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Abstrakt. General-Purpose Computing on Graphics Processing Units 
označovaný ako GPGPU sa v poslednom čase stáva veľmi atraktívnym 
spôsobom akcelerácie výpočtov. Príspevok prezentuje výsledky prvých 
experimentov v tejto oblasti so zameraním na triedenie väčšieho množstva dát a 
porovnanie rýchlosti tiredenia na viacerých typoch kariet, resp. voči triedeniu 
na samotnom procesore 
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1 Úvod 

S rastúcim výkonom moderných grafických kariet (GPU) a podporou grafických 
kariet pre potreby všeobecných výpočtov z nich vzniká mimoriadne vhodný 
prostriedok na akceleráciu výpočtov. Väčší výkon im umožňuje ich paralelná 
architektúra, ktorá v surovom výkone dokáže prekonať aj dnešné dvoj- a viacjadrové 
procesory.  

Ďalšou výhodou, ktorou grafické karty disponujú, je to, že obsahujú vlastnú 
pamäť, ktorá ich robí relatívne nezávislými od RAM pamäte počítača. Navyše, ako 
pamäťové moduly sa už čoraz častejšie používajú rýchle GDDR3, ktoré takisto 
prispievajú k zvýšenému výkonu. Tieto vlastnosti robia teda z grafických kariet 
vhodné zariadenia na akceleráciu výpočtov.  

Jednou z nevýhod súčasných GPU je špecializácia jednotlivých výpočtových 
jednotiek (procesorov grafickej karty) na špecifické operácie z oblasti grafiky. Túto 
nevýhodu však v dnešnej dobe prekonáva nová generácia grafických kariet - a to už 
vydaná osmičková rada u Nvidie a u ATI to budú karty postavené na jadre R600, 
ktorých vydanie sa odhaduje na druhú polovicu roka 2007. Karty tejto generácie budú 
totiž obsahovať unifikované výpočtové jednotky, z ktorých každá bude schopná 
vykonávať ľubovoľné výpočty. Ďalším problémom z minulosti, ktorý (vy)riešia 
unifikované výpočtové jednotky, je to, že doteraz boli grafické karty programovateľné 
iba prostredníctvom OpenGL alebo DirectX. Aby sa tento problém vyriešil, Nvidia 
vydala pre svoje karty vývojové prostredie CUDA a ATI priamo sprístupnilo 
inštrukcie karty, takže je možné programovať ju priamo v asembleri.  

Na Katedre počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach už niekoľko rokov 
experimentujeme s implementáciou main-memory databázového systému 
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([1],[4],[5],[6]). V práci [5] sa podarilo zaujímavým spôsobom urýchliť riešenie [4] 
využitím optimalizácie kódu a SSE inštrukcií procesorov Intel a AMD. Pre toto 
riešenie je GPGPU prístup výzvou, ktorú mienime v budúcnosti využiť. 

2 GPGPU triedenie 

Jednou z často používaných databázových operácií je triedenie. Použitie GPU pre túto 
operáciu by odbremenilo procesor a urýchlilo by odozvu systému. Nezanedbateľným 
argumentom môže byť aj cena. Ak by sme totiž mali dosiahnuť pomocou procesorov 
rovnaký výkon ako s bežnou grafickou kartou, celková cena systému by bola 
pravdepodobne oveľa vyššia ako cena samotnej grafickej karty. 

V súčasnosti sa téme GPGPU triedenia venuje niekoľko autorov. Asi 
najpoužívanejším triediacim algoritmom je bitonic sort. Uvádza sa, že tento 
algoritmus je asi najvhodnejší pre paralelné architektúru, vzhľadom na výrazné 
používanie rekurzie. Jeho asymptotická zložitosť je uvádzaná ako O(n·log(n)2). Bližší 
popis algoritmu je možné nájsť napr. v [2].  

3 Experimenty 

Pre experimentálne overenie sme použili riešenie GPUSort [3] od Naga K. 
Govindaraju z University of North Carolina, ktoré je na nekomerčné a akademické 
využitie uvoľnené aj so zdrojovými kódmi. 

GPUSort je C++ trieda využívajúca na spojenie s grafickou kartou OpenGL, ktoré 
obsahuje implementáciu algoritmu. Riešenie je schopné triediť čísla s pohyblivou 
rádovou čiarkou s 16 aj 32 bitovou presnosťou. 

Systémové požiadavky: 
• OS: Microsoft Windows XP/2000 and Linux 
• RAM: Nevyhnutná na beh OS. 
• GPU: NVIDIA GeForce/Quadro ktorá podporuje nasledovné rozšírenia:  

o EXT_framebuffer_object 
o ARB_texture_rectangle 
o ARB_fragment_program 

• Pamäť GPU: Veľkosť pamäte grafickej karty určuje maximálnu veľkosť 
poľa ktoré môže byt triedené pomocou GPU. 

Podpora pre GPU spoločnosti ATI zatiaľ nie je dostupná kvôli nedostatočnej 
podpore rozšírení framebuffer a ARB_texture_rectangle v ovládačoch grafických 
kariet ATI. 

Na testovanie sme použili príklad, ktorý je súčasťou balíka. Tento testovací 
príklad postupne vytvára veľké množstvo náhodných záznamov a triedi ich pomocou 
kľúča, najprv prostredníctvom grafickej karty a potom pomocou procesora 
algoritmom qsort. 

Testovanie sme vykonali na nasledujúcich konfiguráciách: 
1. Intel Pentium 4 2,8 GHz s Gainward NVIDIA 7600GT (PC1) 
2. AMD Athlon Dual Core 4000+ s NVIDIA 8800 GTS (PC2) 



Krátké sdělení 

Porovnanie výkonnosti jednotlivých kariet a jednotlivých konfigurácií je na 
nasledujúcich grafoch. 
 

Porovnanie výkonu jednotlivých kariet v GPUSort
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Porovnanie rýchlosti triedenia pre Pc1
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Porovnanie rýchlosti triedenia pre Pc2
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4 Záver 

Z prezentovaných grafov vyplýva troj- až sedemnásobné urýchlenie triedenia 
prostredníctvom GPU oproti algoritmu qsort vykonávanému na procesore. Taktiež je 
zrejmý nárast výkonnosti rady 8800 oproti predchádzajúcim generáciám. Uvedené 
výsledky umožňujú tušiť prichádzajúce možnosti GPGPU spracovania. 
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Annotation:  

GPGPU sorting – practical experience 

GPGPU becomes attractive way of acceleration of copmuting in the last time. Paper presents 
first experience in the GPGPU sort benchmarking and its comparission related to different GPU 
cards and to current Intel‘s and AMD’s processors. 

http://gamma.cs.unc.edu/GPUSORT/
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