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Como se dá um processamento paralelo?

- Aumentar o desempenho de um sistema de 
computador com vários processadores por meio 
de processamentos em paralelo.

- Temos dois tipos de organizações principais: os 
simétricos (SMPs) e os multiprocessadores 
agregados (clusters).
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O que é um SMP? (Symmetric Multiprocessing)

Os SMP são processadores paralelos que 
compartilham uma memória em comum.

Flynn, M. "Some computer organizations and 
their effectiveness", IEEE Transactions on 
Computers, set. 1972. Versão digital em: (http:
//regal.csep.umflint.
edu/~swturner/Classes/csc578/Papers/Flynn72.
pdf)
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SISD - Single instruction, single data: único processador e 
uma única  memória

SIMD - Single instruction, multiple data: uma única instrução 
de máquina controla a execução simultânea de um certo 
número de elementos de processamento, em passos de 
execução. Exemplos GPU (Graphic Processing Unit)

MISD - multiple instruction, single data: uma sequência de 
dados é transmitida para um conjunto de processadores, cada 
um dos quais executa uma sequencia de instruções diferente. 
Essa estrutura nunca foi implementada.
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MIMD - multiple instruction, multiple data: um conjunto de 
processadores executa simultaneamente sequências diferentes 
de instruções sobre um conjunto de dados distintos. (Clusters 
- computação em nuvem)

SISD, SIMD, MISD e MIMD



Organizações Paralelas (SISD)
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Organizações Paralelas (MIMD)
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http://www.youtube.com/watch?v=_6YcutPgM9Y

Processamento dual-core
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http://www.youtube.com/watch?v=xLsQsu_nPR8

Hyper Transport
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É uma arquitetura que possibilita o 
processamento paralelo nas placas de vídeo da 
NVIDIA.

https://www.youtube.com/watch?v=IzU4AVcMFys

CUDA
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APU - AMD
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Processamento de chaves MD5

Aplicações

https://www.youtube.com/watch?v=ns3x_rACsbk

https://www.youtube.com/watch?v=ns3x_rACsbk
https://www.youtube.com/watch?v=ns3x_rACsbk


https://www.youtube.com/watch?v=1h-jKbCFpnA

Aplicações

GIS - Geographic Information System
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https://www.youtube.com/watch?v=YhA0cbu1BxI

Mobile - TEGRA

ShadownGUN - Unity 3D
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