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INTRODUÇÃO

 O modelo de Ising:
 Muito utilizado em física estatística;
 Computacionalmente intenso;
 Apresenta grande paralelismo de dados.

 O algoritmo de Metropolis-Hastings
 Método numérico computacional para resolução do 

modelo de Ising;
 Impossível de simular redes de grandes dimensões em 

CPUs (ao menos em tempo hábil);
 Uma alternativa?

 Paralelizar o algoritmo e executa
Processamento Gráfico (GPUs

Muito utilizado em física estatística;
Computacionalmente intenso;
Apresenta grande paralelismo de dados.

Hastings
Método numérico computacional para resolução do 

Impossível de simular redes de grandes dimensões em 
(ao menos em tempo hábil);

executa-lo em Unidades de 
GPUs). 3



INTRODUÇÃO

 Funcionamento geral do Algoritmo de Funcionamento geral do Algoritmo de Metropolis-Hastings:
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O QUE FIZEMOS NESSE TRABALHO

 Objetivos
 Comparar o tempo de execução de uma implementação 

paralela em GPU do algoritmo de 
em relação a uma implementação serial para CPU do 
mesmo algoritmo;

 Determinar o speedup obtido com o uso da 
implementação paralela em GPU do algoritmo de 
Metropolis-Hastings em relação a uma implementação 
serial para CPU do mesmo algoritmo.

TRABALHO?

Comparar o tempo de execução de uma implementação 
paralela em GPU do algoritmo de Metropolis-Hastings
em relação a uma implementação serial para CPU do 

obtido com o uso da 
implementação paralela em GPU do algoritmo de 

em relação a uma implementação 
serial para CPU do mesmo algoritmo.

5



COMO FIZEMOS?

 Programas implementados:
 Primeiro, foi implementada uma versão serial do 

algoritmo para CPU.
 Em seguida, foi implementada uma versão paralela do 

algoritmo para execução em GPU, com as seguintes 
características:
 Matriz de spins particionada em quatro segmentos 

bidimensionais, como em [Preis
 Segmentos de matrizes foram designados a blocos quadrados 

de threads paralelas de tamanho 32x32, que constituem 
computacionais quadrados de tamanho 16x16.

Primeiro, foi implementada uma versão serial do 

Em seguida, foi implementada uma versão paralela do 
algoritmo para execução em GPU, com as seguintes 

em quatro segmentos 
Preis et al. 2009];

Segmentos de matrizes foram designados a blocos quadrados 
de threads paralelas de tamanho 32x32, que constituem grids
computacionais quadrados de tamanho 16x16.
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COMO FIZEMOS?

 Ambiente de execução dos testes
 CPU

 Intel Core i7 2.4 GHz (quad core);
 8 GB RAM DDR 3.

 GPU
 GeForce GT 740M;
 384 CUDA cores;
 2 GB RAM.

Ambiente de execução dos testes

core);



QUAIS FORAM OS RESULTADOSRESULTADOS OBTIDOS?
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QUAIS FORAM OS RESULTADOS

 Após a execução, foi observado que:
 O speedup da aplicação cresce a medida que a rede de 

spins aumenta;
 O maior speedup obtido foi de 22x.

RESULTADOS OBTIDOS?

Após a execução, foi observado que:
da aplicação cresce a medida que a rede de 

obtido foi de 22x.
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QUAIS FORAM OS RESULTADOS

 Resultados da simulação para redes de spins de tamanhos 
diversos:

RESULTADOS OBTIDOS?
Resultados da simulação para redes de spins de tamanhos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Desempenho de GPU superior ao de CPU
 Desempenho de GPU mais 

CPU
 Trabalhos futuros:

 Repetir experimento com implementações do Algoritmo 
de Metropolis-Hastings aplicados em sistemas 
tridimensionais;

 Repetir experimento, porém em ambientes 
virtualizados;

 Expandir simulação para ambientes de cluster com 
MPI+CUDA

Desempenho de GPU superior ao de CPU
Desempenho de GPU mais escalável que o de 

Repetir experimento com implementações do Algoritmo 
aplicados em sistemas 

Repetir experimento, porém em ambientes 

Expandir simulação para ambientes de cluster com 
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OBRIGADO!

 DUVIDAS?
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