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RESUMO 

 

 As placas de vídeo (GPU) atuais possuem um grande poder computacional, mas que é 

pouco explorado. Em especial, para algoritmos que podem ser facilmente paralelizáveis, elas 

podem apresentar um desempenho superior ao dos processadores convencionais. Esse 

trabalho estabelece um estudo comparativo entre as duas principais arquiteturas para 

desenvolvimento de softwares para a GPU: CUDA e OpenCL. Esse estudo é feito utilizando o 

algoritmo da convolução, que é um algoritmo já estabelecido na ciência da computação. São 

feitas considerações sobre a arquitetura GPGPU, da qual as arquiteturas CUDA e OpenCL 

derivam e sobre detalhes dessa arquitetura que buscam otimizar a performance da execução 

do algoritmo.  

 

Palavras chave: processamento paralelo, convolução, GPGPU, CUDA, OpenCL. 

  



ABSTRACT 

 

The current generation graphics cards (GPU) have a big computational power, which 

is underexplored. For some algorithms that are easily parallelizable, in special, those graphics 

cards can show better performance than the conventional processors. This research establishes 

a comparative study between the two main architectures for GPU software development: 

CUDA and OpenCL. This study uses the convolution algorithm, which is an already 

established algorithm in computer science. In this research, there are considerations made 

about the GPGPU architecture, from which the CUDA and OpenCL architectures derivate, 

and also about the details of this architecture that can optimize the performance of the 

execution of the convolution algorithm on the GPU. 

 

Keywords: parallel processing, convolution, GPGPU, CUDA, OpenCL. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia da informação evoluiu em ritmo acelerado nas últimas décadas, inclusive 

os diversos componentes de hardware que formam um computador. Os processadores ficaram 

mais rápidos, as memórias primárias melhoraram bastante em capacidade e velocidade e as 

placas de vídeo evoluíram drasticamente. 

Até o início da década de 90, os softwares de computador, em sua maioria, eram 

escritos para rodar suas rotinas e algoritmos exclusivamente no processador (1). A placa 

gráfica, que pode estar integrada à placa-mãe ou ser um componente dedicado, ficava apenas 

com a função de desenhar a interface visual do software na tela do monitor ou em outra saída 

de vídeo qualquer. A partir do início do século XXI, entretanto, esse cenário começou a 

mudar. As placas de vídeo (Graphic Processing Unit - GPU) evoluíram ao ponto de 

possuírem memória mais rápida que a memória da unidade central de processamento (Central 

Processing Unit – CPU) (2) e conter uma grande quantidade de coprocessadores. 

Apesar da evolução rápida das placas de vídeo, por muito tempo o uso delas ficou 

focado apenas na realização de tarefas de processamento gráfico, como simulações e jogos. 

Tais aplicações exigiam placas gráficas cada vez mais poderosas e dessa forma foi-se 

percebendo que durante o uso normal do computador, sem executar nenhuma aplicação 

gráfica sofisticada, a placa gráfica ficava quase que completamente ociosa. Observando esse 

desperdício de poder computacional, começaram a ser desenvolvidas tecnologias para 

executar programas ou sub-rotinas de programas, normalmente executados pela CPU, 

diretamente na placa de vídeo. Dessa forma, o processador ficaria mais livre para fazer outras 

tarefas. O termo pelo qual passou a ser chamado esse tipo de processamento foi: General 

Purpose Computing on Graphics Processing Units, ou processamento de propósito geral em 

unidades de processamento gráfico, mais conhecido pela sigla GPGPU. 
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Dentre as APIs (Application Programming Interface) (3) e frameworks (4) 

desenvolvidos para o processamento GPGPU, dois se destacaram: o padrão OpenCL (5), que 

é um padrão open source (6) e o framework proprietário da fabricante de placas gráficas 

Nvidia chamado CUDA (7). O presente trabalho tem como objetivos analisar a arquitetura 

GPGPU e investigar os detalhes dessa arquitetura para essas duas tecnologias. Será realizado 

um estudo de caso envolvendo um algoritmo paralelizável bastante conhecido, onde serão 

testadas diferentes implementações desse algoritmo e será analisado que tipo de recursos da 

arquitetura GPGPU podem ser utilizados para extrair o máximo de desempenho em cada 

plataforma computacional específica.  

O texto está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo faz uma breve 

introdução ao trabalho. 

O segundo capítulo fala sobre as características das arquiteturas GPGPU, incluindo o 

conceito de computação paralela e mostra exemplos e peculiaridades das duas arquiteturas 

tratadas nesse texto: OpenCL e CUDA. 

O terceiro capítulo apresenta inicialmente o algoritmo de convolução e nas seções 

seguintes o estudo de caso realizado de diferentes implementações desse algoritmo, 

abordando os pontos-chave da arquitetura GPGPU utilizados em cada técnica e seus efeitos na 

performance do algoritmo. Depois de apresentadas as implementações, é feita uma 

comparação dos resultados obtidos. 

O último capítulo contém as conclusões finais do trabalho e tenta prever perspectivas 

futuras de avanço na área de computação paralela GPGPU. 
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2. ARQUITETURAS GPGPU 

Esse capítulo apresenta uma apresentação da arquitetura GPGPU, bem como das duas 

arquiteturas que são utilizadas nesse trabalho: CUDA e OpenCL. Inicialmente, é mostrada 

uma breve explicação da programação paralela para em seguida, ser apresentada a arquitetura 

GPGPU. 

2.1 Computação Paralela 

Computação paralela é uma forma de computação na qual vários cálculos são 

realizados simultaneamente (9). Isso se dá através do princípio de que grandes problemas 

podem muitas vezes ser subdivididos em problemas menores, passíveis de serem resolvidos 

em paralelo. Há diferentes formas de computação paralela: em nível de bit, em nível de 

instrução, em nível de dados e em nível de tarefas.  

O paralelismo em nível de tarefas consiste na execução simultânea de diferentes 

trechos de código, por diferentes unidades de processamento. Essas tarefas podem ou não 

operar sobre o mesmo conjunto de dados. Já o paralelismo em nível de dados consiste na 

execução simultânea de uma mesma instrução, em diferentes conjuntos de dados. 

A paralelização começou a ser aplicada em supercomputadores compostos de 

múltiplos processadores. No caso dos computadores pessoais, surgidos na década de 80, essa 

tecnologia sofisticada foi ignorada durante um bom tempo por questões de custo e porque os 

computadores continuaram evoluindo com facilidade apenas com o aumento do clock dos 

processadores e com a diminuição do tamanho dos transistores. Apenas no início do século 

XXI os fabricantes de processadores começaram a procurar alternativas para a evolução do 

poder computacional de seus produtos. Isso ocorreu porque a diminuição do tamanho dos 

transistores está se tornando cada vez mais difícil, devido as próprias limitações físicas da 

condução de eletricidade por essas minúsculas estruturas (10). 

 

2.2 GPGPU 

O termo GPGPU refere-se ao uso de placas de vídeo para realizar processamento de 

aplicações de propósitos gerais, que normalmente são executadas em processadores 

tradicionais. A ideia de utilizar as placas de vídeo para outros tipos de computação diferentes 

de aplicações de processamento gráfico já existia desde a criação das primeiras placas de 

vídeo com pipelines programáveis (9). Entretanto, esses dispositivos de hardware eram 
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especializados em operações de cálculo de pixels apenas, com o objetivo de acelerar o 

carregamento das interfaces gráficas (Graphical User Interface - GUI) dos sistemas 

operacionais na tela dos monitores, livrando o processador dessa tarefa. Com a evolução 

desses dispositivos, surgiram bibliotecas para auxiliar no processamento gráfico 3D, como 

OpenGL (11) e DirectX (12). Essas bibliotecas permitiam a programação dos pixel shaders, 

unidades aritméticas especializadas em cálculos da cor de pixels, presentes nas placas de 

vídeo. Os pixel shaders recebem um conjunto de entradas e com suas coordenadas (x,y) na 

tela do monitor calculam a cor na qual o pixel deve ser exibido na tela. Nesse momento, os 

programadores perceberam que os pixel shaders poderiam ser usados para realizar cálculos 

com propósitos diferentes de apresentar gráficos na tela. Surgia então a primeira forma de 

processamento de uso geral em GPUs (1). No entanto, essa forma de computação ainda era 

bastante limitada, pois era necessário trabalhar diretamente com manipulação de pixels 

utilizando bibliotecas gráficas para poder realizar cálculos gerais, fazendo a placa de vídeo 

atuar como se estivesse calculando os pixels para gerar um gráfico. Além disso, os 

programadores e cientistas que desejassem utilizar GPUs para realizar cálculos eram 

obrigados a aprender OpenGL ou DirectX, pois essas eram as únicas formas até o momento 

de se construir programas para as placas de vídeo. 

Em novembro de 2006, esse cenário mudou drasticamente. Nessa data, a fabricante de 

placas de vídeo Nvidia lançou sua primeira placa gráfica a utilizar a arquitetura CUDA (1). 

Em paralelo, nesse mesmo período, a ATI (atual AMD), lançou uma arquitetura similar 

intitulada Close To Metal (CTM), que posteriormente mudou de nome para ATI Stream e em 

2009 foi incorporada ao padrão OpenCL (13). Essas arquiteturas abriram as portas para a 

criação de aplicações paralelas nas placas de vídeo.  

Atualmente, existem duas arquiteturas de GPGPU que utilizam os mesmos conceitos e 

podem ser descritas da mesma maneira: o CUDA e o OpenCL. A Nvidia, fabricante das 

placas gráficas que utilizam CUDA, também possui uma implementação do padrão OpenCL 

para suas placas. Nas subseções seguintes, são explicados os modelos adotados na arquitetura 

GPGPU. As terminologias utilizadas serão as da arquitetura CUDA, mas o modelo permanece 

o mesmo para a arquitetura OpenCL. A tabela 1 da seção 2.4 lista as diferenças de 

terminologia entre as duas arquiteturas. 
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2.2.1 Modelo de programação 

 No modelo de programação das arquiteturas GPGPU, a CPU é chamada de host e fica 

encarregada de executar o código de inicialização e controle da execução da aplicação. Já a 

GPU, também chamada de device, fica encarregada de executar um ou mais blocos de código 

paralelo. Cada função que executa na GPU é chamado de kernel. Os vários kernels de um 

programa geralmente são definidos em um arquivo separado da função main. O kernel é 

executado por várias threads, onde cada thread executa o mesmo código. As threads são as 

linhas de comando que são executadas em um processador da GPU. São organizadas em 

camadas para otimizar o nível de paralelismo. Assim, cada kernel é executado por uma grid, 

que por sua vez possui diversos blocos, onde cada bloco possui diversas threads. A figura 1 

ilustra essa disposição em camadas. As grids e blocos não podem executar nenhuma 

instrução, são apenas agrupamentos de threads. 

Nesse modelo de programação dividido em camadas, as threads pertencentes a um 

mesmo bloco podem cooperar entre si através de dois mecanismos: memória compartilhada e 

sincronização de execução. Threads de blocos diferentes não são capazes de cooperar entre si 

pois não compartilham memória e os mecanismos de sincronização só atuam em threads de 

um mesmo bloco. Esse modelo ainda permite que uma grid seja criada utilizando blocos de 

dispositivos distintos, o que garante uma escalabilidade para sistemas com múltiplas placas de 

vídeo. Algumas características das threads da GPU são a alta velocidade de troca de contexto 

e baixo custo de criação, o que representa uma grande vantagem em relação às threads da 

CPU. 

Existe um conceito importante no modelo de programação que se refere à quantidade 

de threads que são executadas simultaneamente em uma instrução de um multiprocessador 

(ver seção 2.2.2). Essa quantidade recebe o nome de warp-size na arquitetura CUDA e 

wavefront-size na arquitetura OpenCL. Para simplificar, será adotada a nomenclatura da 

arquitetura CUDA para esse conceito. O tamanho do warp depende da arquitetura GPGPU e 

também do modelo da GPU. Na arquitetura CUDA, esse tamanho atualmente é de 32 threads 

(14), mas é possível que aumente em futuras placas de vídeo da fabricante. Para a arquitetura 

OpenCL, esse tamanho depende do dispositivo em que está sendo executada a aplicação. No 

estudo de caso do capítulo 3, é utilizado o mesmo dispositivo para as implementações CUDA 

e OpenCL, portanto o tamnho do warp é o mesmo para ambas as arquiteturas. A especificação 

OpenCL a partir da versão 1.1, disponibiliza uma função para obter esse tamanho: 

clGetKernelWorkGroupInfo (15). 
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Figura 1 – Modelo de Programação das arquiteturas GPGPU. 

Fonte: Nvidia (16), adaptado para português. 

 

 

2.2.2 Modelo de Memória 

Qualquer GPU que utiliza a arquitetura GPGPU é composta por um ou mais 

multiprocessadores. Cada multiprocessador é composto por diversos núcleos de 

processamento, também chamados de cores. Cada processador, ou core executará uma thread 

e conta com registradores como memória primária. Os registradores são compartilhados entre 
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todas as threads de um bloco e o tempo de vida da memória dos registradores é o tempo de 

vida da thread.  

Além dos registradores, cada core ainda conta com uma memória local, que é uma 

memória exclusiva para cada thread, mas que reside em um chip DRAM separado do 

processador. A memória local também possui o mesmo tempo de vida da thread. Cada 

multiprocessador, por sua vez possui uma memória compartilhada entre todos seus 

processadores, sendo essa memória embutida no chip de cada processador. O tempo de vida 

da memória compartilhada é o tempo de vida do bloco. As threads da GPU apresentam alta 

velocidade de troca de contexto devido à inexistência da necessidade de guardar o estado da 

memória compartilhada. Uma vez que um bloco terminar de executar, isto é, quando todas as 

threads desse bloco terminarem sua execução, a memória compartilhada desse bloco é 

liberada e o bloco já fica pronto para receber um novo processamento. 

Existe ainda uma memória global, ou memória do dispositivo, a qual é compartilhada 

por todas as threads de todos os blocos. Seu tempo de vida é o tempo de alocação da 

memória, ou seja, enquanto estiver sendo utilizada por qualquer thread de qualquer bloco. 

Vale ressaltar que a memória global pode ser formada por mais de um dispositivo físico 

como, por exemplo, duas placas de vídeo com 2GB de memória cada, resultando em uma 

memória global de 4GB. A figura 2 ilustra o modelo de memória. 

Quanto ao nível de performance das diferentes memórias envolvidas nesse modelo, 

temos os registradores como a memória mais rápida mas também é a mais escassa, logo em 

seguida temos a memória compartilhada que também é de baixa latência. A memória local e a 

memória global possuem latência mais elevada, pois estão em chips DRAM separados, mas 

possuem capacidade muito maior do que as memórias de registradores e compartilhada, que 

são embutidas nos multiprocessadores.  

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

Figura 2 – Modelo de memória das arquiteturas GPGPU 

 

Fonte: Nvidia (17), adaptado para português. 

2.2.3 Fluxo de Controle 

Para obter uma boa performance na utilização dos recursos de memória e 

processamento disponibilizados pela arquitetura GPGPU, é necessário gerenciar a alocação e 

as transferências de memória (1). O host fica encarregado de realizar esse gerenciamento pois 

a GPU não é capaz de agir por conta própria. Para a alocação de memória, o host conta com 

funções específicas para alocação dinâmica de memória. Essas funções são diferentes na 

arquitetura CUDA e OpenCL mas apresentam o mesmo comportamento. Depois de alocar a 

memória no dispositivo, o host pode copiar dados para essa memória. Durante a execução do 
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kernel, os resultados vão sendo guardados na memória do dispositivo e quando essa memória 

acaba ou o programa termina sua execução, o host precisa copiar a memória do dispositivo 

para sua memória principal, novamente através do uso de funções específicas de cada 

arquitetura. A figura 3 ilustra o fluxo de controle. 

Figura 3 – Fluxo de Controle da Arquitetura CUDA 

 

Fonte: Wikipedia (18) 

 

2.3 CUDA 

 A figura 4 mostra o exemplo de um código CUDA retirado de (1) que realiza uma 

simples soma de dois números inteiros, mas utiliza os princípios básicos da arquitetura 

CUDA. 

Esse código parece bastante com qualquer código da linguagem C tradicional, com 

exceção do termo __global__ que aparece no cabeçalho da função add. De fato, a 

linguagem CUDA C é uma versão aumentada do C, contendo diretrizes e funções específicas 

para execução de código na GPU. 

O código apresentado possui uma função principal (main) que é executada no host. A 

palavra-chave __global__ presente na declaração da função add indica que essa função 

deverá ser executada no device, isto é, na GPU. A função add é de fato um kernel que faz a 

operação de soma em dois números inteiros. Esse kernel é chamado então pela função 

principal (host), com os números a serem somados passados como parâmetros. É importante 
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notar a necessidade de alocar memória no device para que seja possível guardar os valores 

obtidos como resultado. Essa alocação de memória é feita através da função cudaMalloc. 

 

Figura 4 – Exemplo de código CUDA 

 

Fonte: Sander (1) 

Após a execução do kernel, o host precisa copiar o resultado obtido para sua memória. 

Isso é feito através da função cudaMemcpyDeviceToHost. Esse exemplo demonstra as 

características básicas do modelo de programação CUDA, mas ainda não está sendo feito 

efetivamente um processamento paralelo. No exemplo, apenas uma thread em um bloco está 

sendo criada, sendo essa quantidade especificada na chamada da função add no host, através 

dos parâmetros <<<1,1>>>. Tais parâmetros definem a quantidade de blocos e a 

quantidade de threads que devem ser criados e executados, nessa ordem. Para fornecer um 

meio de acesso aos diferentes blocos e threads no kernel, a linguagem CUDA conta com os 
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parâmetros blockIdx e threadIdx, que fazem a indexação dos blocos e threads no 

kernel. Dessa forma é possível escrever um kernel que receba diferentes dados para cada 

thread ou bloco. 

O exemplo de código apresentado é apenas uma pequena introdução ao que a 

linguagem CUDA C oferece e mais detalhes serão estudados ao longo da implementação dos 

algoritmos selecionados para esta pesquisa. 

2.4 OpenCL 

O termo OpenCL (Open Computing Language) significa linguagem de computação 

aberta. Como o nome implica, essa “linguagem” é definida com o objetivo de prover uma 

extensão lógica das ideias centrais de programação paralela em GPUs, unificando essas ideias 

em um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas para os implementadores desse padrão. 

Criado pelo Khronos Group (5), um consórcio com algumas das maiores empresas 

voltadas para mídia e computação gráfica, o OpenCL é uma especificação de uma linguagem 

baseada na linguagem C, voltada para o uso em sistemas híbridos e paralelos. Essa linguagem 

tenta ser heterogênea, ou uma linguagem que funciona em vários dispositivos de hardware 

diferentes, como CPUs, GPUs, dispositivos móveis, dentre outros. Na teoria, todos os 

dispositivos de hardware que implementam o OpenCL deveriam ser compatíveis entre si, de 

forma que um mesmo código fonte fosse capaz de executar em dispositivos de diferentes 

fabricantes, com diferentes arquiteturas. Entretanto, como cada hardware possui arquitetura 

distinta e peculiaridades, é necessário que cada arquitetura tenha sua própria implementação 

do padrão OpenCL, feita pelo próprio fabricante. O fabricante deve se encarregar de fornecer 

um compilador para sua implementação do OpenCL, e tal implementação deve seguir um 

conjunto mínimo de definições para que seja aceita como parte da família de produtos 

OpenCL. Uma lista de fabricantes que implementam o padrão OpenCL pode ser encontrada 

em (19). Devido a essas diferenças de implementações dos fabricantes surgem pequenas 

diferenças de performance. Além disso, a própria especificação do OpenCL(20) prevê a 

possibilidade de que cada fabricante inclua em sua implementação extensões que não estão 

explicitamente inclusas no conjunto de especificações do OpenCL como, por exemplo, 

funções de cálculos vetoriais ou transformadas de Fourier. Dessa forma, um código que utiliza 

tais extensões opcionais se torna menos portável do que um código que utilize apenas os 

recursos padrões da especificação OpenCL. 
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Logo, uma aplicação OpenCL segue um padrão de linguagem bem definido, mas 

detalhes de arquitetura e escalabilidade precisam ser levados em conta ao transcrever uma 

aplicação de um tipo de hardware para outro, podendo acontecer alguns problemas de 

portabilidade por conta da incompatibilidade de alguns recursos da implementação do 

OpenCL em uma arquitetura com outra implementação de outro fabricante. 

O modelo de arquitetura do OpenCL é similar ao modelo do CUDA, tanto no modelo 

de execução, como no modelo de memória, havendo diferenças apenas nas terminologias 

adotadas por cada arquitetura. A tabela 1 mostra essas principais diferenças. 

Tabela 1 – Diferenças de terminologia entre CUDA e OpenCL 

Terminologia CUDA Terminologia OpenCL 
Thread Work-Item (item de trabalho) 
Bloco Work-group (grupo de trabalho) 
Memória global Memória Global 
Memória constante Memória constante 
Memória compartilhada Memória local 
Memória local Memória privada 

Fonte: AMD Developer Central (21) 

O código apresentado abaixo, adaptado de (22), apesar de extenso, apresenta uma 

simples aplicação OpenCL que, assim como o exemplo da arquitetura CUDA, calcula a soma 

de dois números inteiros. Para simplificar o exemplo, a função do kernel está sendo mostrada 

logo abaixo da função main, porém esta função deve ficar em um arquivo separado, chamado 

“Kernel.cl” nesse exemplo. 

 

4 #define PROGRAM_FILE "Kernel.cl" 
5 #define KERNEL_FUNC "add" 
6 #include <stdio.h> 
7 #include <stdlib.h> 
8 #include <sys/types.h> 
9 #include <CL/cl.h> 
10  
11 int main() { 
12     cl_platform_id platform; 
13     cl_device_id device; 
14     cl_context context; 
15     cl_command_queue queue; 
16     cl_int i, err; 
17     cl_program program; 
18     FILE *program_handle; 
19     char *program_buffer, *program_log; 
20     size_t program_size, log_size; 
21     cl_kernel kernel; 
22     size_t work_units_per_kernel; 
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23     int a, b, c; 
24     cl_mem a_buff, b_buff, c_buff; 
25  
26  // Inicializa os dados 
27     a = 2; 
28     b = 7; 
29     c = 0; 
30  
31  // Define a plataforma 
32     clGetPlatformIDs(1, &platform, NULL); 
33  // Define o device 
34     clGetDeviceIDs(platform, CL_DEVICE_TYPE_GPU, 1, &device, NULL); 
35  // Define o contexto 
36     context = clCreateContext(NULL, 1, &device, NULL, NULL, &err); 
37   
38  // Lê o arquivo fonte que contem o kernel 
39     program_handle = fopen(PROGRAM_FILE, "r"); 
40     fseek(program_handle, 0, SEEK_END); 
41     program_size = ftell(program_handle); 
42     rewind(program_handle); 
43     program_buffer = (char*)malloc(program_size + 1); 
44     program_buffer[program_size] = '\0'; 
45     fread(program_buffer, sizeof(char), program_size, program_handle); 
46     fclose(program_handle); 
47   
48  // Compila o programa 
49     program = clCreateProgramWithSource(context, 1, 
50                                         (const char**)&program_buffer, 

&program_size, &err);        
   

51     free(program_buffer); 
52     clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL); 
53   
54  // Cria o kernel e fila de execução 
55     kernel = clCreateKernel(program, KERNEL_FUNC, &err); 
56     queue = clCreateCommandQueue(context, device, 0, &err); 
57     a_buff = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | 
58                               CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(int), a, &err); 
59           
60     b_buff = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | 
61                               CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(int), b, &err); 
62  
63     c_buff = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, 
64                               sizeof(int), NULL, &err); 
65  
66  // Atribui os argumentos do kernel 
67     clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &a_buff); 
68     clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &b_buff); 
69     clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &c_buff); 
70   
71  // Executa o kernel 
72     work_units_per_kernel = 1; 
73     clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, 
74                            &work_units_per_kernel, NULL, 0, NULL, NULL); 
75  
76  // Lê o buffer de saída novamente para o host 
77     clEnqueueReadBuffer(queue, c_buff, CL_TRUE, 0, 
78                         sizeof(int), c, 0, NULL, NULL); 
79  
80  // Imprime o resultado 
81     if((result[0] == correct[0]) && (result[1] == correct[1]) 
82             && (result[2] == correct[2]) && (result[3] == correct[3])) { 
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83         printf("%d + %d = %d", a, b, c); 
84     } 
85  
86  // Libera os dados da memória 
87     clReleaseMemObject(a_buff); 
88     clReleaseMemObject(b_buff); 
89     clReleaseMemObject(c_buff); 
90     clReleaseKernel(kernel); 
91     clReleaseCommandQueue(queue); 
92     clReleaseProgram(program); 
93     clReleaseContext(context); 
94     return 0; 
95 } 
96  
97 // Arquivo separado Kernel.cl 
98 __kernel void add(__global int* a, __global int* b, __global int* c) { 
99  
100     c = a + b; 
101 } 

 

Como podemos observar, no OpenCL são necessárias muitas chamadas de funções 

apenas para preparar o ambiente para a execução do algoritmo. A função que de fato faz a 

operação de multiplicação é a função add do kernel. O restante do código serve para 

gerenciar todo o processo de criação das estruturas de dados necessárias para a execução 

paralela do kernel. 

Nas linhas 12 a 29 do código temos a declaração das variáveis OpenCL e das variáveis 

utilizadas para a operação de soma. Das linhas 31 a 36, são inicializados os objetos OpenCL 

de plataforma, device e contexto. A plataforma, um conceito da arquitetura OpenCL que não 

está presente no CUDA, representa a implementação do OpenCL que será utilizada. Uma 

mesma máquina pode ter, por exemplo, instaladas as plataformas OpenCL da Intel, e da 

Nvidia. No exemplo, está simplesmente sendo escolhida a plataforma de identificador 1, mas 

existem funções do OpenCL para descobrir as plataformas instaladas no ambiente de 

desenvolvimento e seus respectivos identificadores. 

Após a plataforma, é inicializado o objeto device, que representa o dispositivo de 

hardware que será utilizado para executar o kernel. Após a criação do device, é criado o 

objeto de contexto, que é uma forma abstrata de representar qual o ambiente em que o 

programa OpenCL será executado. Um contexto pode conter mais de um device e de 

diferentes plataformas, mas o exemplo apresentado não entra nesse nível. 

Nas linhas 38 a 52 do código apresentado, é realizada a leitura do arquivo-fonte que 

contém o kernel e em seguida esse código é compilado de acordo com o contexto selecionado. 

Isso significa que o código do kernel pode ser compilado para diferentes plataformas, para 

que ele possa ser executado ao mesmo tempo em dispositivos de fabricantes diferentes. Após 
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compilado o código, é criado o objeto do kernel e a fila de execução, na qual serão 

enfileiradas uma ou mais funções de um ou mais kernels para execução. Nas linhas 67 a 69 

são atribuídos os parâmetros do kernel na memória do device e em seguida, na linha 73, é 

chamada a função que vai enfileirar a função do kernel para execução, 

clEnqueueNDRangeKernel. Essa função é muito importante para o OpenCL e merece 

ser explicada em detalhes. 

A função clEnqueueNDRangeKernel, como já foi dito, enfileira uma função de 

um kernel para execução na fila de execução. Há dois parâmetros que são passados nessa 

função que merecem destaque: global_work_size e local_work_size (23). Esses 

parâmetros indicam a quantidade de itens de trabalho e grupos de trabalho, respectivamente, 

os quais são equivalentes aos blocos e às threads da arquitetura CUDA. O parâmetro 

local_work_size pode ser passado com valor nulo e, quando isso acontece, o próprio 

OpenCL tenta atribuir um valor apropriado de grupos de trabalho. Esses parâmetros são 

importantes porque controlam o nível de paralelismo da aplicação. No exemplo, o algoritmo 

executará em apenas uma thread e não se sabe em quantos blocos, pois o OpenCL ficará 

encarregado de decidir, uma vez que foi passado o parâmetro nulo. Os parâmetros passados 

nessa função são equivalentes aos parâmetros passados entre os símbolos <<<x,y>>> da 

chamada de um kernel CUDA. 

Para concluir o exemplo, após o enfileiramento da chamada do kernel, na linha 77 os 

resultados são lidos novamente do device para o host e o programa imprime o resultado da 

soma. 

Após analisar esse exemplo, é possível perceber que na linguagem OpenCL são 

necessários mais chamadas de configuração de ambiente que na linguagem CUDA, a qual 

abstrai muitas dessas chamadas. OpenCL, por outro lado, oferece mais opções e controle de 

onde executar o programa, podendo inclusive executar em plataformas diferentes, algo que o 

CUDA não oferece. 
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3. ESTUDO DE CASO  

 Esse capítulo apresenta o estudo de caso realizado, utilizando o algoritmo de 

convolução. Inicialmente, é apresentado o algoritmo e suas características e em seguida as 

diferentes implementações do mesmo com o objetivo de investigar as características das 

arquiteturas GPGPU. Após apresentados os algoritmos, são avaliados os resultados obtidos. 

3.1 Algoritmo de Convolução 

Para o estudo de caso apresentado, foi escolhido o algoritmo de convolução (24). Esse 

algoritmo foi escolhido devido a sua natureza de ser facilmente paralelizável, uma vez que a 

execução desse algoritmo é composta por laços que realizam cálculos sobre diferentes partes 

de um mesmo bloco de dados. Dessa forma, a implementação de paralelismo em nível de 

dados se adéqua bem a esse algoritmo e pode-se utilizar a arquitetura GPGPU para executar 

esse algoritmo em várias threads distintas. 

O processo de convolução é uma operação matemática sobre duas funções, gerando 

uma terceira função que é uma modificação de uma das duas funções iniciais. Essa operação 

possui diversas aplicações em várias áreas como, por exemplo, processamento de sinais, 

estatística, visão computacional, processamento de áudio, processamento de imagens digitais, 

entre outras.  

O algoritmo de convolução 2D para processamento de imagens é utilizado para aplicar 

diversos efeitos e transformações nas imagens, podendo por exemplo, realçar as bordas de 

uma imagem ou suavizá-las. Tais efeitos são vistos em aplicativos modernos de 

processamento de imagens como o Photoshop (25). O tipo de efeito obtido depende do tipo de 

filtro utilizado. Um filtro nada mais é que a aplicação do algoritmo de convolução uma ou 

mais vezes sobre uma imagem, utilizando-se uma matriz de filtragem (também conhecida 

como Máscara ou Kernel). Dependendo do tipo de filtro que se esteja utilizando, a imagem 

resultante pode ser ainda submetida novamente ao processo de convolução utilizando-se outra 

máscara para obter o efeito desejado. Alguns dos exemplos mais conhecidos de filtros são: 

Sobel, Gaussiano e Mediana. Para fins de clareza, neste texto a matriz de filtragem será 

chamada de máscara em vez de kernel, para não ser confundida com o kernel do aplicativo 

CUDA ou OpenCL. 

A figura 5 mostra um exemplo de efeito que se pode aplicar a uma imagem através de 

um filtro por convolução. 
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Figura 5 – Exemplo de Filtro utilizando algoritmo de convolução 

 

Fonte: blog de Kas Thomas (26) 

 Uma imagem digital é representada por um array de bytes, o qual pode ser separado 

em duas componentes: o cabeçalho e os dados da imagem. O cabeçalho da imagem contém 

diversas informações sobre o formato de imagem, a quantidade de cores utilizadas e a taxa de 

amostragem da mesma. É usado para os computadores e dispositivos digitais reconhecerem os 

diferentes formatos de imagem e as mostrarem corretamente na tela do computador. Para o 

algoritmo de convolução, o cabeçalho é ignorado: este algoritmo só opera em cima dos dados 

“brutos” da imagem.  

O algoritmo de convolução opera passando por todos os bytes separados da imagem, 

onde cada byte representa um pixel da mesma. Como foi visto, é escolhida uma máscara de 

acordo com o efeito que se deseja aplicar na imagem, onde essa máscara precisa ser uma 

matriz quadrática de dimensões N x N, onde N precisa ser um número ímpar para garantir que 

essa matriz possua um elemento central. O algoritmo de convolução faz para cara pixel da 

imagem a seguinte operação:  

 

 

Nessa fórmula, y[m,n] representa o valor do pixel em questão na nova imagem 

filtrada, x[m,n] representa o valor do pixel da imagem original e h[m,n] representa o valor do 

elemento da máscara. Nessa representação, a origem da matriz de máscara é o elemento 
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central, e para os índices que estiverem à esquerda ou superiores a ele são dados valores 

negativos. Por exemplo, para uma máscara 5x5, os índices i e j da mesma variarão de -2 até 2. 

Para explicar melhor essa operação, podemos imaginar uma sobreposição das matrizes 

da imagem e da máscara (27). A matriz de máscara é girada tanto horizontalmente quanto 

verticalmente e é colocada em cima da matriz da imagem. Então, para cada pixel da imagem 

original, a matriz da máscara é alinhada com seu elemento central posicionado em cima do 

pixel sendo processado. Com a máscara posicionada, é feito o somatório dos produtos de cada 

elemento da máscara com os pixels que estiverem abaixo dele. Caso algum elemento da 

matriz passe dos limites das bordas da imagem e fique sem nenhum pixel abaixo dele, 

algumas técnicas podem ser utilizadas. A mais simples dessas técnicas é a substituição desses 

valores por zero. O resultado do somatório dos produtos dos pixels é armazenado em uma 

matriz auxiliar e esse valor será o novo valor daquele pixel na imagem filtrada. A figura 6 

ilustra o funcionamento do algoritmo e a figura 7 mostra uma implementação na linguagem C 

da rotina de convolução usando a técnica de wrap-around (28) para tratar dos pixels sem 

vizinhos. Essa técnica, em vez de considerar tais pixels com valor zero, considera o valor do 

pixel da extremidade oposta da imagem. 

Figura 6 – Exemplo de funcionamento do algoritmo de convolução 

 

Fonte: Song Ho Ahn (29) 
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Figura 7 – Implementação do algoritmo de convolução com wrap-around. 

 

Fonte: Vandevenne (30) 

Existe uma variação do algoritmo de convolução 2D chamada convolução separável. 

Esse tipo de convolução só é possível se a máscara utilizada for separável (34). Uma máscara 

de convolução M x N é dita separável quando pode ser decomposta em duas matrizes M x 1 e 

1 x N, de forma que o produto dessas matrizes resulte na máscara original. A convolução 

separável é aplicada realizando-se duas convoluções 1D, uma para as linhas e outra para as 

colunas da imagem. 

3.1.1 Complexidade 

 É possível observar na implementação da Figura 7 que o algoritmo possui quatro laços 

for aninhados, sendo os dois mais externos para percorrer todos os pixels da imagem e os dois 

mais internos para realizar a operação de convolução para cada pixel. Considerando o pior 

caso, com uma matriz de máscara do mesmo tamanho da imagem, ambos com dimensões N x 

N, o algoritmo realizará N4 operações de multiplicação, o que resulta em uma complexidade 

de O(n4). Na prática, entretanto, as matrizes de máscara não costumam ter dimensões grandes, 

sendo normalmente matrizes 3 x 3 até 9 x 9 (29). Logo, em um uso real, para máscaras com 

dimensões pequenas, a complexidade desse algoritmo fica na ordem de O(n2.k2), onde k é a 

dimensão da matriz quadrática de máscara. 

 Para a convolução separável, em vez de serem feitos dois laços for aninhados para a 

operação de convolução sobre um pixel, são feitos dois laços distintos, um para as linhas e 
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outro para as colunas da imagem. Dessa maneira, no pior caso, com uma máscara com 

mesmas dimensões da imagem de dimensões N x N, o algoritmo realizará N² (2N) operações 

de multiplicação, o que resulta em uma complexidade de O(n³). 

 Fazendo a comparação entre as duas complexidades é possível observar que, 

considerando uma imagem N x N, com uma máscara de dimensões K x K, a convolução 2D 

realiza K²N² operações de multiplicação, enquanto a separável realiza 2KN² operações. 

Fazendo a razão entre essas quantidades, obtemos K²N² / 2KN² = K² / 2K, o que representa a 

vantagem computacional do algoritmo de convolução separável em relação à convolução 2D. 

Quanto maior as dimensões da máscara K, maior será o ganho de performance da convolução 

separável. 

 

3.1.2 Paralelismo 

O processo de convolução é por natureza de fácil paralelização, uma vez que consiste 

em uma série de cálculos isolados para cada pixel de uma imagem. Uma implementação 

paralela ingênua para esse algoritmo seria carregar a imagem na memória compartilhada e 

designar uma thread para calcular o novo valor de cada pixel. O resultado seria então 

guardado em uma nova matriz na memória global. Tal implementação apresenta problemas 

para as arquiteturas de GPGPU, devido a quantidade limitada de memória compartilhada 

disponível para cada multiprocessador. Ao longo da apresentação do estudo de caso realizado, 

serão estudadas formas mais eficientes de adaptar o algoritmo de convolução às arquiteturas 

paralelas GPGPU. 

Para poder verificar os detalhes das arquiteturas GPGPU, assim como investigar os 

possíveis ganhos de performance que podem ser obtidos com as mesmas, foram 

implementadas versões distintas do algoritmo de convolução compartilhando uma mesma 

organização estrutural para facilitar a criação e chamada de kernels de arquiteturas distintas 

(OpenCL ou CUDA).  

3.2 Ambiente de Desenvolvimento e Testes 

  O ambiente integrado de desenvolvimento utilizado foi o Microsoft Visual Studio 2010 

com Service Pack 1 instalado e o CUDA Toolkit, versão 5.5, disponível na página de 

downloads da fabricante NVIDIA (31). 
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  O Sistema operacional utilizado foi o Windows 7 Professional de 64bits com Service 

Pack 1 instalado. 

  A máquina de desenvolvimento e na qual os aplicativos desenvolvidos foram 

executados possui a seguinte configuração: processador Intel Core i7 3770k (3,5Ghz), com 16 

gigabytes de memória RAM DDR3. A placa de vídeo utilizada foi uma ASUS Geforce GTX 

670 (32), com 2 gigabytes de memória GDDR5, 1334 núcleos CUDA e capacidade de 

computação (compute capability) 3.0.  

 

3.3 Implementações GPGPU 

3.3.1 Arquitetura Geral 

  Foi utilizado um projeto simples baseado em herança de classes e polimorfismo (33) 

para implementar as diferentes variações dos algoritmos em uma única solução, de forma que 

o código responsável por inicialização de variáveis e alocação de memória no host, assim 

como parte do código do processo de convolução seja reutilizado. A figura 8 mostra o 

diagrama de arquitetura da solução empregada: 

Figura 8 – Diagrama de arquitetura da solução implementada 
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  O ponto de partida da aplicação é o arquivo Principal.cu. A classe 

ConvolucaoBase implementa métodos comuns a todas as implementações de convolução. 

O método RealizarConvolucao nessa classe realiza sempre três chamadas ao método 

abstrato ConvolucaoCanal, onde em cada chamada é passado como parâmetro um canal 

de cor RGB diferente. Esse método também passa como parâmetro um identificador do tipo 

de convolução desejado, que é usado para fazer a chamada do kernel correspondente 

(Convolucão 2D ou separável). 

  As classes ConvolucaoCUDA e ConvolucaoOpenCL implementam os métodos 

abstratos da classe ConvolucaBase e possuem as implementações específicas das 

plataformas GPGPU correspondentes, onde são copiadas as memórias do host para o device, e 

feitas as chamadas dos kernels de convolução.  

  A figura 9 contém a implementação do método RealizarConvolucao da classe 

ConvolucaoBase: 

 

Figura 9 – Método RealizarConvolucao 
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  As soluções implementadas realizam a convolução em um arquivo de imagem na 

extensão raw, com conteúdo gerado aleatoriamente. Esse arquivo conta com três canais de 

cores (RGB) e está em três diferentes resoluções: 1024, 2048 e 4096 pixels de largura e altura. 

 

3.3.2 Convolução simples – CUDA 

  A implementação da convolução simples é também a mais ingênua, não levando em 

conta otimizações de endereçamento ou de uso de memória. Essa implementação utiliza 

apenas memória global para armazenar os dados da imagem. A máscara de filtragem é 

armazenada em memória constante. 

  A figura 10 contém a implementação do método ConvolucaoCanal da classe 

ConvolucaoCUDA. Nesse método, os dados do canal de imagem são copiados para o device 

através da função cudaMemcpy e então é feita a chamada do kernel com a chamada da linha 

31. O restante do código faz a medição do tempo de execução e copia o resultado obtido da 

convolução do canal para o host. 
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Figura 10 – Método ConvolucaoCanal da classe ConvolucaCUDA 

 

 

  A figura 11 mostra o kernel da convolução simples. Pode-se observar das linhas 113 a 

122 que é calculado o endereço de memória no qual a thread atual em execução se encontra. 

Esse endereço é obtido através das variáveis reservadas da linguagem CUDA, threadIdx, 

blockIdx, gridDimx e blockDimx. Após a obtenção do endereço do pixel atual é 

feita a verificação se o endereço atual está na área ativa de convolução. É realizada então a 

operação de convolução, isto é, o somatório do produto dos pixels da imagem com a máscara 

de filtragem. Finalmente o resultado é guardado na variável device_Resultado, que é 
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copiada pelo host após a execução do kernel. Esse kernel é executado em uma configuração 

de 16 x 16 blocos x H/16 x W/16 grids, onde H corresponde à altura da imagem e W à 

largura. Por exemplo, para uma imagem de resolução 1024 x 1024, ele é executado em um 

arranjo de 64 x 64 grids, cada grid composta por blocos de 16 x 16 threads.  

  Com esse arranjo, o número total de threads executadas sempre será a quantidade total 

de pixels da imagem. Foi escolhido o tamanho fixo de 16 x 16 blocos para atingir uma 

quantidade de threads múltipla do tamanho do warp da arquitetura CUDA, que corresponde a 

32. É importante obter esse tamanho múltiplo do warp para que não existam threads ociosas 

durante a execução. Após testes de convoluções distintas, variando-se o tamanho de blocos e 

grids, essa foi a configuração com a qual se obteve os melhores resultados. 
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Figura 11 – Kernel da Convolução simples em 2 dimensões 

 

3.3.3 Convolução simples utilizando memória compartilhada – CUDA 

 Essa implementação faz uso da memória compartilhada definida pela palavra-chave 

__shared__. Para cada bloco de threads, são carregados na memória compartilhada blocos 

com 4 vezes o tamanho do bloco de convolução ativo. Isso é feito para incluir, além dos pixels 

do bloco sendo processado, a vizinhança desse bloco com o tamanho do raio da máscara de 

filtragem. É necessário incluir essa vizinhança pois, como as threads vão realizar a 

convolução baseadas nessa memória compartilhada por bloco, é preciso ter os pixels da 

imagem que estão fora da área ativa do bloco, caso contrário haverá perdas nos cálculos da 

convolução. 
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 Há outro detalhe da arquitetura GPGPU com o qual é necessário tomar cuidado nessa 

implementação: a sincronização das threads. Como está sendo usado um modelo que carrega 

porções da imagem em memória compartilhada por bloco, é necessário garantir que todas as 

threads desse bloco tenham terminado de realizar suas operações antes que uma thread de 

outro bloco comece a escrever na memória compartilhada. Na arquitetura CUDA, isso é feito 

através da chamada da função __syncthreads, como é possível visualizar na linha 211 da 

figura 12. 
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Figura 12 – Kernel da Convolução Simples com memória compartilhada 
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3.3.4 Convolução separável – CUDA 

  A implementação da convolução separável também utiliza a memória compartilhada, 

dessa forma, reduz-se drasticamente a quantidade de acessos à memória global por parte das 

threads. Devido a própria natureza da convolução separável, foram implementados dois 

kernels, um para processar as linhas da máscara de filtragem e outro para as colunas. Os 

mesmos princípios apresentados no tratamento da memória compartilhada na seção 5.4.3 

também se aplicam nessa implementação. A figura 13 abaixo contém a implementação do 

kernel de convolução das linhas da matriz separável. O kernel de convolução das colunas 

segue o mesmo modelo, com a modificação apenas dos endereços tratados. 

  Há mais uma otimização das arquiteturas GPGPU aplicada nessa implementação: o 

uso de acessos sequenciais à memória compartilhada. Esse modo de acesso é obtido através 

da substituição da indexação da memória compartilhada em duas dimensões para uma 

dimensão. Esse modo de indexação pode ser observado nas linhas 21 a 35 da figura 13.     

Figura 13 – Convolução Separável CUDA 
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3.3.5 Implementações em OpenCL 

  As implementações dos kernels em OpenCL são similares às implementações em 

CUDA, com apenas algumas diferenças de nomenclatura e passagem de parâmetros. A maior 

diferença está na classe ConvolucaoOpenCL, a qual é responsável por compilar e 

inicializar os kernels. A figura 15 contém a implementação do método ConvolucaoCanal 

dessa classe, responsável por fazer as chamadas dos kernels de convolução. 

 A figura 14 contém o kernel da convolução simples em OpenCL. Nele podemos observar 

que o código é o mesmo, sendo modificados apenas as palavras chaves e as funções 

identificadoras de índice das threads. 

Figura 14 – Kernel de Convolução simples – OpenCL 
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Figura 15 – Método ConvolucaoCanal da classe ConvolucaoOpenCL 
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3.4 Implementações CPU 

  Ambas as implementações da convolução simples e separável para a CPU foram 

baseadas na implementação feita por Song Ho Ahn, cujo código fonte está disponível em 

(34). O código foi modificado para utilizar 3 canais de cores (RGB) e uma máscara de 

filtragem compatível com a das implementações para GPU.  

 

3.5 Resultados 

  Os gráficos apresentados nas figuras 16, 17 e 18 ilustram o resultado geral de todos os 

algoritmos implementados, utilizando imagens de resolução 128x128, 1024x1024 e 

4096x4096, respectivamente. Todos os resultados apresentados são uma média de 20 

execuções de cada algoritmo distinto na máquina especificada na seção 5.1. A máscara de 

filtragem utilizada possui dimensões 17x17. Os tempos foram medidos em milissegundos 

(ms). Como o tempo da convolução simples na CPU esteve sempre muito superior aos 

demais, o mesmo foi omitido nos gráficos. 

  Como é possível observar, a diferença de performance entre as diferentes resoluções 

de imagem segue um mesmo padrão. Da mesma forma, as diferenças de performance entre as 

implementações CUDA e OpenCL se mantém em todas as resoluções com uma diferença de 

aproximadamente 2x ganho de performance para as implementações CUDA. Essa diferença 

talvez possa ser atribuída a falta de maturidade dos drivers do OpenCL na plataforma Nnvida, 

os quais ainda estão na versão 1.1, enquanto já existem as versões 1.2 e 2.0 de outras 

plataformas. (18) 

  É interessante notar também o grande aumento de desempenho que as implementações 

de convolução separável, utilizando otimizações de memória compartilhada e acesso 

sequencial de memória conseguem obter em relação às implementações mais triviais. No 

melhor dos casos, obteve-se um ganho de aproximadamente 19x. Da convolução 2D simples 

para a convolução 2D com uso de memória compartilhada, observa-se um ganho de 

aproximadamente 2x em ambas arquiteturas. Esse resultado demonstra o poder que o uso de 

memória compartilhada apresenta, sendo capaz de dobrar a performance de uma aplicação. 

  Para investigar o real aumento de performance que a otimização de acesso indexado da 

memória compartilhada implementada na convolução separável oferece, é necessário 

considerar a diferença entre as demandas computacionais dos algoritmos de convolução 2D e 

separável estabelecidas na seção 3.1.1. Para o algoritmo executado nos testes, com uma 

máscara 17 x 17, obtêm-se a razão de 17² / 2*17 = 8,5. Esse número representa o fator de 

ganho de desempenho teórico, em termos de tempo de execução, que o algoritmo separável 
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deve apresentar. Observa-se nos resultados de ambas arquiteturas CUDA e OpenCL que esse 

ganho foi de fato obtido e até superado para as resoluções de 1024 (exceto do OpenCL) e 

4096. Para a resolução de 128, conclui-se que esse resultado não foi alcançado devido ao 

pequeno tempo de execução do algoritmo e ao overhead aplicado durante o preenchimento da 

memória compartilhada.  

  Para a resolução de 4096, na arquitetura CUDA, foi obtido um ganho de 

aproximadamente 9,8x na convolução separável em relação à convolução 2D com uso de 

memória compartilhada. Na arquitetura OpenCL, esse ganho foi de aproximadamente 9,9x.  

Excluindo o aumento teórico de 8,5x da implementação separável, na arquitetura CUDA 

obtêm-se um ganho de 1,3x, ou 30% e na arquitetura OpenCL, obtêm-se 1,4x ou 40%. Esses 

ganhos representam a quantidade de performance adicional obtida através da utilização do 

acesso de memória indexado sequencialmente. 

  Outro ponto que ficou evidente é que a implementação da CPU, mesmo separável, não 

consegue ser mais rápida do que a pior implementação GPGPU implementada para esse 

algoritmo de convolução. Analisando a diferença bruta de performance entre a GPU e CPU 

utilizados, por operações de ponto flutuante por segundo (Floating-point Operations Per 

Second – FLOPS)(35), considerando o processador utilizado tendo 125 GFLOPS (giga-

FLOPS) (36), e a placa de vídeo com 2459 GFLOPS (37), observa-se que a placa de vídeo, 

em teoria, é capaz de realizar 19x a quantidade de operações da CPU por segundo. Entretanto, 

na prática, no melhor caso com a resolução 4096, a GPU apresentou um ganho de 83x em 

relação à performance da CPU. Apesar da implementação da CPU não ser muito otimizada, 

acredita-se que o ganho acima do esperado da GPU seja devido principalmente ao uso de 

memória compartilhada, a qual é muito mais rápida que a memória RAM da CPU. 
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Figura 16 – Resultados para resolução 128 x 128 

 

 

Figura 17 – Resultados para resolução 1024 x 1024 
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Figura 18 – Resultados para resolução 4096 x 4096 
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4. Conclusão 

A computação paralela utilizando placas de vídeo com uma arquitetura GPGPU é uma 

área da computação que está se tornando cada vez mais acessível. Com um bom 

conhecimento da arquitetura e do funcionamento desses dispositivos, é possível implementar 

softwares que realizam tarefas que eram impensáveis de serem processadas há algumas 

décadas atrás em apenas alguns segundos. 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um estudo de caso sobre o 

funcionamento das arquiteturas GPGPU OpenCL e CUDA. Foi escolhido o algoritmo da 

convolução para realização deste estudo, pelo fato de ser um algoritmo fácil de se obter 

paralelismo em nível de dados e foram implementadas diferentes versões do mesmo para 

averiguar as características das arquiteturas mencionadas. 

Ao finalizar esse trabalho, concluiu-se que as arquiteturas GPGPU possuem um nível 

desafiador de dificuldade para implementar até mesmo algoritmos simples. Essa dificuldade 

se deve ao fato de ser necessário levar em consideração, além do algoritmo, a maneira de 

acessar a memória e isolar o problema base do algoritmo para a implementação do kernel. 

Concluiu-se também que mudanças sutis na forma de trabalhar com a memória da 

GPU podem acarretar em ganhos consideráveis de performance. Para o algoritmo de 

convolução estudado, o simples fato de utilizar a memória compartilhada da GPU dobrou a 

performance do algoritmo e o uso de uma indexação da memória de forma sequencial 

apresentou ganhos de 30% a 40%, dependendo da arquitetura empregada. Além disso, se 

observou que a melhor implementação separável tomada como referência para a CPU não foi 

capaz de superar a performance da pior implementação GPGPU, o que demonstra o poder 

computacional que as GPUs possuem para realizar problemas paralelizáveis.  

Foi concluído ainda que as arquiteturas CUDA e OpenCL possuem um bom nível de 

compatibilidade e que, com um bom planejamento, é possível criar um framework para 

trabalhar com ambos, sem ter que realizar muitas modificações nos códigos dos kernels. 

Foi observado que as implementações dos algoritmos na arquitetura OpenCL 

apresentaram performance inferior às implementações na arquitetura CUDA. Conclui-se que a 

diferença apresentada se deve à própria implementação dos drivers da arquitetura OpenCL 

fornecidos pela fabricante NVIDIA, que não possuem a mesma maturidade e otimizações da 

implementação CUDA. 
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Foi observado que na presente data de escrita deste texto, está em andamento o 

desenvolvimento da versão 6.0 do CUDA, e que a mesma trará uma novidade que tem o 

potencial de transformar a maneira como desenvolvemos aplicativos para GPGPU: memória 

unificada entre host e kernel(38). Em um trabalho futuro, quando essa versão estiver 

disponível, pode ser feito um estudo sobre os impactos dessa nova maneira de trabalhar com a 

memória. 
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