w każdej sytuacji były w pełni 
wykorzystane. Udostępniono te wolne zasoby utworzonemu specjalnie w 
celu ich wykorzystania procesorowi logicznemu.  
Okupiono to 5% przyrost zasobów przy 20% - 30% wzroście wydajności. 
 
 
Technologia okazała się jednak skomplikowana i rozwiązanie zostało 
zaniechane na korzyść procesorów wielordzeniowych.  
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2.1.3 Procesory VLIW i EPIC  
W architekturze superskalarnej decyzja które instrukcje mogą być 
wykonywane równolegle podejmowana jest na bieżąco na poziomie 
mikroprocesora.  
 
EPIC - explicity parallel instruction computing 
VLIW – very long instruction word  
 
W procesorze VLIW decyzje które instrukcje mają być wykonane 
równolegle,  na których jednostkach przetwarzających procesora, 
podejmowana jest przez kompilator co prowadzi do istotnego 
uproszczenia procesora. 
 

Kompilator

JW 1

Scalanie

OP1 Wiązka rozkazów

Kod źródowy

Informacja o architekturze
procesora

OP2 OPn

Jednostki wykonawczeJW 2 JW k

Kod maszynowy

OP1 OP2 OPn

Pobieranie

Dekodowanie

Wykonanie

 
Rys. 2-8 Koncepcja architektury VLIW 
 
Według tej koncepcji zbudowany został procesor Itanium firmy Intel. 
Procesor ten implementuje model programowania IA-64 (ang. Intel 
Architecture 64 bit). 
 
Procesor zawiera następujące jednostki wykonawcze: 

• 4 jednostki stałoprzecinkowe 
• 4 moduły MMX 
• 2 jednostki zmiennoprzecinkowe 
• 2 jednostki zmiennoprzecinkowe do obliczeń SIMD 
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Słowo rozkazowe VLIW (długości 128) bitów zawiera trzy proste rozkazy 
oraz przedrostek.  

Przedrostek  Rozkaz 3Rozkaz 2 Rozkaz1

5 41 41 41
128  

Rys. 2-9 Słowo rozkazowe procesora Itanium. 
 
Na podstawie przedrostka (tworzonego przez kompilator) rozkazy 
kierowane są do jednego z 9 portów. 
• 3xB porty rozgałęzień,  
• 2xM porty odnoszące się do funkcji pamięci,  
• 2xI porty odnoszące się do funkcji stałoprzecinkowych  
• 2xF porty funkcji zmiennoprzecinkowych. 
 
 

3
2

4
3

pamięć podręczna kodu L1

                       2

Jednostka
zmienno

przecinkowa 1

Jednostka
rozgalezień

1

128 rejestrów
zmienno

przecinkowych

Porty wydawcze (Issue Ports)

Pamięć podręczna danych L1

Pa
m

ię
ć

po
dr
ęc

zn
a 

L2

B BB IMM I F F

2

Jedn. stalo
przecinkowa  1

128 rejestrów stalo
przecinkowych

64 rejestry
rozgalezien i
przewidywań

Jedn. pobierania rozkazów
i przewidywania skoków

... ...

6 instrukcji

8 wiązek

Pa
m

ię
ć

po
dr
ęc

zn
a 

L3

256 bit

SIMD
SIMD

Stos rejestrów

Dekoder
instrukcji IA-32

MMX

 

Rys. 2-10 Uproszczony schemat blokowy procesora Itanium 
 
Wewnętrzne magistrala danych tego procesora ma długość 256 bitów, 
słowo rozkazowe ma długość 128 bitów i zawiera trzy instrukcje.  
W jednym cyklu zegara, pobierane jest z pamięci do przetwarzania 6 
instrukcji. 
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Procesor Itanium 2 pracujący z częstotliwością zegara 1.67 GHz posiada 
wydajność teoretyczną 6.67 GFLOP.  
 
Zwiększenie wydajności wynikłe z architektury EPIC ujawnią się tylko 
wtedy gdy program skompilowany jest za pomocą narzędzia będącego w 
stanie wygenerować kod według modelu IA-64 i system operacyjny 
wspiera model IA-64.  
 
Systemy operacyjne dostosowane do modelu IA-64 to Windows Server 
2003,  Windows Server 2008, HP-UX, OpenVMS.   
 
Istnieje wiele kompilatorów języków C, C++, Fortran i Java 
wspierających  IA-64:  Visual Studio 2008 firmy Microsoft, GNU gcc, 
Open Research Compiler (ORC).  
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3. Komputery z pamięcią dzieloną  

1.2 Architektury wieloprocesorów 
Przyspieszenie osiągalne za pomocą zrównoleglenia na poziomie 
instrukcji ma swoje granice wynikające z ograniczeń technologicznych. 
Dalsze przyspieszenie szybkości przetwarzania osiągnięte być może 
poprzez bezpośrednie wskazanie dających wykonać się równolegle 
części programu co nazywane jest zrównolegleniem na poziomie wątków  
(ang. Thread Level Parallelism) . 
 
 
Komputer w którym może pracować równolegle  wiele procesorów 
komunikujących się przez wspólną pamięć nazywa się wieloprocesorem 
(ang. Multiprocessor).  
 
 
Wieloprocesor składa się z pewnej liczby procesorów i modułów pamięci 
połączonych siecią przełączającą. 

 

RAM
1

SIEC   PRZEŁACZAJACA

P 1

RAM
2

RAM
k

P 2 P n

Pamięć
wspóldzielon

a

Procesory

   
Rys. 3-1 Schemat wieloprocesora 
 
• Wszystkie procesory dzielą tę samą przestrzeń adresową.  
• Na poziomie kodu maszynowego dostęp do pojedynczych komórek 

pamięci realizowany jest poprzez rozkazy typu LOAD i STORE. 
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1.3 Multprocesory z siecą w pełni połączoną 
Jedną z możliwości rozwiązania problemu wąskiego gardła przy dostępie 
do pamięci jest zastosowanie tak zwanej przełącznicy krzyżowej (ang. 
Crossbar Switch) która należy do klasy sieci w pełni połączonych (ang. 
Fully Connected Networks). W sieciach takich od każdego procesora do 
każdego modułu pamięci biegnie odrębna ścieżka sygnałowa.  
 
 

M1

P1

M2 Mj Mk

P2

Pi

Pn

PamięciProcesory

Przelącznik

Szyny procesorów
Szyny pamięci

 
Rys. 3-2 Wieloprocesor z przełącznicą krzyżową 
 
Zalety - umożliwia ona jednoczesny dostęp wielu procesorom do wielu 
modułów pamięci (pod warunkiem że dany moduł nie jest zajęty), sieci 
nieblokujące.  
 
Wady - znaczna liczba magistral i przełączników co przy większej liczbie 
modułów pociąga za sobą znaczne koszty. Przy n procesorach i k 
modułach pamięci liczba przełączników proporcjonalna do k⋅l .  
 
Rozwiązania oparte o przełącznicę krzyżową są stosowane w praktyce 
przy niezbyt wielkiej liczbie modułów. 
 
W komputerze Sun Fire E25K  zastosowano przełącznicę krzyżową 
wymiaru 18x18. 
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1.4 Wieloprocesory z siecią wielostopniową 
Kompromisem pomiędzy szybkością a kosztem są sieci wielostopniowe 
(ang. Multistage Networks). Wykazujące większą wydajność niż 
konstrukcje ze wspólną magistralą i mniejszy koszt niż rozwiązanie z 
przełącznicą krzyżową.  
 

P1

P2

Pi

Pk

M1

M2

Mj

Mk
stopień 1 stopień 2 stopień n  

Rys. 3-3 Wielostopniowa sieć przełączająca 
 
Przykładem sieci wielostopniowej są sieci omega - zbudowane z 
przełączników o dwóch wejściach i dwóch wyjściach. 
 

Tryb prosty Tryb odwrotny  

 

 Rys. 3-4 Stany elementu przełączającego w sieci omega 
 
Pojedynczy przełącznik może być albo w trybie prostym albo odwrotnym. 
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0 - g
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Rys. 3-5 Sieć Omega dla 8 procesorów i 8 modułów pamięci 
  
Wyznaczanie trasy – przykład: 
Trasę wyznaczamy na podstawie adresu przeznaczenia czyli w tym 
przypadku 101.  Zero w adresie oznacza wybór wyjścia górnego, a 
jedynka w wybór wyjścia dolnego. Najstarsza pozycja adresowa 1 odnosi 
się do stopnia pierwszego,   kolejna do stopnia drugiego itd.  
 
• Najstarszy bit adresu przeznaczenia 101 wynosi 1 - A2  wyjście 

dolne,  
• bit drugi wynosi 0 a więc w B4 wybieramy wyjście górne,  
• bit 3 ma wartość 1 a więc w C3 wyjście dolne.  
 

1 0 1 ...

adres

dane

stopień 3    1 - dól

stopień 1   1 - dól
stopień 2     0 - góra

 
Rys. 3-6 Ilustracja wyboru trasy w sieci omega 

Sieć omega zawierająca n procesorów i n modułów pamięci składała się 
będzie z log2 n stopni a w każdym stopniu będzie 

2
n przełączników.  

W całej sieci będzie 
2
n  log2 n przełączników. W przełącznicy krzyżowej - 

n2 . 
Przełącznica krzyżowa dla 8 procesorów i 8 pamięci zawierała będzie 64 
przełączniki podczas gdy sieć omega tylko 12. 
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1.5 Wieloprocesory szynowe 
Konstrukcje z sieciami w pełni połączonymi a także w mniejszym stopniu 
z sieciami wielostopniowymi są skomplikowane zatem i kosztowne. Stąd 
w wielu przypadkach stosuje się konstrukcje z pojedynczą magistralą 
próbując w różny sposób złagodzić negatywne aspekty jednoczesnego 
dostępu wielu procesorów do współdzielonej.  
Środkiem służącym do minimalizacji wąskiego gardła, jakim jest dostęp 
do wspólnej pamięci, jest zastosowanie pamięci podręcznych (ang. 
Cache Memory).  
 

Pamięć
wspóldzielona

CPU 1

CACHE
magistrala

CPU 2

CACHE

CPU n

CACHE

 

 

Rys 3-7 Wieloprocesor z magistralą i pamięciami podręcznymi 
 
Skuteczność pamięci podręcznych wynika z zasady lokalności.  
 
Zasada ta mówi, że program najczęściej odwołuje się do kilku 
nieodległych obszarów pamięciowych, co wynika z wykonywania przez 
program licznych pętli (lokalność czasowa) i przetwarzania powiązanych 
struktur danych (lokalność przestrzenna) takich jak wektory, macierze, 
obrazy.  

Adresy

Częstość Te obszary należy umieścić w
pamięci podręcznej

 
Rys. 3-8 Ilustracja zasady lokalności 
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Przy chybionym czytaniu, żądana komórka jest pobierana z pamięci 
głównej do podręcznej wraz z komórkami sąsiednimi. Taki pobierany 
hurtowo obszar pamięci nazywa się wierszem lub linią i wynosi zwykle 
32-64 bajty. Pobranie wiersza trwa znacznie krócej niż oddzielne  
oddzielnie każdej wchodzącej w jego skład komórki pamięci.  
 

Procesor
rejestry

Slowa Wiersze

Adresy

Pamięć  glówna

Pamięć  podręczna

W1
W5

W1
W0

W10
W5

W10 W20W20

 
Rys. 3-9 Zasada działania pamięci podręcznej 

 
Jeżeli program odwołuje się do komórek zawartych w wierszach W1, 
W5, W10 i W20 to zostają one skopiowane do pamięci podręcznej i czas 
dostępu do nich ulega skróceniu.  
 
c -  czas dostępu do pamięci podręcznej,  
m - czas dostępu do pamięci głównej 
h -  współczynnikiem trafień (ang. hit ratio)  
 
Średni czas dostępu do pamięci wynosił będzie c + (1 – h)m.  
 
Gdy współczynnik trafień jest bliski jedności to średni czas dostępu do 
pamięci będzie zbliżony do czasu dostępu do pamięci podręcznej.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe                                                         35 

Niespójność pamięci podręcznych 
Zastosowanie pamięci podręcznych pozwala na złagodzenie konfliktów 
powstających przy dostępie wielu procesorów do wspólnej pamięci. 
Rodzi jednak problem niespójności pamięci (ang. memory 
inconsistency).  
 

1: x=5, 3: x=6

CPU 1 CPU 2

2: x=5

   x=5

1: Odczyt  x (5) 2: Odczyt  x (5)

3: Zapis  x=6

cache 2

Procesory

Pamięć dzielona

cache 1
Pamięci
podręczne

 
Rys. 3-10 Ilustracja zjawiska niespójności pamięci podręcznych 

 
Powstała sytuacja, gdy w komputerze współistnieją różniące się 
wartością kopie tej samej zmiennej x.  
 x=6 w pamięci podręcznej cache 1 i x=5 w pamięci podręcznej cache 2 i 
w pamięci dzielonej.  
 
W wieloprocesorach zapewnianie spójności pamięci zapewniane jest na 
poziomie sprzętowym przez układy zarządzania pamięciami 
podręcznymi.  
Jednym z najprostszych protokołów zapewnienia spójności pamięci 
podręcznych jest protokół zapisu jednoczesnego (ang. write throught). 
 
Zasada działania protokołu jest następująca: 
• Gdy procesor czyta dane słowo z pamięci operacyjnej,  to 

zawierający je wiersz, zostaje również pobrany do pamięci 
podręcznej.  

• Gdy procesor zapisuje słowo znajdujące się w pamięci podręcznej to 
następuje jego zapis w pamięci głównej i pamięci podręczne 
przechowujące zapisywaną lokację unieważniają wiersz zawierający 
tę lokację. 
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Zdarzenie Działanie jednostki lokalnej Działanie jednostki 
odległej 

Chybione 
czytanie 

Pobranie wiersza z pamięci 
dzielonej do podręcznej 

Brak 

Trafione 
czytanie 

Pobranie danych z pamięci 
podręcznej 

Brak 

Chybione 
pisanie 

Aktualizacja danych w pamięci 
dzielonej 

Brak 

Trafione 
pisanie 

Aktualizacja pamięci podręcznej i 
dzielonej 
 

Unieważnienie 
wiersza w pamięci 
podręcznej. 

Tab.  3-1 Działanie zapisu jednoczesnego (Write Through) - utrzymanie 
spójności pamięci 

 

1: x=5

CPU 1 CPU 2

2: x=5

   x=5
1: Odczyt  x (5) 2: Odczyt  x (5)

cache 2

Pamięć dzielona

cache 1

3: x=6

CPU 1 CPU 2

3: x=?

   x=6
3: Zapis x = 6

cache 2

Pamięć dzielona

cache 1

unieważnienie
wiersza

 
Rys. 3-11 Przykład działania protokołu zapisu jednoczesnego 

 
Własności protokołów sterowania pamięciami podręcznymi 
podsumowane mogą być następująco: 

1. Spójność osiąga się poprzez podglądanie szyny przez wszystkie 
pamięci podręczne. 

2. Protokół jest wbudowany w jednostkę zarządzania pamięcią 
podręczną. 

3. Algorytm jest wykonywany w ramach jednego cyklu dostępu. 
 
Wieloprocesory szynowe są powszechnie stosowane już w niedużych 
serwerach a nawet w stacjach roboczych. 
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3.1 Specyfikacja INTEL MP 
Większość niedrogich systemów wieloprocesorowych zbudowana jest w 
oparciu o komputery typ PC z procesorami firmy Intel. Komputery te 
zbudowane są zgodnie ze specyfikacją MP (ang. Intel MultiProcessor 
Specification) firmy Intel.  
 
Specyfikacja MP zakłada że komputer zbudowany jest z następujących 
komponentów: 

• Dwa lub więcej procesory typu 486 lub Pentium. 
• Jeden lub więcej programowany kontroler przerwań APIC (ang. 

Advanced Interrupt Controler) zgodny z Intel 82489DX.  
• Pamięć dzielona zintegrowana z pamięcią podręczną i 

przeźroczysta dla oprogramowania. 
• Wszystkie komponenty (magistrale, kontrolery wejścia wyjścia) 

zgodne programowo ze standardem komputera PC/AT. 

Koncepcyjny schemat komputera zgodnego ze specyfikacją MP podaje  
Rys. 3-12. 

LOCK

BSP

Procesor

AP
IC

Kontroler pamięci
podręcznej

Pamięć podręczna

Kontroler szyny
pamięci

Procesor

AP
IC

Kontroler pamięci
podręcznej

Pamięć podręczna

Kontroler szyny
pamięci

Procesor

AP
IC

Kontroler pamięci
podręcznej

Pamięć podręczna

Kontroler szyny
pamięci

AP1 AP n

. . .

Szyna pamięci

Szyna przerwań ICC

Modul
pamięci

Pamięć
sterownika
graficznego

IO APIC
Interfejs
 we wy

Szyna we wy

IO APIC
Interfejs
 we wy

APIC - kontroler przerwań
 

Rys. 3-12 Struktura systemu wieloprocesorowego zgodnego z Intel MP 
 
Podstawowe różnice pomiędzy systemem wieloprocesorowym a 
jednoprocesorowym leżą w następujących obszarach: 
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1. Start systemu – na początku startuje tylko jeden procesor. 
2. System przerwań - w systemie wieloprocesorowym występuje wiele 

kontrolerów przerwań, które muszą się między sobą komunikować. 
3. Musi być zapewniony sprzętowo programowy mechanizm 

zapewniający procesorom wyłączny dostęp do pamięci dzielonej, na 
czas wykonywania operacji na wspólnych danych. 

4. Różnice w konstrukcji BIOS – musi on uwzględniać obecność wielu 
procesorów i kontrolerów przerwań 

5. W systemach wieloprocesorowych konfiguracja systemu musi być 
dostępna dla systemu operacyjnego – jest ona zapisana w tworzonej 
przez BIOS tablicy konfiguracyjnej systemu CT (ang. Configuration 
Table).  

 
Blokowanie dostępu do pamięci 
Aby zapewnić wyłączność dostępu do danego obszaru pamięci 
wykorzystywana jest sprzętowa linia  sterująca o nazwie LOCK. 
Gdy ta linia jest aktywna, dostęp do pamięci zapewniony jest tylko dla 
procesora który tę linię aktywował, dla pozostałych procesorów pamięć 
pozostaje zablokowana. 
 
 
System przerwań  
Składa się  z lokalnych kontrolerów przerwań APIC (ang. Advanced 
Interrupt Controler) zintegrowanych z procesorem, kontrolerów wejścia 
wyjścia IO APIC (zgodnych z układem 82489DX) 
 
Kontrolery te są połączone szyną sterującą przerwań ICC (ang. Interrupt 
Controller Comunication), poprzez którą się komunikują. Szyna ta jest 3 
przewodową magistralą szeregową i jest niewidoczna dla 
oprogramowania.  
 
Każdy lokalny kontroler APIC ma unikalny numer identyfikacyjny 
(ustalany przez BIOS lub przez sprzęt) a jego rejestry położone są w 
ustalonych miejscach pamięci.  
 
Lokalny kontroler APIC zawiera: 
• lokalny zegar,  
• 32 bitowy układ licznikowy  
• dwie linie lokalnych przerwań  LINT 0 i  LINT 1 
 
 Zarówno te linie jak i zegar oraz licznik mogą generować przerwania. 
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Kontroler przerwań wejścia wyjścia IO APIC posiada: 
• 16 linii zgłaszania przerwań IRQ (ang. Interrupt Request),  
• 16 pozycyjną tablicę przekierowań przerwań IRT (ang. Interrupt 

Redirection Table),  
• wewnętrzne rejestry statusowe i sterujące  
• jednostkę wysyłania i odbierania komunikatów z/do innych 

kontrolerów.  
 
Tablica przekierowania przerwań służy do zamiany pobudzenia linii 
przerwań IRQ na komunikat wysyłany do jednego lub kilku kontrolerów 
APIC poprzez szynę ICC. Dla każdej z linii IRQ w tablicy IRT podany jest 
wektor przerwań, priorytet przerwania, numer obsługującego go 
procesora oraz sposób wyboru tego procesora.  
 
 BSP AP1 AP n 

Szyna ICC komunikacji kontrolerów 
przerwań 

IO APIC 
APIC - lokalny kontroler 
przerwań 
IO APIC - kontroler 
przerwań urządzeń wejścia 
wyjścia 

IRQ 0 
IRQ 1 

IRQ 15 

Linie 
zglaszania przerwań od 
urządzeń 
zewnętrznych 

Procesor 

APIC 

NMI INT 
LINT0 
LINT1 

Procesor 

APIC 

NMI INT 
LINT0 
LINT1 

Procesor 

APIC 

NMI INT 
LINT0 
LINT1 

przerwania 
lokalne 

 
Rys. 3-13 Przerwania w systemie wieloprocesorowym 
 
Przesyłanie komunikatów między procesorami 
Oprócz przerwań od urządzeń zewnętrznych specyfikacja MP definiuje 
przerwania międzyprocesorowe IPI (ang. Inter Processor Interrupt). 
  
Jest to mechanizm umożliwiający komunikację międzyprocesową 
pomiędzy procesami wykonywanymi na różnych procesorach. Polega on 
na tym, że kiedy procesor chce zawiadomić inny procesor o pewnym 
zdarzeniu, umieszcza on w rejestrze ICR (ang. Interrupt Control register) 
lokalnego kontrolera APIC wektor docelowego przerwania (adres 
procedury obsługi przerwania) oraz identyfikator docelowego kontrolera 
APIC. Dane te, poprzez szynę ICR, zostają dostarczone do docelowego 
APIC i powodują tam wygenerowanie odpowiedniego przerwania w 
procesorze docelowym.  
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Gdy proces A wykonywany na procesorze 1 chce przesłać komunikat do 
procesu B wykonywanego na  procesorze 2 to: 
 
• Powinien umieścić treść tego komunikatu w ustalonym obszarze 

pamięci  
• Wygenerować do tego procesora przerwanie IPI informujące go o 

pojawieniu się takiego komunikatu.  
 
Komunikat IPI przesyłany jest do lokalnego APIC procesora docelowego 
i powoduje tam wygenerowanie przerwania.  Procedura obsługi tego 
przerwania odblokowuje proces B czekający na komunikat. 
 

Proces A

APIC
1

IPI

komunikat

Procesor 1

Proces B

APIC
2

IPI

Procesor 2

Szyna ICC
IPI

ISR

Pamięć RAM (dzielona) odblokowanie pr. B  
Rys. 3-14 Komunikacja międzyprocesorowa w komputerze zgodnym z 
Intel MP  
 
W systemie wieloprocesorowym wyróżniamy następujące rodzaje 
przerwań: 
• Przerwania wejścia wyjścia zgłaszane prze urządzenia zewnętrzne i 

kierowane do kontrolera IO APIC. Każde z nich obsługiwane jest 
zgodnie z tablicą  IRT przez wyznaczony procesor. 

• Przerwania lokalne obsługiwane przez lokalny APIC. Mogą to być 
przerwania zewnętrzne zgłaszane poprzez linie LINT0 i LINT1 lub 
wewnętrzne zgłaszane przez układ lokalnego zegara, lokalnego 
licznika lub spowodowane błędem wewnętrznym wykrytym przez 
lokalny kontroler APIC. 

• Przerwania międzyprocesorowe IPI generowane programowo i 
wykorzystywane do komunikacji międzyprocesowej, inicjowania i 
restartowania pracy procesorów AP. 

• Przerwania niemaskowalne. 
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Tablica konfiguracji 
Jeżeli system operacyjny ma pracować w konfiguracji wieloprocesorowej 
musi mieć dostęp do informacji o sprzęcie który wykorzystuje. Informacja 
taka zawarta jest w tablicy konfiguracyjnej systemu wieloprocesorowego 
CT (ang. Configuration Table).  
Tablica ta zawiera dane o : 
• procesorach,  
• magistralach,  
• kontrolerach przerwań wejścia wyjścia IO APIC,   
• lokalnych kontrolerach przerwań APIC,  
 
 
Tablica konfiguracji systemu umieszczona jest w pamięci pod adresem 
wskazywanym przez strukturę wskaźnikową MP (ang. MP Floating Pointer 
Structure) umieszczoną w obszarze BIOS 
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HP ProLiant ML570   
Stosowany jako serwer korporacyjny 

 
Własności: 
• Cztery dwu rdzeniowe 64 bitowe procesory Xeon  
• 64 GB pamięci RAM ECC  
• Kontroler RAID HP Smart Array P400/256MB 
• Do 18 dysków SFF SAS  
• Dwa kontrolery Gigabit Ethernet NC371i 
• Cztery złącza magistrali 64-bit/100 MHz PCI-X  
• Cztery złącza magistrali PCI Express 
• System operacyjny: Windows 2003 Server, Linux 
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1.6 Wieloprocesory NUMA 
W niektórych wieloprocesorach czas dostępu do pamięci dla każdego 
procesora nie zależy od lokalizacji komórki pamięci. Stąd maszyny tego 
typu nazywają się maszynami o jednolitym czasie dostępu do pamięci 
UMA (ang. Uniform Memory Access).  
W praktyce maszyny UMA nie mają więcej niż kilkanaście a najwyżej 
kilkadziesiąt procesorów. Gdy potrzeby są większe, z wymagania na 
jednolity czas dostępu należy zrezygnować, co prowadzi do koncepcji 
maszyn o niejednolitym czasie dostępu do pamięci NUMA (ang. Non 
Uniform Memory Access).  
 
W maszynach NUMA każdy procesor łączy się z własną pamięć lokalną 
za pośrednictwem specjalnego układu zarządzania pamięcią zwanego 
MMU (ang. Memory Management Unit). 
 

CPU

magistrala międzyprocesorowa

RAM

MMU magistrala
lokalna

CPU RAM

MMU magistrala
lokalna

CPU RAM

MMU magistrala
lokalna

I/O

jednostka 1 jednostka 2 jednostka N

. . .

 

Rys. 3-15 Architektura maszyny NUMA 
  
Jednostka MMU analizuje wystawiane przez procesor zlecenie dostępu 
do pamięci. Gdy żądanie dotyczy adresu spoza pamięci lokalnej, 
kierowane jest ono poprzez magistralę międzyprocesorową do jednostki 
MMU odległej tej maszyny, w której pamięci lokalnej zawarta jest 
potrzebna komórka pamięci. Odległa jednostka MMU realizuje żądaną 
operacją dostępu i przesyła wynik do jednostki lokalnej.  
 
Cała operacja realizowana jest poprzez sprzęt.  
 
Dostęp do nielokalnej jednostki pamięci będzie trwał dłużej niż do 
pamięci lokalnej i jest od 10 do 100 razy większy. 
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Najważniejsze cechy maszyny o architekturze NUMA : 
• Wspólna dla wszystkich procesorów przestrzeń adresowa 
• Czas dostępu do komórki pamięci zależny od jej lokalizacji.  
• Dostęp do zdalnych komórek pamięci za pomocą instrukcji LOAD i 

STORE kodu maszynowego. 
• Możliwość prawdziwie równoległego wykonywania wielu strumieni 

instrukcji. 
 
 
Maszyny NUMA implementują praktycznie ideę rozproszonej pamięci 
dzielonej DSM (ang. Distributed Shared Memory). 
 
 
 
Przykładem może być historyczny CRAY T3E który, zawiera do 2048 
węzłów. Każdy węzeł składa się z: 
• 64 bitowego procesora DEC ALPHA 375 MHz,  
• pamięci lokalnej 128 MB,  
• jednostki MMU  
• routera posiadającego 6 połączeń do innych węzłów.  
 
Sieć połączeń ma postać trójwymiarowego torusa. 
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Komputer SGI Altix 3700 Bx2 
Przykładem superkomputera o architekturze cc NUMA jest SGI Altrix 
3700 firmy Silicon Graphics.   
Posiada on 128 procesorów (Intel Itanium 2 1.5 GHz),  256 GB pamięci 
operacyjnej, 500 GB pamięci dyskowej.  
 
Podstawowym elementem konstrukcyjnym komputera jest płyta CR Brick 
(ang. Compute Router node). Płyta CR Brick zawiera 4 moduły 
procesorowe. Każdy moduł procesorowy zawiera dwa procesory  
Itanium2, 12 modułów pamięci SDRAM oraz specjalizowany układ ASIC 
o nazwie SHub. Układ ten działa jako przełącznica pomiędzy 
procesorami, modułami pamięci, interfejsem sieci i interfejsem wejścia 
wyjścia.  
 
Moduł CR Brick zawiera także dodatkowe elementy jak 2 interfejsy 
wejścia wyjścia (przepustowość 1.2 GB/sek), port USB, port szeregowy i 
diagnostyczny wyświetlacz LCD.   
 

CPU
1

RAMSHub

Węzeł 0
CPU

2

CPU
1

RAMSHub

Węzeł 1
CPU

2

CPU
1

RAM SHub

Węzeł 2
CPU

2

CPU
1

RAM

Węzeł 3

CPU
2

Router A

Router B

SHub

Złącze górne

Złącze dolne

Do innych routerów

Do innych routerów

XIO

XIO  
Rys. 3-16 Uproszczony schemat modułu CR Brick komputera SGI Altix 
3700  
Płyty łączone są ze sobą za pomocą sieci NUMAlink-4  (3.2 GB/sek i 
może połaczyć do 514 procesorów z maksymalnie 6 TB pamięci.  
Podstawowym elementem tej sieci są 8 wejściowe routery.  
Każda z płyt CR Brick zawiera dwa takie routery.  
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N0 N1 N2 N3

R1A

R1B

N4 N5 N6 N7

R2A

R2B

MR1A

MR1B

N8 N9 N10 N11

R3A

R3B

N12 N13 N14 N15

R4A

R4B

CR1

CR2 CR3

CR4

 
Rys. 3-17 Schemat sieci NUMAlink-4 łączącej 16 węzłów 2 
procesorowych 
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4. Komputery oparte na przekazywaniu komunikatów 

4.1 Architektury wielokomputerów 
W porównaniu z komputerem jednoprocesorowym Wieloprocesory 
pozwoliły na znaczny wzrost mocy obliczeniowej. Jednak barierą 
pozostaje koszt realizacji pamięci dzielonej. Metodą przezwyciężenia tej 
bariery jest częściowa lub całkowita rezygnacja z pamięci dzielonej co 
doprowadziło do skonstruowania multikomputerów.  

 

Multikomputer składa się z procesorów posiadających własne pamięci 
lokalne i komunikujących się ze sobą przez wyspecjalizowane sieci 
połączeniowej. 

 

  

RAM

sieć polączeniowa

CPU

CI CI - interfejs komunikacyjny

CPU - procesor

RAM - pamięć operacyjnaIO

RAM

CPU

CI

IO

IO - urz. wejścia wyjścia

magistrala lokalna

. . .

 
Rys. 4-1 Struktura Multikomputera 
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Gdy procesy wykonywane na różnych komputerach chcą się ze 
sobą skomunikować muszą użyć komunikatów. 
 
Podstawowe operacje komunikacyjne: 
• Operacja Send(adres,bufor,ile) - wysłanie bufora z 

danymi do procesu docelowego.  
• Operacja Receive(adres,bufor,ile)- odbiór danych 

przesłanych przez proces wysyłający procesowi 
odbierającemu.   

 
Przesłanie komunikatu pomiędzy procesorami realizowane jest 
za pomocą interfejsów komunikacyjnych i sieci połączeniowej.  
Te urządzenia decydują o własnościach multikomputera: 
 
Rodzaje sieci transmisji komunikatów: 
• Komputery masywnie równoległe  - specjalizowane układy o 

bardzo wysokiej przepustowości i sieci umożliwiające 
równoległy przepływ wielu komunikatów jednocześnie.  

• Klastry - niedrogie urządzenia typowe, na przykład sieć 
Gigabit Ethernet. 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe                                                         49 

 
4.1.1 Multikomputery szynowe 

CPU 1 CPU 2 CPU N

RAM 1 RAM 2 RAM N

I/O 1 I/O  2 I/O  N

Szyna

 
 
Rys. 4-2 Schemat multikomputera szynowego 
 
Jako szynę bywa stosowana sieć lokalna 100Mbit/s – 1000 
Mbit/s. 
Architektura multikomputera szynowego jest podobna do sieci 
lokalnej. 
 

4.1.2 Multikomputery przełączane 
Wymiana danych pomiędzy jednostkami przetwarzającymi 
odbywa się za pośrednictwem sieci komunikacyjnej o 
określonej topologii. Typowe topologie takiej sieci to:  
• pierścień (ang. ring), 
• siatka (ang. mesh) dwu- lub trójwymiarowa, otwarta, 

zamknięta 
• drzewo (ang. tree), 
• gwiazda (ang. star), 
• hipersześcian (ang. hypercub).  
 
 
Sieć przełączająca 
 
Sieć przełączająca – łączy procesory ze sobą albo procesory i moduły 
pamięci. 
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Rodzaje sieci - statyczna i dynamiczna 
 
• Sieć statyczna  - łączy bezpośrednio elementy 
• Sieć dynamiczna- połączenie tworzone jest za 

pośrednictwem przełączników i połączeń. 
 

P

i i

i i

PP

P

s

i
s

s

s

i

i

i

P P

P P

P - procesor

i - interfejs
s - przelącznik

sieć statyczna sieć dynamiczna
 

Przełącznik (ang. switch) posiada zestaw portów wejściowych i 
portów wyjściowych. Całkowita liczba wejść i wyjść nazywana 
jest stopniem przełącznika. 
 
Przełączniki mogą zapewniać: 
• Buforowanie – magazynowanie informacji gdy adresat jest 

zajęty 
• Powielanie (ang. multicast) – ta sama wartość na wielu 

wyjściach 
• Routing – wybór trasy danych 
 
Odwzorowanie wejścia na wyjście może się odbywać za 
pośrednictwem: przełącznic, pamięci wieloportowych, 
multiplekserów - demultiplekserów, szyn multipleksowanych. 
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Na koszt przełączników wpływa: 
Koszt sprzętu 
przełączającego 

proporcjonalny do kwadratu stopnia 
przełącznika, 

Koszt portów we/wy proporcjonalny do stopnia 
przełącznika, 

Koszt obudowy proporcjonalny do liczby wyprowadzeń 
 
 
Rodzaje sieci przełączających 
• Sieci szynowe 
• Sieci gwiaździste 
• Drzewo  
• Przełącznice 
• Sieci wielostopniowe 
• Sieci kompletnie połączone 
• Siatki – otwarte, zamknięte 
• Sześcian, hipersześcian 
 
 
Sieci szynowe (ang. bus-based networks) 
Koszt sieci szynowej jest proporcjonalny do liczby węzłów p. 
Nadają się idealnie do rozgłaszania. Jako że szyna jest jedna to 
stanowi wąskie gardło w komunikacji. Ilość jednostek 
połączonych do szyny nie przekracza zwykle kilkunastu.  

Sieć szynowa
polączona

Sieć szynowa nie
polączona
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Przełącznice  (ang. crossbar networks) 
Przełącznica jest nie blokującą strukturą umożliwiającą 
połączenie p procesorów z m modułami pamięci. Liczba 
przełączników Θ(pm).  
 
Sieci wielostopniowe (ang. multistage networks) 
Jest kosztowym kompromisem pomiędzy przełącznicą a szyną.  
Częstym przypadkiem są sieci Omega.  
 
Sieci kompletnie połączone (ang. completely-Connected 
Networks) 
W sieciach kompletnie połączonych każdy węzeł ma 
bezpośrednie, stałe połączenie z każdym innym węzłem. Sieci 
te są statycznym odpowiednikiem przełącznicy krzyżowej.  
 

Kompletnie
polączona sieć 8

wezlowa
Sieć 5 wezlowa
typu gwiazda

 
 
Sieci gwiaździste (ang. Star-connected Networks) 
W sieciach gwiaździstych jeden z węzłów (centralny) pełni 
funkcję komunikacyjną. Komunikacja pomiędzy dowolnymi 
procesorami prowadzić musi przez ten węzeł. 
 
Siatki  
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Otwarta siatka 2 wymiarowa 
 
 

 
Zamknięta siatka 2 wymiarowa 
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Sześcian 3 wymiarowy 
 
 

 
 
Sześcian 4-wymiarowy 
 
Hiperkostka jest n-wymiarowym sześcianem. W każdym 
wierzchołku znajduje się jednostka przetwarzająca połączona z 
innymi węzłami. W n wymiarowej kostce każdy wierzchołek ma 
n połączeń z wierzchołkami sąsiednimi. 
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Drzewo  
W sieci typu drzewo pomiędzy dwoma węzłami istnieje tylko 
jedno połączenie. Tablica liniowa i gwiazda jest przypadkiem 
szczególnym sieci typu drzewo. 
 

Drzewo statyczne

- przelącznik

- procesor

Drzewo dynamiczne

 

Gdy węzeł ma wysłać komunikat do innego to wysyła go w górę 
drzewa tak długo aż poddrzewo nie będzie zawierało obydwu 
węzłów. Wtedy komunikat kierowany jest w dół drzewa. W 
sieciach typu drzewo wąskim gardłem są wyższe poziomy 
przełączania. Aby rozwiązać ten problem stosuje się „grube 
drzewo” zwiększając liczbę połączeń na wyższych poziomach 
drzewa. 

 
Grube drzewo – na wyższych poziomach jest więcej połączeń 
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Kryteria oceny sieci połączeń 
 
Średnica sieci 
Średnica (ang. diameter)  sieci jest maksymalnym dystansem 
pomiędzy dwoma węzłami sieci. Dystans jest liczbą połączeń 
na najkrótszej drodze pomiędzy  węzłami. 
 
• pierścień – p/2 (p – liczba węzłów),  
• siatka 2 wymiarowa nie zawinięta – 2(√p –1),  
• siatka 2 wymiarowa zawinięta – 2(√p/2),  
• hipersześcian log(p),  
• drzewo binarne 2log((p+1)/2). 
 
Połączalność sieci 
Połączalność (ang. connectivity) sieci jest miarą wielości 
alternatywnych połączeń w sieci. Miarą połączalność jest 
najmniejsza liczba łuków które trzeba usunąć z siec aby rozbić 
ją na dwie rozłączne sieci.  
 
• liniowa tablica, gwiazda i drzewo - 1 
• pierścień i dwu wymiarowa siatka - 2, 
• siatka dwu wymiarowa zawinięta - 4  
• kostka p wymiarowa– p 
 
Szerokość bisekcji 
Szerokość bisekcji (ang. Bisection Width) sieci jest definiowana 
jako minimalna liczba łuków sieci która musi być usunięta aby 
podzielić sieć na dwie równe połowy.  
 
• Dla pierścienia – 2 
• Dla dwu wymiarowej siatki bez zawinięcia - √p  (gdzie p 

liczba węzłów) 
• Dla dwu wymiarowej siatki zawiniętej - 2√p   
• Drzewo i gwiazda – 1 
• Dla kompletnie połączonej sieci p elementowej p2/4 
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Szerokość kanału 
Liczba bitów która może być jednocześnie przesłana przez 
połączenie pomiędzy węzłami nazywamy szerokością kanału 
(ang. channel width). 
 
Przepustowość linii 
Przepustowość linii (ang. channel rate) to liczba bitów która 
może być w jednostce czasu przesłana pojedynczym 
przewodem pomiędzy węzłami. 
 
Przepustowość kanału 
Przepustowość kanału (ang. channel bandwidth) to iloczyn 
przepustowości linii i szerokości kanału. 
 
Koszt 
Do oceny kosztu sieci może być użyte wiele kryteriów. Jedną z 
możliwości jest użycie liczby połączeń lub liczby przewodów do 
oszacowanie kosztów sieci. 
 
 
Sieć Średnica Szer. 

bisekcji 
Połączalność Koszt 

Kompletnie 
połączona 

1 4/2p  p -1 p (p-1)/2 

Gwiazda 2 1 1 p-1 
Drzewo 
binarne 

2log((p+1)/2) 1 1 p-1 

Liniowa 
tablica 

p-1 1 1 p-1 

2 D siatka nie 
połączona 

2( p -1) p  2 ( )pp −2  

2 D siatka nie 
połączona 

)2/(2 p  2 p  4 2p 

Hipersześcian log p p/2 log p (p log p) 
/2 
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4.1.3 Sieć Infini Band 
Infiniband jest siecią o dużej przepustowości która wywodzi się 
z konstrukcji stosowanych w superkomputerach. 
 
Pojedyncze połączenie składa się z 2 par przewodów, każda 
para transmituje dane szeregowo w jednym z kierunków. 
 

RX

TXTX

RX

Para różnicowa

Para różnicowa

Węzel 1 Węzel 2

 
 
Rys. 4-3 Pojedyncze połączenie sieci InfiniBand  
 

Częstotliwość taktowania Liczba linii 
2.5 GHz 

SDR 
5 GHz  
DDR 

10 GHz  
QDR 

1X 2 Gbit 4 8 
4X 8 Gbit 16 32 

12X 24 Gbit 48 96 
Tab.  4-1 Przepustowość odcinka sieci InfiniBand 
 
W sieci InfiniBand występują dwa rodzaje adapterów łączących 
sieć z pozostałymi komponentami systemu: 
• Adapter kanałowy HCA (ang. Host Channel Aadapter) 
• Adapter wejścia wyjścia TCA (ang.Target Channel Adapters). 
 
Zasada działania sieci: 
• Komputer łączy się z siecią za pomocą adaptera kanałowego 

HCA (ang. host channel adapter).  
• Poszczególne węzły łączą się ze sobą za pośrednictwem 

przełączników.  
• Węzły, przełączniki i połączenia tworzą sieć nazywaną siecią 

SW (ang. Switched Fabric). 
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węzeł  1

...HCA
węzeł  n

...HCA
węzeł  k

...HCA
węzeł  l

...HCA

Przełącznik
InfiniBand

Przełącznik
InfiniBand

... ...

 

 

Rys. 4-4 Węzły obliczeniowe połączone siecią InfiniBand  
 
 
Nazwa Bitów  Bajtów  Uwagi 
Fast Ethernet 100 Mbit/s 11.6 MB/s  
Gigabit Ethernet 1 Gbit/sek 116 MB/s  
Myrinet 2000 2 Gbit/sek 250 MB/s Pojedynczy 

dostawca 
Infiniband SDR X1 2 Gbit /sek  250 MB/s  
Infiniband DDR X1 4 Gbit /sek  500 MB/s  
Infiniband QDR X1 8 Gbit /sek  1.000 MB/s  
QsNet 8 GB 1.000 MB/s Stosowana 

wewnątrz SMP 
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s 1.250 MB/s  
Infiniband DDR 4X  16 Gbit /s  2.000 MB/s  
Infiniband SDR 12X 24 Gbit/s  3.000 MB/s  
Infiniband QDR 4X  32 Gbit /s  4.000 MB/s  
Infiniband DDR 12X 48 Gbit/s  6.000 MB/s  
Infiniband QDR 12X 96 Gbit/s  12.000 MB/s  
100 Gigabit 
Ethernet 

100 Gbit/s  12.500 MB/s  

Tabela 4-1Sieci stosowane w komputerach masywnie równoległych i 
klastrach 
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4.2 IBM RS/6000 SP – Przykład superkomputera 
równoległego 
Konfiguracja należąca do Departamentu energii USA (U. S. 
Department of Energy) zlokalizowany w Berkely Lab. W 
kaliforni. 
 

Komputer IBM RS/6000 SP (ang. SP – Scalable Superparallel) 
jest superkomputerem równoległym. Składa się z węzłów 
zbudowanych w oparciu o procesory POWER3 i moduły 
pamięci. Węzły połączone są szybką siecią przełączającą. 
Komputer pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego AIX. 
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węzel  1
nighthawk

16 procesorów

węzel  208
nighthawk

16 procesorów

...
sieć

przelączajęca
SP3

węzel 209
nighthawk

16 procesorów

węzel  416
nighthawk

16 procesorów

...

CWS

Stacja sterująca CWS

 
Struktura systemu IBM RS/6000 SP 
 
Procesor 
Procesor POWER3 jest procesorem 64 bit. oparty o 
architekturę PowerPC. Procesor składa się z: 
• 2 jednostek zmiennoprzecinkowych - FPU 
• 3 jednostek stałoprzecinkowych – FXU 
• Pamięci podręcznej danych - 64KB 
• Pamięci podręcznej rozkazów - 64KB 
• Dwu jednostek sterujących pobieraniem i pamiętaniem 

danych (LD/ST) 
 
Częstotliwość zegara 375 MHz,  
Moc 1.5 GFLOPS przy częstotliwości zegara 375MHz 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe                                                         62 

 
 

Architektura procesora POWER3 
 
 
Architektura węzła Nighthawk  
Węzeł składa się z następujących elementów: 
• Do 16 procesorów POWER2 z pamięciami podręcznymi 8 

MB na węzeł 
• 4 moduły pamięci dwuportowej o pojemności do 64 GB. 

Przepustowość modułu pamięci: 16GB/s.  
• Sieci przełączającej 16 GB/s łączącej procesory pamięci i 

moduły we/wy 
• Do 4 płyt wejścia / wyjścia z interfejsami dysku, sieci i 2 

interfejsami SP Switch2 które pozwalają na połączenie 
innych węzłów. 
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CPU 1

CPU 16

sieć
przelączająca

RAM 1

RAM 4

Do przelącznika SP2

CPU 2
RAM 2

RAM 3

Interfejs
sieci 1
Fabric

adapter

Interfejs
sieci  2
Fabric

adapter

Interfejs
we/wy 1
Saber

Interfejs
we/wy 2
Saber

Magistrale PCI
 

Rys. 4-5 Schemat węzła Nighthawk 

 
Liczba procesorów Power3 w węźle 16 
Pamięć RAM węzła 16-64 GB 
Liczba adapterów sieciowych do 
komunikacji międzywęzłowej 

2 

   Dane węzła IBM Nighthawk 
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Płyta wejścia wyjścia 
Płyta wejścia / wyjścia składa się z modułów Saber 
stanowiących interfejs komunikacyjny oraz modułów SP Fabric 
Adapter będących interfejsem do innych węzłów High Node co 
umożliwia tworzenie systemów wielowęzłowych.  
Płyta zawiera następujące interfejsy: 
• Magistralę Ultra SCSI do podłączenia dysków 
• 4 gniazda rozszerzające PCI 64 bitowe 
• 1 gniazdo rozszerzające PCI 32 bitowe 
• port równoległy 
• 3 porty szeregowe 
• 6 portów do płyt rozszerzających we/wy RIO (remote IO) o 

przepustowości 500 MB/s 
 
 
 
Przełącznik SP Switch2 
Węzeł systemu jest w pełni funkcjonalnym komputerem. 
Komputery takie można łączyć w węzły za pomocą 
przełączników. Pojedynczy przełącznik umożliwia połączenie do 
16 jednostek. Przełączniki można łączyć w zestawy 
umożliwiające połączenie do 512 jednostek. Przepustowość 
przełącznika wynosi 150 MB/sek. w każdym z kierunków.  
 
 
Komunikacja węzłów odbywa się poprzez wymianę 
komunikatów. 
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Architektura systemu SP 
 
System SP składa się z następujących jednostek: 
• Węzeł (node) – jest to jednostka przetwarzająca zawierająca 

do 16 procesorów.  
• Rama (frame)– stojak na którym montuje się w węzły  
• Przełącznik  - medium umożliwiające węzłom wzajemną 

komunikację. 
• Stacji sterującej – (CWS – control workstation) stacja 

robocza pracująca  pod systemem AIX z klawiaturą i 
monitorem stosowana do sterowania węzłami. 

 
 
 
 

CWS

 
Schemat systemu RS6000 SP – dwa węzły połączone przełącznikiem 
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superwęzeł

...
superwęzeł

superwęzeł

rama 1 rama 2 rama N
superwęzeł

...
superwęzeł

superwęzeł

superwęzeł

...
superwęzeł

superwęzeł

Przełącznik
 SP Switch 2

Przełącznik
 SP Switch 2

Przełącznik
 SP Switch 2

 

Rys. 4-6 Struktura superkomputera IBM RS/6000 SP 

 

Węzłów obliczeniowych 380 
Obsługa systemu plików GPFS 20 
Węzły dostępowe 9 
Sieć 2 
Zapasowe 8 
Całkowita liczba węzłów 416 
Całkowita liczba procesorów 6656 
Pojemność dysku 44 TB 

    Dane systemu RS6000 SP 
 
 
Oprogramowanie: 

• System operacyjny – AIX 
• C, C++, FORTRAN 
• MPI 
• OpenMP 
• Narzędzia GNU 
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4.3 Porównanie multiprocesorów i multikomputerów 
 
 Multiprocesory Multikomputery 
Typ pamięci Dzielona Lokalna 
Zapewnianie 
spójności pamięci 

skomplikowane, 
realizowane 
sprzętowo 

nie wymaga się 
utrzymywania 
spójności 

Rozszerzanie kosztowne i 
ograniczone 

tanie i proste 

Procesy komunikują 
się poprzez 

wspólną pamięć komunikaty 

Programowanie łatwe trudne 
Modele 
programowania 

Języki 
programowania 
równoległego, wątki. 

Procesy 
wymieniające 
komunikaty 
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