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Abstract 
This thesis examines the possibilities of parallel execution of the multiple 

sequence alignment program, MUSCLE, after which this is implemented using a 

graphic card with CUDA to carry out the parallel execution of the algorithms. 

The implementation is being tested for the best possible optimizations and the 

best setup, after which these is being fixed in the implementation. Hereafter it is 

being examined how fast MUSCLE has become, and in which cases the algorithm 

is faster than the original implementation on CPU. 

The result of these studies and other important information, which was 

determined during the process, is summarized in the thesis. Among other things, 

we find out that our implementation of MUSCLE with CUDA is 99.5 faster than 

the original implementation when run with 5 sequences which are 18,000 

characters long each. 
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Resumé 
Dette speciale undersøger mulighederne for parallel eksekvering af multiple 

sekvensalignmentprogrammet, MUSCLE, hvorefter dette implementeres ved brug 

af et grafikkort med CUDA til at udføre algoritmen parallelt. 

Implementeringen undersøges for de bedst mulige optimeringer og den bedste 

opsætning, hvorefter disse fastgøres i implementeringen. Herefter undersøges 

det, hvor hurtigere MUSCLE er blevet, samt i hvilke tilfælde algoritmen bliver 

hurtigere end den oprindelige implementering til CPU. 

Resultaterne af disse undersøgelser og anden vigtig information, som blev 

bestemt undervejs i processen, opsummeres i specialet. Blandt andet finder vi 

frem til at vores implementering af MUSCLE med CUDA er 99,5 gangere hurtigere 

end den oprindelige implementering, når den køres med 5 sekvenser som hver er 

18.000 tegn lange. 
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1 Indledning 
Dette speciale omhandler multiple sekvensalignment. Vi beskriver hvorledes 

algoritmen bag alignmentprogrammet MUSCLE kan modificeres, således at det 

udnytter en moderne GPU’s mange eksekverbare tråde. Vi valgte at gøre dette, 

idet vi så en mulighed for at kunne gøre algoritmen hurtigere ved at eksekvere 

dele af algoritmen parallelt ved hjælp af disse mange parallelle tråde. Til at opnå 

dette valgte vi at implementere MUSCLE på arkitekturen kaldet CUDA, hvilket er 

designet til at køre på et grafikkort fremstillet af producenten, NVIDIA. 

Vi har implementeret vores algoritme og lavet eksperimenter, der viser at vi 

opnår en hastighedsforøgelse på 100 i forhold til den eksisterende 

implementering af MUSCLE på CPU med 5 sekvenser af 18.000 tegn. Dette opnås 

med meget lange sekvenser. Hvordan vi har opnået denne hastighedsforbedring 

vil vi i dette speciale beskrive. 

Implementeringen kan hentes på hjemmesiden http://mpbrun.dk/muscle. 

I de første afsnit af rapporten vil vi beskrive den bagvedliggende teori for 

MUSCLE, heriblandt den grundlæggende terminologi der ligger bag. Dette bliver 

beskrevet i afsnit 2. Derefter vil vi i afsnit 3 beskrive hvorledes MUSCLE 

algoritmen fungerer. Denne baggrund vil være med til at kunne beskrive de dele 

vi senere har valgt at implementere parallelt. Ligeledes vil dette afsnit være en 

hjælp, når vi forklarer, hvorledes MUSCLE i forvejen er implementeret. For at vi 

finde de dele af algoritmen, der benyttes mest tid på, så kigger vi afsnit 4 på, 

hvilke dele af MUSCLE som bliver eksekveret i længst tid. Dette bliver gjort ved at 

teste MUSCLE på et standard multiple sekvensalignment test datasæt. 

Derefter vil vi i afsnit 5 kort beskrive, hvad man opnår ved at lade grafikkort 

eksekvere kode og kort beskrive, hvorledes CUDA er opbygget og hvordan det 

fungerer programmeringsmæssigt. Dette afsnit vil også være en hjælp til at 

kunne forstå udtrykkene, som bliver anvendt i den senere beskrivelse af vores 

implementering. Kender man i forvejen til CUDA, kan dette afsnit springes over. 

I afsnit 6 vil vi beskrive noget af det relaterede arbejde, som findes indenfor 

parallelisering af eksisterende multiple sekvensalignment algoritmer. Her ser vi 

http://mpbrun.dk/muscle
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primært på hvilke idéer og løsninger, som disse har anvendt samt hvilke 

resultater, de har givet.  

Herefter vil vi i afsnit 7 dykke ned i koden for MUSCLE algoritmen og se på 

hvorledes den eksisterende udgave er implementeret. Her vil vi helt specifikt se 

på, hvorledes de repræsenterer en multipel sekvensalignment og en såkaldt 

profil, for at undersøge om disse repræsentationer kan genbruges på CUDA eller 

om de skal ændres for opnå en bedre performance. 

Efter denne undersøgelse vil vi i afsnit 8 beskrive vores implementering af 

MUSCLE på CUDA. I dette afsnit gives en gennemgang af de dele, som blev valgt 

som de vigtigste og for nogle af dem vil vi beskrive, hvorledes vi har optimeret 

dem ydereligere med tanke på CUDA platformens fordele. I afsnit 9 undersøger vi 

derefter hvilke af optimeringerne, som viste sig af være de bedste. I afsnittet 

undersøger vi ydereligere for hver del, hvilken opsætning af den specifikke del på 

CUDA er den hurtigste. 

På baggrund af den bedst fundne opsætning vil vi endelig i afsnit 10 udføre 

eksperimenter med både vores implementering og den oprindelige for at se på, 

hvor meget hurtigere algoritmen er blevet. Her ser vi både på, hvor meget 

hurtigere de enkelte dele af algoritmen er blevet, samt på hvor meget en fuld 

kørsel fra start til slut er blevet. I gennemgangen af disse resultater vil vi 

samtidigt vurdere dem. Derefter vil vi afsnit 11 konkludere på hele specialet. 
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2 Terminologi 
I MUSCLE algoritmen indgår mange af de essentielle idéer indenfor 

sekvensalignment af strenge. I de følgende underafsnit vil vi beskrive de 

grundlæggende ting for at forstå, hvad sekvensalignment er. I afsnit 2.1 beskrives 

de forskellige typer af strenge, som der typisk arbejdes med. Derefter beskriver vi 

i afsnit 2.2 den syntaks vi i dette speciale anvender til at opskrive de forskellige 

dele, som indgår i sekvensaligment. I MUSCLE indgår der et trin, som kaldes for 

profile-profile alignment, som baserer sig på de grundlæggende idéer i parvis 

sekvensalignment, derfor vil vi i 2.3 beskrive parvis sekvensalignment, hvorefter 

vi afsnit i 2.4 beskriver nogle de klassiske løsninger til at bestemme den optimale 

parvis sekvensalignment. 

Slutteligt vil vi i 2.5 beskrive hvad multiple sekvensalignment går ud på, idet 

MUSCLE algoritmen er en algoritme til at bestemme en sådan alignment. I det 

pågældende afsnit vil vi desuden komme ind på nogle af de andre typer af 

algoritmer som anvendes til at bestemme en multiple alignment.  

2.1 DNA-, RNA- og proteinsekvenser 
DNA- og RNA strenge består af nukleotider, mens proteiner består af aminosyrer. 

Fælles for dem begge er, at hver af disse kan ses som en sekvens af symboler, 

hvor hvert symbol repræsenterer en nukleotid i DNA’en eller RNA’en, eller en 

aminosyre i proteinet. 

En DNA-sekvens kan bestå af fire forskellige nukleotider, nemlig A, G, T og C. En 

DNA-sekvens er derfor defineret ved alfabetet: 

    {       }  

En RNA- sekvens består ligeledes af fire forskellige nukleotider, og er defineret 

ved alfabetet: 

    {       }  

For DNA- og RNA-sekvenser findes der desuden symbolet  , som kan 

repræsentere en af de fire normale nukleotider for henholdsvis DNA og RNA.   

kaldes et wildcard symbol, da det kan matche enhver af de andre. 
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Proteinsekvenser kan derimod bestå af tyve forskellige aminosyrer. En 

proteinsekvens er defineret ved alfabetet: 

        {                                       }  

Udover disse symboler for aminosyrer, så har man også symbolerne  ,   og   til 

at repræsentere tre typer af wildcards.   kan matche en hvilken som helst 

aminosyre,   kan matche   eller  , mens   kan matche   eller  .  

2.2 Syntaks 

2.2.1 Sekvens 

Vi vil benytte følgende syntaks for indeksering af sekvenserne. I en sekvens   

bestående af   symboler er det  ’te symbol i sekvens       , sådan at det 

første symbol er      og det sidste er       . 

En delsekvens af   startende i   og sluttende i   betegnes ved       . 

2.2.2 MSA 

Et indel (insertion eller deletion) i en MSA   betegnes med symbolet  . En eller 

flere efterfølgende indels kaldes et gap. 0’te række eller kolonne er den første 

række eller kolonne. Symbolet i række   og kolonne   er       .   
  er  ’te række 

af   og   
  er  ’te kolonne af  . 

Antallet af sekvenser i   betegnes    og længden af  , hvilket er antallet af 

kolonner, betegnes   . En MSA   består da af       symboler. 

2.2.3 Alignment-sti 

En alignment-sti   er en sekvens af operationerne, match, insertion eller deletion, 

på et par af sekvenser, sådan at de begge bliver lige lange. Stien   har længden 

   er typen af operationen af  ’te kant betegnet    . 

2.3 Parvis sekvensalignment 
Hvis man har to sekvenser, så går en sekvensalignment ud på at finde den bedst 

mulige opstilling af sekvensernes symboler ovenover hinanden. En sådan 

alignment kaldes en parvis sekvensalignment. Baggrunden for dette finder man 

indenfor bioinformatik. Her gælder det, at hvis man f.eks. har beslægtede DNA-

sekvenser er de også nært beslægtede i den virkelige verden. 
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En alignment af to proteinsekvenser,       og        kan se ud som det 

følgende: 

[
          
            

] 

Ved et match af to aminosyrer har man, at der ikke er sket en mutation i en mulig 

biologisk evolution, mens hvis der opstår et indel, hvilket enten kan være en 

deletion eller insertion, som angives ved symbolet ” ”, i en af sekvenserne, så er 

der tale om en mutation. Man taler her så enten om en deletion, hvor et symbol 

befinder sig over et indel, som f.eks. [
 
 

]. En insertion er hvor et indel befinder sig 

over et symbol, som f.eks. [
 
 ]. Man taler også om en mutation, hvis et symbol 

har ændret sig til et andet, som f.eks. [
 
 

]. Dette kaldes en substitution eller et 

match. 

Der findes to typer af alignments. En global eller lokal alignment. 

2.3.1 Global alignment 

Ved en dannelse af en global alignment ønsker man at opnå opstilling af 

sekvenserne, således at alle symbolerne i sekvenserne indgår i den endelige 

alignment. Til dette formål kan man foretage match, substitutioner, deletioner 

eller insertioner. Eksemplet fra forrige afsnit er en sådan alignment. 

2.3.2 Lokal alignment 

En lokal alignment af to sekvenser indeholder et par af segmenter fra 

sekvenserne. En lokal alignment ud fra eksemplet fra før kunne være: 

[
     
       

] 

2.3.3 Scorematrix og gapcost 

For at kunne definere hvad en god alignment er, så opstiller man en hypotese for 

dette ved hjælp af en scorematrix   og en gapcost. Disse benyttes til at 

bestemme en score for en alignment. Med en score for f.eks. to forskellige 

alignments kan man derudfra konkludere, hvilken af de to er den bedste i den 

opstillede hypotese. 
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Selve scorematricen   definerer hvilken score en kolonne med to symboler skal 

gives. Lad             være scoren for at aligne symbolet   med  . 

Gapcost definerer derimod den straf man ønsker at give ved indels i alignmenten, 

der er givet ved en funktion     , hvor   er antallet af indels i gappet. Et gap 

består af   efterfølgende deletioner eller   efterfølgende insertions. De to mest 

almindelige gapcost funktioner er en lineær funktion eller en affine funktion, som 

beskrives i de næste to underafsnit.  

Den samlede score for en alignment af to sekvenser er da summen af substitions 

score og scoren for alle gaps. Jo højere score jo bedre en alignment. Den 

optimale alignment er en alignment der giver den højst mulige score. 

2.3.3.1 Lineær gapcost funktion 

Lad   være længden af gap’et og   være straffen per indel, så er den lineære 

gapcost funktion givet ved: 

          

Med den lineær gapcost funktion og scorematricen, er det muligt at bestemme 

scoren af hver kolonne i alignmenten uafhængigt af hinanden. Derved kan den 

samlede score findes ved at tage summen af scoren for hver kolonne. 

2.3.3.2 Affine gapcost funktion 

Denne funktion udvider den lineære funktion. Her lades desuden   være straffen 

for en start af et gap, hvormed den affine gapcost funktion så givet ved: 

            

I forhold til den lineære funktion, så vil affine gapcost funktion favorisere 

alignments med færre antal gaps, idet en alignment straffes med en fast værdi 

hver gang et nyt gap påbegyndes. 

2.4 Klassiske løsninger til bestemmelse af alignments 
I dette afsnit vil vi beskrive nogle af mest almindelige og enkle metoder til at 

bestemme alignments på. Vi vil i de følgende underafsnit se på, hvordan den 

optimale alignment findes med henholdsvis lineær, affine og en general gapcost. 
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2.4.1 Lineær gapcost 

Har man to sekvenser, en scorematrix og en lineær gapcost funktion, så er det 

muligt at bestemme den optimale globale parvise alignment ved hjælp af 

Needleman–Wunsch algoritme [1]. Algoritmen består af en rekursiv formel, som 

gør det muligt at bestemme den optimale alignment score og selve alignmenten. 

Lad   og   være to sekvenser af henholdsvis længderne   og  ,   være en 

scorematrix,   være en gapcost for hvert indel. Lad        være den optimale 

alignment score med delsekvenserne          og         .        kan da 

bestemmes ved hjælp af følgende formel: 

          

{
 

 
                                         

                        

                          
              

 

Den optimale score findes ved kaldet       . I stedet for at kalde funktionen 

rekursivt, kan værdierne af        bestemmes iterativt ved at udfylde en tabel 

med størrelsen            . Denne tabel, som kaldes en alignmentmatrix, 

kan da beregnes ved at starte i        og beregne de resterende værdier række 

for række. Dette er muligt, idet man kender værdierne af           , 

         og         . Det er ligeledes muligt at bestemme værdierne 

kolonne for kolonne, men støder man på samme begrænsning, nemlig det at det 

kun er muligt at bestemme en værdi ad gangen, som vist på Figur 1. 
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Figur 1 – For at beregne        benyttes værdierne fra           ,          og         . 
De blå celler i figuren viser de celler, der er nødvendige for at beregne cellerne i række  . De 
orange celler viser de celler, der er blevet beregnet i række  . Hvis man kun ønsker scoren af 
alignmenten er det kun nødvendigt at gemme den række man har udfyldt. Dvs. at man gemmer 
den nuværende række og den seneste række undervejs. 

En metode til at undgå denne begrænsning er udfylde tabellen anti-diagonalt i 

stedet for. Dette gør det muligt at beregne værdierne på en diagonal på samme 

tid, som vist på Figur 2, når man kender værdierne i de to forrige diagonaler. 

   𝑖 

𝑖     

𝑗 𝑗     
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Figur 2 – De grønne celler er afhængig af de orange og blå celler. Hvis man kun ønsker scoren af 
alignmenten, er det kun nødvendigt at gemme de 2 seneste udfyldte diagonaler. Dvs. at man 
undervejs gemmer den nuværende diagonal og de to seneste diagonaler. 

2.4.1.1 Backtracing af alignment 

Ved hjælp af tabellen   er det efterfølgende muligt at finde frem til hvilke 

kolonner, som har været med til at give den optimale alignment score. Disse 

kolonner vil da repræsentere den optimale alignment.  

Dette trin kaldes backtracking og foregår ved at starte i indgangen       . For 

hver indgang       tjekkes der tre tilfælde, der i hvert tilfælde tilføjer en ny 

kolonne i starten af den resulterende alignment. Disse tre tilfælde er:  

(      (                                  ))   [
      

       
] 

(                           )  [
      

  
] 

(                           )  [
 

      ] 

Hvis det f.eks. gælder, at kolonnen er et match gentages denne proces for 

          , og på samme måde for en deletion i          eller en insertion 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

𝑑 𝑑    𝑑  2 
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i         . Dette gentages indtil man ender i indgangen       . Stien, man da 

har gået igennem, repræsenterer den optimale alignment. Bemærk her at der 

kan være tale om mere end én optimal alignment, afhængig hvilken vej man 

vælger i tilfælde, hvor stien giver den samme score i forskellige retninger. 

I stedet for at gemme værdierne af   i en tabel, kan man også i en tabel af 

samme størrelse gemme tre booleske værdier i hver celle,  ,   og  . Hver af 

disse repræsenter om hver af de tre overstående ligninger er sande eller ej. For 

en celle       kan disse værdier beregnes, når man kender       . Under 

backtracking kan man da i stedet for nu bare følge de sande værdier indtil man 

når      . På denne måde undgår man derfor at genberegne        hele tiden 

undervejs i backtrackingen, hvilket man gjorde uden brugen af disse booleske 

værdier. 

I en lokal alignment kan den bedste alignment starte hvor som helst i begge 

sekvenser. En optimale lokal alignment med lineær gapcost findes med samme 

formel for   dog med den ændring, at tilfældet med   for alle   og   værdier [2]. 

Den optimale aligment findes da ved at backtracke fra den celle,       , som har 

den højeste værdi og slutter i en celle med værdien 0. 

2.4.1.2 Eksempel på global aligment med lineær gapcost 

Dette afsnit viser kort, hvorledes den forrige teori anvendes i praksis til at 

bestemme en global alignment ved brug af en lineær gapcost funktion.  

Lad ”AGC” og ”AC” være to DNA-sekvenser, lad     og lad følgende matrix 

være scorematricen  : 

 A C G T 

A 2 0 0 0 

C 0 2 0 0 

G 0 0 2 0 

T 0 0 0 2 

Da vil alignmentmatricen ved brug formlen   blive: 

  A G C 

 0 -1 -2 -3 

A -1 2 1 0 

C -2 1 2 3 
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Her er den optimale parvise alignment score bestemt ved   2     . Ved 

backtracking fra nederste højre hjørne,   2   , vil man i dette eksempel finde 

frem til følgende sti igennem tabellen: 

  A G C 

 0 -1 -2 -3 

A -1 2 1 0 

C -2 1 2 3 

 

Denne backtracking konstruerer her altså følgende alignment: 

[
     
   

] 

2.4.1.3 Kørselstid og pladsforbrug 

Til udfyldelse af alignmentmatricen anvendes der en tabel af størrelsen 

           , hvor hver indgang udregnes en gang. Deraf er kørselstiden og 

pladsforbruget af den beskrevne algoritme       . Pladsforbruget kan 

reduceres til        ved kun at gemme de to seneste rækker eller kolonner, 

eller de tre seneste diagonaler. Denne optimering er mulig, idet udregningen af 

en indgang,      , kun er afhængig af          ,         og        . Det er 

dog kun muligt at anvende denne optimering, hvis man kun ønsker at kende 

scoren for den optimale parvis alignment, idet backtracking kræver hele tabellen. 

Ved backtracking af den optimale alignment anvendes alignmentmatricen til 

formålet, hvor stien af alignment højst kan være    . Af denne grund er 

pladsforbruget       . Kørselstiden af backtracking kan højst risikere at være 

   , hvoraf kørselstiden        opnås. Alt i alt findes den optimale parvise 

alignment ved hjælp af denne algoritme i tiden        med i et pladsforbrug på 

      . 

2.4.1.4 Lineært plads med Hirshbergs ide 

Det er muligt at finde den optimale aligment i tiden        med et 

pladsforbrug på        ved at benytte Myers-Millers algoritme [3]. Denne er 

baseret på Hirshberg algoritme [4], der løser problemet med at finde den længste 

fælles delsekvens. 
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Lad           og           være delsekvenser af de oprindelige 

sekvenser          og         . Man vil da finde en optimal alignment 

af disse to delsekvenser. Målet er at finde dette med en tid på        med et 

pladsforbrug på     . Ideen går ud på, at tabellen for   inddeles i en nedre og en 

øvre del, hver især med en størrelse på 
   

 
      . Lad   være den sidste 

række i den øvre. 

 

Figur 3 – De to blå pile viser kanten                 , som enten kan være diagonal (match) 
eller en vertikal (deletion) kant. Denne ”midter kant” giver en ”midter” kolonne af den optimale 
alignment af           og          . De resterende kolonner findes ved at køre rekursivt 
på det grønne område og det orange område.  

For       bestemmes        ved at beregne tabellen række for række. Dette 

tager        tid med et pladsforbrug på     . 

Lad    og    være spejlvendte sekvenser af sekvenser    og   , og lad    være 

tabellen for at bestemme alignmenten for    og   . For       bestemmes 

          ved at beregne tabellen fra bunden af række for række, hvilket tager 

 (      ) tid med et pladsforbrug på     . 

 

 

𝑟 

𝑟    

  𝑞 

  

𝑝 
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På baggrund af værdierne i række  ,       , og række    ,          , kan 

den optimale aligment score for           og           bestemmes ved 

at finde den optimale skæring, gående fra række   til    , som enten findes 

diagonalt (repræsenterer et match) eller vertikalt (repræsenterer en deletion). 

Denne skæring, som der kan ses i Figur 3, giver en ”midterkant” i stien af den 

optimale alignment, som giver en kolonne,  , i den resulterende alignment. Lad 

den optimale kant gå fra        til          . 

Det tager        tid og et pladsforbrug på      at finde  . Resten af 

alignmenten findes rekursivt ved at kalde funktionen på            og 

           samt           og              . Basistilfældet er hvis 

tabellen består af enten 1 række eller 1 kolonne, som svarer til at den 

resulterende alignment-del kun indeholder indels i enten   eller  . 

Det første kald benytter        tid og et pladsforbrug på      til at finde  . De 

to rekursive kald benytter i alt  (
 

 
  ) tid for at udfylde de underliggende 

tabeller og benytter det samme pladsforbrug på     . 

Den samlede tid vil da i alt være: 

    
 

2
   

 

 
     (  

 

2
 

 

 
  )    2           

Det vil sige, at det tager        med et pladsforbrug på        for at finde 

den optimale alignment. 
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2.4.2 Affine gapcost 

Lad affine gapcost funktionen være defineret ved     : 

                       

I bestemmelse af global alignment med lineær gapcost udnyttede man, at scoren 

for en kolonne var uafhængig af længden af et gap, dette er dog ikke gældende 

for affine gapcost. Her afhænger gapcosten nemlig af længden på et gap. 

Ligesom før definerer man først at        indeholder den optimale alignment 

score af sekvenserne          og         . Lad        være score af den 

optimale alignment af          og          der ender med en insertion. 

Lad        være den optimale aligment score af          og         , der 

ender med en deletion. Når man kender        og        kan man bestemme 

       med følgende formel:  

          

{
 

 
                                         

                    

                      
              

 

Til at bestemme       , kan man se på følgende tre tilfælde hvordan den 

optimale aligment af          og          kan ende med en deletion. Et 

deletion gap kan starte efter en match eller insertion kolonne:  

[
         2        

                           
]                [

                           

                            
] 

Derudover kan det være en forsættelse af et deletion gap: 

[
       2        
                              

] 

Baseret på dette har man da, at        er givet ved følgende for    : 

          {

              

              

          
} 

Da der gælder at      , så gælder der at          , så kan man indsætte 

et ekstra tilfælde: 



 
 

19 
 
 

          

{
 

 
              

              

              

          }
 

 
 

    {
              

          
}         

På samme vis fås det at        er givet ved: 

          {
              

           
         

Scoren af den bedste alignment af   og   er da       , som kan bestemme ved 

iterativt at udfylde en             stor tabel. Ved backtracking af den 

optimale alignment er det kun nødvendigt med tabellen  , hvilket betyder, at 

tabellerne   og   ikke behøver at blive gemt. Hvis tabellen for   udfyldes række 

for række, så behøver man kun at gemme en række med værdierne   og benytte 

en celle til værdierne  , da man ikke behøver at kender værdierne i forrige række. 

Hvorledes hver celle i tabellerne er afhængig af de andre tabeller ses på Figur 4. 
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Figur 4 – Tabellen   udfyldes række for række. Pilene viser de værdier, der er nødvendige for at 
beregne       ,        og       . De blå celler viser de værdier, der er nødvendige for at beregne 
cellerne i række  . De orange celler viser de nødvendige celler for at beregne næste række. 

Værdierne af   kan i dette tilfælde også findes ved at beregne værdierne parallelt 

på anti-diagonalen  , som vist på Figur 2. I dette tilfælde er det dog nødvendigt 

at kende værdierne af  ,  og   i diagonalen    , samt værdierne af   i 

diagonalen   2. 

I begge tilfælde er kørselstiden       . Pladsforbruget er på        til at 

gemme værdierne af  . Dette kan dog reduceres til et pladsforbrug på       , 

hvis man kun har behov for at kende den optimale score. 

2.4.2.1 Backtracking af alignment 

Givet alle værdierne af   kan den optimale alignmnet findes i        tid ved 

at starte i       . Når man står i        tjekkes der først om det er en match 

kolonne ved at tjekke om                                   . Hvis 

i 

i - 1 

j j - 1 

i 

i - 1 

j j - 1 

i 

i - 1 

j j - 1 𝑭 

𝑰 𝑫 
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dette er tilfældet tilføjes                . Hvis ikke, så kan alignmenten 

indeholde et gap af en ukendt længde  .  

For stigende       tjekker man om der gælder at                 

       . Hvis dette er tilfældet tilføjes der   indels til alignmenten. 

[
               
         

] 

På samme tid som   gøres større, tjekker man for       om der gælder at 

                       , og hvis dette er tilfældet tilføjes følgende 

kolonner: 

[
         

               ] 

Da man for at finde et gap af længde   benytter      tid til at finde dette gap og 

     til at tjekke om det er et match, så bliver den samlede tid for at finde 

alignmenten       . Denne metode virker også for en generel gapcost 

funktion. 

 

Figur 5 – Backtraking med affine eller generel gapcost funktion. Først tjekkes om det er et match 
ved at tjekke                                   . Hvis dette ikke er tilfældet findes 
et deletion eller insertion gap. Dette findes ved at tjekke for stigende   to tilfælde. Hvis der 
gælder, at                      er det et deletion gap af længden  . Hvis der gælder, at 
                     er det et insertion gap af længden   

 

 

  

 

 

 

𝑖 

𝑗 𝑭 
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2.4.3 Generel gapcost 

For en general gapscost funktion, er det nødvendigt at kigge på alle længder af 

gaps for at bestemme       . For at finde den bedste alignment der ender med 

en insertion er det nødvendigt at se på alle gaps længder af denne insertion. På 

samme måde er dette nødvendigt for at finde den bedste alignment der ender 

med en deletion.        er givet ved: 

 

          

{
 
 

 
 
                                         

   
     

{             }               

   
     

{             }                 

              

 

Tiden for at bestemme den optimale score er da      , og den optimale 

alignment kan findes vha. backtracking i tiden     , hvis man lader    . 

Pladsforbruget er       for   for senere at udføre backtracking. 

2.5 Multiple Sequence Alignment 
En multiple sekvensalignment (MSA) [5] er en alignment af tre eller flere 

sekvenser. Herunder ses et en multiple sekvensalignment af tre sekvenser. 

  [
          
            
           

] 

Lad   være længden af den længste sekvens og   være antallet af sekvenser for 

en MSA  . I eksemplet ovenfor er     og    . 

For at kunne sammenligne forskellige MSA’er konstrueret på baggrund af de 

samme input sekvenser, kræves der ligesom ved parvis alignment en 

scorefunktion. En af disse scorefunktioner for MSA kaldes Sum-of-Pairs score, SP. 

2.5.1 SP score 

Sum-of-Pairs scorefunktionen går ud på at anvende den parvise scorefunktion, 

          på hvert unikt par i  , og lægge disse scores sammen til en samlet 

score. Denne score vil da være scoren for  . Lad   
      

    være rækkerne i 

 , så bestemmes scoren altså ved: 
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         ∑ ∑         (  
    

 
)

   

     

   

   

 

Det vil f.eks. sige, at scoren for eksemplet vist først i dette afsnit bestemmes ved: 

     ([
          
            
           

])

                                      

                                      

                                     

Disse par af sekvenser kan indeholde kolonner, der kun indeholder to gaps. Disse 

gaps kaldes eksterne gaps i forhold til sekvensparret, og disse er ikke en del af 

scoren af sekvensparret, der enten fjernes eller på anden måde ignoreres.  

For en lineær gapcost funktion gælder det desuden, at man kan bestemme score 

ved at se på hver enkelt kolonne i  , og summere disse scores. Scoren for et 

ekstern gaps kan her sættes til at være 0. Lad   
      

    være kolonnerne i  , 

så kan scoren i sådan et tilfælde altså bestemmes ved:  

         ∑   (  
 )

   

   

 ∑ ∑ ∑                 

   

     

   

   

   

   

 

Hvor scoren mellem et indel og et symbol er   . 

2.5.2 Optimal med lineær gapcost 

At bestemme den optimale MSA er dog et større problem end ved parvis 

alignment, idet tidsforbruget og pladsforbruget er eksponentielt med antallet af 

sekvenser, hvis man anvender den samme fremgangsmåde som ved 

bestemmelse af den optimale parvise alignment. Man kan anvende den samme 

fremgangsmåde som ved parvis alignment idet man kan udnytte at score 

funktionen med lineær gapcost er kolonne baseret. Ved   sekvenser vil man 

f.eks. få en  -dimensionel alignmentmatrice. Dette svarer til et pladsforbrug 

     . 
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For hver celle er der op til 2    mulige kolonner og derved også 2    mulige 

værdier at tage maksimum af. For hvert af disse tilfælde tager det       tid at 

bestemme scoren for kolonnen   
  ved benyttelse af sum-of-pairs scoren: 

  (  
 )  ∑ ∑                 

   

     

   

   

 

Det vil sige, at det samlede tidsforbrug er   2      .   

Denne tid kan reduceres ved at forudberegne scoren for alle mulige kolonner. 

Hvis alfabetet har en størrelse på | |, så er der  | |        kolonnescores, 

idet der ses bort fra kolonnen, der kun indeholder indels, da dette ikke er lovligt i 

en MSA. Disse værdier kan gemmes i    | |       plads og tager      | |  

     tid at beregne. I hver celle kan værdien slås op ved at først at beregne 

indekset for scoren i tiden     . Den samlede tid er da   2     

   | |       med et pladsforbrug på       | |      .  

Det er også muligt at reducere pladsforbruget til         | |       ved at 

benytte Hirshbergs ide. For | |          og     tager det omkring 2 

timer1 at finde den optimale alignment med Hirshbergs ide med et program 

skrevet i C++ og forudberegne score værdier, hvor halvdelen af tabellen beregnes 

parallelt på en relativ kraftig CPU, W3550 @ 3,07GHz med 4 GB ram. Derudover 

benytter algoritmen i dette tilfælde        ram. For     ville pladsforbruget 

være ekstremt højt på hele        , som der ikke findes i en almindelig 

hjemmecomputer. Derudover ville det også tage flere dage eller uger at udregne. 

Det er vist, at problemet med at finde den optimale MSA er NP-komplet [6], og 

derfor ingen mulighed for at gøre det hurtigere. På grund af denne eksplosive 

forøgelse i tid og pladsforbrug, når man forøger antallet af sekvenser er denne 

måde at bestemme en MSA ikke en praktisk løsning i den virkelige verden. I 

stedet for findes der metoder som approksimerer en MSA. Disse metoder finder 

                                                           
1
 Dette eksperiment er udført som en del kursuset, ”Algorithms in Bioinformatics – 

Sequences”, hvor vi udførte det beskrevne for at finde den optimale alignment. Dette 
ville ikke være muligt at finde uden at benytte Hirshbergs ide, idet der så ville benyttes for 
meget RAM. 
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en MSA på noget kortere tid og med et lavere pladsforbrug, men da det er en 

approksimation betyder det dog også at det ikke længere er den optimale MSA 

som bestemmes. 

2.5.3 Approksimation af en MSA 

I stedet for at finde den optimale MSA findes der i stedet for algoritmer, som 

bestemmer en approksimeret MSA på kortere tid. En af teknikkerne indenfor for 

dette kaldes progressiv alignment [7].  

2.5.3.1 Progressiv alignment 

I denne teknik har man to trin, hvor det første går ud på at konstruere et 

guidetræ, som derefter i trin nummer to anvendes til at danne en MSA. Målet 

med guidetræet er at bestemme i hvilken rækkefølge sekvenserne skal forenes i 

det andet trin, som vist i Figur 6. Guidetræet konstrueres ved at se på ligheden af 

sekvenserne. Hver sekvens er associeret med et af bladene i træet. Idéen bag 

dette er at komme frem til de mest identiske sekvenser, som skal forenes først i 

det andet trin af teknikken. 

 

Figur 6 – Sekvenser er associeret til bladene i guidetræet. I hver intern knude alignes to profiler. 
Indels der indsættes i ved alignementen i hver knude er vist med gråt.  

I hver knude i træet dannes der en profil i det binære guidetræ. En profil svarer til 

en MSA, hvor hver kolonne svarer til en indgang i profilen. Hvis knuden er et blad 

så svarer profilen til associerede sekvens. Ellers så findes profilen ved at udføre 

parvis alignment af de to profiler fra de to børneknuder.  
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Figur 7 – Profilerne   og   alignes sådan at kolonnerne fra   og   bevares i den nye profil. 
Kolonner af indels indsættes ved en deletion eller insertion, der er vist med gråt.  

ClustalW er en algoritme der baseres på progressiv alignment. Denne algoritme 

vil vi tage et kig i afsnittet lige herefter. 

2.5.3.2 ClustalW 

ClustalW [8] er et andet program til at skabe en MSA. ClustalW algoritmen består 

af de følgende tre trin: 

1. For alle mulige par af sekvenser foretages en parvis sekvensaligment til 

bestemmelse af en distancematrice. 

2. Ud fra distancematricen bestemmes et guidetræ. 

3. Sekvenserne/profilerne alignes progressivt efter forgreningsrækkefølgen 

i guidetræet. 

2.5.3.2.1 Distance matrix 

Det første trin foregår ved, at der for hvert par bestemmes en alignment mellem 

de to sekvenser. Ud fra denne alignment bestemmer ClustalW en score for hvor 

god alignmenten er. ClustalW giver brugeren muligheden for at vælge mellem to 

forskellige beregninger af denne, en hurtig eller en langsommere, som er mere 

præcis.  

Den hurtige score defineres til at være antallet af  -mer match mellem de to 

sekvenser minus en straf for hver eneste indel. Den langsommere men mere 

præcis findes ved at beregne et brøkligheds mål, bergenet ud fra en global 
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aligment mellem de to sekvenser. Et brøkligheds mål er beskrevet nærmere i 

afsnit 3.2.1.1, idet det også indgår i MUSCLE algoritmen. 

Til at finde den global alignment benyttes Myers-Miller lineær plads algoritme 

som beskrevet i afsnit 2.4.1.4. Denne benytter      plads og       tid for hvert 

par af sekvenser. Der er         2        unikke par dette trin tager derfor 

i alt         tid og         plads, hvoraf de       benyttes til at indeholde 

distancematricen. 

2.5.3.2.2 Guidetræ 

I trin 2 af ClustalW anvendes den oprettede distancematrice til at bestemme et 

guidetræ. Dette foregår i ClustalW ved først at anvende Neighbour-Joining [9] til 

at danne et træ uden en rod. Dernæst anvendes metoden ”mid-point” til at 

bestemme et Neighbour-Joining træ med en rod og grenlængder som vægte. 

Dette trin tager       tid og       plads. 

2.5.3.2.3 Progressiv alignment 

I trin 3 anvendes guidetræet til at opbygge den endelig MSA. Der er i alt     

interne knuder i guidetræet. I hver knude beregnes først en profil for de to børns 

knuders underliggende MSA. Lad    være antallet af sekvenser i denne profil og 

   være længden af profilen. Tiden for at finde profilen er         tid og 

benytter         plads. Med de to profiler alignes disse to med Myers-Millers 

algoritme i     
   tid og       plads. Ifølge Edgar [7] er det realistisk at der 

tilføjes      gaps per alignment, og derfor er          . Deraf fås det at 

tiden for en enkelt alignment i en knude er givet ved: 

         
                             

Og pladsforbruget er givet ved: 

                                            

Den samlede kompleksitet ses opsummeret i Tabel 1. 
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Trin O (Plads) O (Tid) 

Distance matrix           
Neighbour-Joining       
Alignment i en knude                       

        
Progressiv alignment              
TOTAL             
Tabel 1 – Kompleksiteten af ClustalW 
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3 MUSCLE 
I dette afsnit vil vi beskrive hvorledes den eksisterende MUSCLE algoritme [7] 

fungerer og beskrive de forskellige algoritmer, som sker undervejs i algoritmen, 

således det vil blive nemmere at forstå hvilke dele, vi har ændret på i de 

efterfølgende afsnit. Som det første vil vi i afsnit 3.1 beskrive helt overordnet 

hvorledes MUSCLE er opbygget. Derefter vil vi afsnit 3.2, 3.3 og 3.4 beskrive de 

tre stadier, som MUSCLE består af i detaljer. Til slut vil vi i afsnit 3.5 opskrive den 

samlede kompleksitet for MUSCLE.  

3.1 Opbygning 
MUSCLE er en multiple sekvensalignment algoritme, som gør brug af progressiv 

alignment og skrevet af Robert C. Edgar. Det er helt overordnet en iterativ 

algoritme, som fungerer i flere trin, hvori en forbedret form for progressiv 

alignment anvendes. Helt specifikt kører MUSCLE i tre stadier, som ses 

visualiseret på Figur 8. I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan MUSCLE virker med 

sin standard opsætning slået til.  

3.1.1 Stadie 1 – Initial progressiv 

I det første stadie er målet at danne en MSA ud fra de ikke alignede sekvenser. I 

dette stadie lægges der vægt på, at det gøres så hurtigt som muligt, hvormed 

selve kvaliteten af alignments negligeres. I dette første stadie sker der følgende: 

1. For hvert par af inputsekvenser beregnes  -mer distancen, resulterende i 

distancematricen   . 

2.    clusteres ved hjælp af UPGMA, resulterende i et binært guidetræ   . 

3. En MSA konstrueres ved at følge et postorder gennemløb af   . 

a. For hvert blad i træet konstrueres en profil af inputsekvensen. 

b. For hver intern knude konstrueres en parvis profil-profil 

alignment på baggrund af dets to profiler i børnene, hvilket 

resulterer i en profil for knuden. 

En kørsel af dette første stadie resulterer i en MSA af alle input sekvenserne, 

    . 
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Figur 8 – Illustrationen angiver de inputs, metoder og outputs der foretages i MUSCLE-algoritmen. 
Første række af illustrationen angiver stadie 1 (Initial progressiv), anden række angiver stadie 2 
(Forbedret progressiv) og den sidste række angiver stadie 3 (Forfinelse). Efter hvert stadie er 
outputtet en MSA, hvilket medfører at der muligt at stoppe algoritmen alle disse steder. 

3.1.2 Stadie 2 – Forbedret progressiv  

I det andet stadie er formålet på baggrund af en MSA at konstruere en mere 

præcis MSA. Dette sker ved at anvende Kimura som distancefunktion i stedet for 

 -mer. På baggrund af den nye distancematrix konstrueres der igen et guidetræ, 

hvorudfra en ny MSA konstrueres. Helt præcist sker følgende i det andet stadie: 
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1. For hvert par af inputsekvenser beregnes Kimura distancen, resulterende 

i distancematricen   . 

2.    clusteres ved hjælp af UPGMA, resulterende i et binært guidetræ   . 

3. En MSA konstrueres ved at følge en postorder gennemgang af   . 

a. For subtræer, hvis forgreningsrækkefølge er ændret i forhold til 

   sker det følgende: 

i. For hvert blad i træet konstrueres en profil af 

inputsekvensen. 

ii. For hver intern knude konstrueres en parvis alignment på 

baggrund af dets to profiler i børnene, hvilket resulterer i 

en profil for knuden. 

Stadiet resulterer i en MSA,    2. 

3.1.3 Stadie 3 – Forfinelse 

I det tredje stadie foretages en forfinelse af MSA’en. Stadie 3 gentages op til 6 

gange som standard. Hvis forfinelsen resulterer i en bedre MSA så gemmes 

denne, og forfinelsen gentages med den nye MSA. Viser det sig forfinelsen ikke 

giver en bedre MSA, så kasseres denne og forfinelsen gentages med den 

oprindelige MSA. Selve forfinelsen forløber som følger: 

1. Fra træet    udvælges kanten med den længste distance, som endnu ikke 

er blevet besøgt. 

2. Træet    opdeles i to subtræer, ved at fjerne kanten som blev valgt i trin 

1. 

3. En profil for hver af de to subtræer bestemmes, hvor kolonner der kun 

indeholder indels fjernes. 

4. Ud fra de to profiler konstrueres en ny MSA. 

5. Der findes da en objektiv score for den nye MSA og for den forrige MSA. 

Hvis den nye har en bedre score, så benyttes denne MSA til forfinelsen i 

den næste iteration (dvs. punkt 1) i dette stadie. 

Hvis alle kanter besøges uden at der sker en ændring stoppes det 3. stadie. 

Stadiet resulterer i en MSA,     . 

I de følgende afsnit vil vi beskrive i flere detaljer, hvorledes de forskellige trin i 

hvert stadie fungerer. 
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3.2 Stadie 1 
I første stadie bestemmes der først et ligheds mål for hvert par af sekvenser med 

 -mer tælning eller ved at konstruere en global alignment og fra denne 

bestemme brøkligheden. Fra disse mål bestemmes en distancematrix, hvorudfra 

et guidetræ beregnes ved brug af UPGMA eller neighbor-joining og roden af 

dette træ findes. Guidetræet følges til at opbygge en MSA vha. af progressiv 

alignment af profiler. 

3.2.1 Lighedsmål 

MUSCLE benytte sig af to forskellige mål for lighed mellem et par af sekvenser. Et 

mål som er en brøklighed for hvor identiske de to sekvenser, kaldet  , og et mål 

der baserer på  -mer tælling, kaldet  . I første stadie benyttes en af de to 

metoder, til at finde et lighedsmål for hvert par af sekvenser. I de følgende to 

underafsnit beskrives hver af de to metoder. 

3.2.1.1 Brøklighed 

  beregnes baseret på en global alignment mellem de to sekvenser   og  . 

Baseret på den resulterende MSA,  , af længde  , så beregnes   på følgende 

måde, hvor indels sammenligningen ignoreres. Lad         
 være antallet af 

ikke-indels kolonner med identiske alfabettegn mellem sekvens   og  , og lad 

         
 være antallet af ikke-indels kolonner for de to sekvenser   og  . Da er 

     givet ved: 

     
        

         

 

En global alignment findes i      , og fra denne kan      bestemmes i tiden 

    . Det tager derfor i alt         tid for at beregne distance matrixen   der 

indeholder    distancer. Da det tager langt tid at bestemme en alignment for 

hvert par, benytter MUSCLE sig som standard af en  -mer baseret mål, der kun 

tager      tid per par af sekvenser.  

3.2.1.2  -mer  

En  -mer er en subsekvens af længen  . Herunder ses en sekvens: 
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Denne sekvens består af følgende  -mers for    : 

                    

En sekvens af længde   indeholder          -mers og antallet af forskellige  -

mers er | | . Ligheden mellem to sekvenser baseret på deres  -mers er givet 

ved: 

     
∑     (           ) 

              
 

Hvor    og    er længden af henholdsvis X og Y,   er en  -mer,       og       er 

antallet af hvor mange gange   forekommer i henholdsvis X og Y.       og       

kan bestemmes ved at have | |  tællere og lave et skan af de to sekvenser. Det 

tager altså derfor      tid, med     | |   plads, hvis   er længden af den 

længste sekvens. Det kan godt antages at | | er konstant, da det som regel er 20 

eller 4. Deraf vil | |  være konstant. Tiden for at bestemme  -mers for hver par 

af sekvenser tager        tid med et pladsforbrug på        . 

3.2.2 Distancemål 

Givet et lighedsmål mellem to sekvenser, vil man gerne finde et additivt mål 

mellem to sekvenser, sådan at distancen mellem   og  ,       , kan 

bestemmes ud fra distancen mellem   og  ,       , og distancen mellem   og 

 ,         for en hvilken som helst anden sekvens  , sådan at der gælder at 

                    . I MUSCLE benyttes den estimerede distance, 

Kimura [10], som der er givet ved: 

        

{
 
 

 
      (    

  

 
)         2 

 
                                        2 

              

  

For             2  benyttes en tabel taget fra ClustalW. 

For  -mers mål er distancen givet ved: 
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I det første stadie af MUSCLE bestemmes en triangulær distancematrix fra 

lighedsmålene. Dette tager       tid og benytter       plads. 

Denne matrix benyttes herefter til at konstruere træet   . 

3.2.3 Trækonstruktion 

Et binært træ konstrueres ved hjælp af clustering baseret på en distancematrix. 

Distancematricen indeholder distancen mellem hvert par af sekvenser. MUSCLE 

implementer to forskelige metoder af clustering, neighbor-joining [9] og UPGMA.  

   konstrueres i stadie 1 med en af de to metoder, og som standard benyttes 

UPGMA metoden, som herunder beskrives.  

3.2.3.1 UPGMA 

UPGMA clusteringen fungerer på følgende måde, hvor hver sekvens er en cluster, 

og    indeholder distancerne mellem de forskellige cluster. 

1. Find den mindste parvise distance i   , foren de to cluster,   og  , til en 

ny cluster  , som bliver forælder til   og   i det binære træ. 

2. De to forenende clusters distancer til alle andre cluster fjernes fra    og 

en ny distance mellem   og en anden cluster   bestemmes. MUSCLE 

implementer tre måder til at bestemme de nye distancer på: 

 Gennemsnit: 

    
   

 
(         )

2
 

 Minimum: 

    
       [         ] 

 Vægtet brug af de to: 

           
          

   
 

Hvor s er en paramter der er i MUSCLE er sat som standard til 

0,1. 

3. Gentag trin 1 til 2 indtil der kun er en cluster tilbage. Man har da et 

binært træ. 

Denne metode producerer da et binært træ med en rod, som svarer til den sidste 

oprettede knude (pseduo-roden), der benyttes som standard. MUSCLE kan også 

finde en anden rod på to forskellige andre metoder. Den første af disse to er 



 
 

35 
 
 

metoden, som bliver brugt i ClustalW, der minimerer den gennemsnitlige 

distance fra roden til bladene. Den anden metode finder roden i midten af det 

længste span. 

3.2.4 Sekvens vægtning 

MUSCLE implementer forskellige vægtninger af sekvenser. Ens vægtning, 

Henikoff [11], PSI-BLAST [12], ClustalW’s, GSC [13], og tre-vejs [14] metoden. Som 

standard benyttes ClustalW vægtning, da dette gør det muligt at optimere 

hastigheden under progressiv alignment med additive profiler, hvilket er 

beskrevet i afsnit 3.2.5.5. Vægtene for en MSA normaliseres, sådan at summen af 

alle vægtene giver 1. 

3.2.5 Progressiv alignment 

Med udgangspunkt i guidetræet bestemmes der en MSA vha. progressiv profil 

alignment ved at følge træets forgreninger. I dette afsnit vil vi forklare, hvordan 

disse profiler findes og alignes med en profil funktion. 

3.2.5.1 Profil funktion 

I MUSCLE indgår et trin, hvor man ønsker at aligne to profiler,   og  . Til dette 

formål er det krævet, at der bestemmes en profil score funktion for et par af 

profilindgange. I MUSCLE anvendes et par af profilindgange, der hver 

repræsenter en kolonne i den underliggende MSA som input til en sådan score 

funktion. Score funktionen har den samme betydning som scorematricen i 

normal parvis alignment af sekvenser. 

Hvert symbol kan mappes unikt til et heltal mellem   og | |, for at gøre syntaksen 

af de følgende formler i dette afsnit nemmere at skrive og forstå. 

MUSCLE implementerer en række forskellige score funktioner, som anvender 

notationen som her følger. Lad   og   være symbolerne,    være sandsynligheden 

for at observere symbolet   i det pågældende alfabet  ,     være fælles 

sandsynligheden for at   og   alignes med hinanden,     være 

substitutionsmatricen,   
   være den vægtede observerede frekvens af   i 

kolonne   i den første profil,   
   være den vægtede observerede frekvens af 

indels i kolonne   i den første profil  , og   
   være den estimerede 

sandsynlighed for at observere   i position  . Ligeledes defineres disse for profil   
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for position  . Med ens vægtning af sekvenser svarer den vægtede observerede 

frekvens til den observerede frekvens. De vægtede frekvenser er givet ved 

vægtningen af sekvensen gange antal af den observeret hændelse. Hvorledes 

disse beregnes er vist i implementeringerne i afsnit 8.3.1. 

MUSCLE kan benytte flere forskellige funktioner, som gør brug af 

sekvensvægtene fra vægtningsskemaet der er normaliseret. Alle frekvenserne 

ligger derfor i intervallet      , idet sekvensvægtene anvendes til at bestemme 

disse. Profile sum-of-pairs (PSP) funktionen benytter en substitutionsmatrix, hvor 

scoren for en kolonne er defineret ved: 

         ∑ ∑   
   

 

      

| |  

   

| |  

   

 

Hvor         (
   

    
) 

MUSCLE implementer denne funktion ved at benytte de foruddefinerede 

scorematricer kaldet 200 PAM og 240 PAM VTML. 

Derudover implementer MUSCLE også en funktion kaldet log-expecation (LE), 

som er baseret på log-average (LA) funktionen der er defineret ved: 

           ( ∑ ∑   
   

 

  
   

    

| |  

   

| |  

   

) 

   funktionen er da defineret ved: 

             
  (    

 
)    ( ∑ ∑   

   
 

  
   

    

| |  

   

| |  

   

) 

MUSCLE benytter bestemmer 
   

    
 baseret på VTML 240. Forskellen mellem    og 

  , er at    benytter de observerede frekvenser   
  og   

 
, hvorimod    

benytter de estimerede sandsynligheder af   
   og  

 

  .      
   svarer til 

frekvensen af symboler i kolonne  .  
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For en kolonne der indeholder mindst et indel, så normaliseres frekvenserne   , 

sådan at de summer til 1, ∑   
| |  
     , for ellers vil logaritmen blive mindre jo 

flere gaps. Dette behøver vi derfor ikke for     score funktionen.  

Faktorerne      
   og (    

 
) i funktionen gør, at funktionen favoriserer 

kolonner med færrest indels, idet         er større jo færre indels er der er i 

kolonnen. 

3.2.5.2 Affine gap straffe 

Den første kolonne i et gap kaldes gap-åben og den sidste kaldes gap-luk. Givet 

en aligment af to profiler   og   og der indeholder et gap af længde   i  , hvor 

gap-åben alignes til position    i   og gap-luk alignes til position    i  . Kosten for 

dette gap er da givet ved: 

               

Hvor       og       er kosten for at åbne og lukke et gap, hvis værdi er afhængig 

af positionen i  , som vist på Figur 9.   er kosten for udvidelse af gap’en, der ikke 

er afhængig af positionen. Når   er en konstant benytter MUSCLE sig af en 

optimering, sådan at denne kan sættes til 0.  

Når   er konstant er det muligt at optimere beregningen. Man er givet en global 

aligment af sekvenserne   og   med længde    og   . Hvis vi tilføjer en konstant 

”score center”,  , til hver substitution matrix score og   2 til hver gapped 

position, så vil dette tilføje en konstant værdi          2 til scoren af enhver 

mulig aligment, og mængden af optimale aligment er uændret. Givet en 

substitutionsmatrix      og gapudvidelse score  , og ved valg af at   2 , så kan 

vi benytte     
       2  og      til at få den samme aligment. Værdien 2  

tilføjes i MUSCLE på compile-tid, og man har derfor ikke behov for at benytte    i 

de rekursive formler i afsnit 3.2.5.4. 

MUSCLE beregner   og   på følgende måde som standard i den nuværende 

version 3.8 af MUSCLE, hvor   
   er frekvensen af gap-åben i kolonne   i   og  

  
   er frekvensen af gap-luk i kolonne   i  : 

 
 

  
      

 

2
(   

 
  ) 
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2
(   

 
  ) 

Parameteren   er her den standard straf for en indel.  

 

Figur 9 – En alignemten af   og  . De grå indels er indsat for at aligne de to profiler.      og      
vist for profilen   (men lige vægtning af sekvenser).  

Vi ønsker at finde SP scoren for denne alignment. Scoren fra parrene i profilen   er ikke berørt af 
den nye alignment med  , uanset hvordan   og   alignes. De resterende par er      ,      , 
      og      .       og       har en ingen gaps i forhold til hinanden. De to par      og 
      har begge en straf på      for gapped i  . Det totale over alle par af åben og luk straffe 
på grund af gapped i   svarer til den del af sekvenser i  , der har et gap med den samme åben og 
luk position. Dette forhold er en del af position specifikke straffe      og      der benyttes i PSP 
scoren. I eksemplet indeholder halvdelen af sekvens et åben gap i 4. kolonne. 

Der er ingen straf ved N-terminalen og C-terminalen. Dette gør at terminal gaps kun får tildelt 
halvdelen af straffen i forhold til et intern gap. 

3.2.5.3 Terminal gaps 

En terminal gap er et gap, der åbner i starten af en sekvens, kaldet N-terminalen, 

eller er et gap der lukker i slutningen af en sekvens, kaldet C-terminalen. Som 

standard sætter MUSCLE kosten for en terminal gap til den halve af en intern gap. 

Dette gøres ved at sætte        og         , og derved kun får den anden 

halvdel af straffen i forhold til et intern gap, som vist i Figur 9. 

3.2.5.4 Profile-profile alignment 

Til at danne en ny profil baseret på to eksisterende profiler benytter MUSCLE 

parvis profil aligment. Denne parvis alignment benytter affine gap-straf, hvor 
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straffen for at starte og slutte et gap er afhængig af positionen. Dette vil sige, at 

straffen for et gap af længde   er: 

               

Lad profilerne   og   være af længde    og   . Vi benytter da notationen    er 

den  ’te kolonne i   for       . Lad    være de første   koloner i  . Lad     

være scoren for at aligne kolonnerne   
  med   

 
, som beregnes ved hjælp af 

profil funktionen. Lad    
    være scoren for en gap-åben i   der alignes med   

 , 

  
   scoren for et gap-luk i   der alignes med   

 .  

Den bedste alignment, altså den med den højeste score, der ender med et match 

af alle alignments af    og    kalder vi       . På samme måde kalder vi den 

bedste score, der ender med en sletning i    for       , og den bedste scor,e der 

ender med en indsættelse i    for       .  

Da et match        enten starter med et match, en sletning eller en indsættelse 

som vist nedenfor med indeksene i de to profiler vist: 

Match: 

                
               

[
       
       

]

               
                

  Deletion: 

                
               

[
        
       

]

               
                

 Insertion: 

                
               

[
       
        

]

               
                

   

Ud fra dette så har vi at så har vi følgende rekursive formel: 

                   {

           

             
     

             
    

}                    

I formlen ovenfor benyttes   
     da aligner et gap-luk i   med     . Ligeledes 

benyttes   
     til at afslutte en insertion. I formlen ovenfor er     enten     

eller    profil funktionen. 

Den bedste score for en sletning kan findes ved at se på de to tilfælde. Enten kan 

det være en forsættelse af et gap eller starten på et nyt gap: 
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Match: 

                
               

[
       
      

]

               
                

  Deletion: 

                
               

[
        
      

]

               
                

 

På baggrund af dette fås: 

          {
           

           
    

}                

På samme måde fås det at        er givet ved: 

          {
           

           
    

}                    

I kanttilfældene benytte følgende formler, som er ikke er defineret i de forrige 

formler. Et match, der ikke består af nogle elementer, er scoren 0.        er ikke 

defineret i det tilfælde hvor vi ikke kan ende i et match. For     eller     kan 

vi ikke have en aligment der ender i et match og derfor udefineret. I MUSCLE 

sættes score til at være   . 

       {
                   
                  

 

For        så er denne ikke defineret for    , da aligmenten ikke vil kunne ende 

med et bogstav fra  , og derfor er score sat til at være   .  

       {                 

På samme måde findes dette for       : 

       {                 

I stedet for at benytte de tre tabeller for senere at finde stien for alignmenten, så 

benytter MUSCLE sig af en mindre tabel, der repræsenterer en alingmentgraf, 

som vi senere vil beskrive senere under vores egen implementering i afsnit afsnit 

8.3.2. Denne procedure tager da     
   for den dynamiske tabeludfyldning. 
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3.2.5.5 Additive profiler 

I starten af den progressive alignment af dannes der for hvert blad i træet en 

profil vektor baseret på en sekvens.  En profil vektor indeholder information om 

en MSA, der benyttes i profile-profile alignment. Længden af en profilvektor er 

  . Hver indgang i profilen indeholder frekvensen for hvert symbol type samt 

værdier relateret til gaps. Disse benyttes senere til profile-profile alignment og i 

objektive score funktionen under forfinelsen i stadie 3.  

En profil vektor er forskellig fra en profil matrix, der er en eksplicit matrix, der 

indeholder MSA’ens symboler og indels. Profil matrix’en har en størrelse på    . 

I ClustalW findes først profil matrixen i hver knude i guide træet og fra denne 

findes derefter en profil vektor. En profil   er en vektor af længden   . I MUSCLE 

undgår man at opbygge en profilmatrix til at bestemme profil vektoren.  Givet en 

alignment-sti af de to profiler bestemmes profilen for forældre knuden. Det er 

blandt andet muligt at bestemme antallet af hver aminosyre i forældre profilens 

underliggende MSA ved at tage summen af de to børns antal, der alignes i denne 

position, som vist i Figur 10. 

 

Figur 10 – Viser frekvensen af de forskelle symboler i den sidste kolonne i profilerne   og   og 

den resulterende profil  .   
  viser antallet af symbolet   den givet kolonne i profilen  . Der 

gælder derfor, at   
    

    
 . Lad   ,    og    være antallet af sekvenser i de tre profiler. 

For frekvenserne gælder der at    
  

    
 

  
 

    
 

  
. Med et passende vægtningsskema er det 

muligt at beregne   
  fra   

  og   
 . 
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Med et passende vægtningsskema, er det derfor muligt at bestemme aminosyres 

frekvenser fra de to profiler og alignment-stien. Denne procedure tager kun 

             modsat                 for ClustalW til at finde 

profil vektoren. 

3.2.5.5.1 Sekvens vægtning 

For at frekvenserne i forældre profilen kan findes baseret på en linear 

kombination af de to børns frekvenser, så skal vægtningen af en sekvens være 

den samme for både barnets profil og forældre profilen. Af denne årsag benytter 

MUSCLE sig af ClustalW skemaet, hvor vægtningen af hver sekvens er baseret på 

afstanden i guide-træet. Derved undgås der at finde profil vektoren baseret på 

den underliggende MSA for forældre knuden for at beregne frekvenserne, som 

det gøres i ClustalW, der tager        tid. 

Vægtene af sekvensenerne er normaliseret sådan, at summen af dem er 1. Lad 

    og      være vægten af profilerne af børnene og    være vægtningen af 

forældre profilen  .    er da med ClustalW vægtning givet ved:  

           

Lad 〈   〉 og 〈   〉 være normaliseret sådan at 〈   〉  〈   〉   : 

〈   〉  
   

       
          〈   〉  

   

       
 

Da er   
   i kolonne  , med et match alignment stien med positionerne    og    fra 

de to profiler er givet ved, hvis     funktionen der benyttes: 

  
   〈   〉  

     〈   〉  
     

Hvis det derimod er LE funktionen så er   
   givet ved: 

  
   〈   〉 (    

    )  
     〈   〉 (    

    )  
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Her benyttes frekvensen af gaps i kolonnen, til at vægte frekvensen af symboler. 

  
   normaliseres herefter. For en deletion eller en insertion benyttes kun det 

første eller andet led i formlerne givet ovenfor. 

3.2.5.5.2 Gap repræsentation 

For at beregnes gap straffene   
   og   

   skal   
 
   og  

 
   bestemmes for profilen. 

Derudover har vi også brug for   
  for at bestemme    profil funktionen. I hver 

position   i profilen   gemmes derfor   
     

     
  . 

Det er muligt at beregne disse værdier, baseret på frekvenserne 

 
  
    

  
    

  
    

  
  . F.eks.  

  
   indeholder frekvensen for at der bogstaver i kolonne 

    og  . Og ligeledes indeholder  
  
   frekvensen af at der er indel i kolonne 

    og bogstav i kolonne  . 

Med disse frekvenser kan vi da bestemme   
   til at være: 

  
      

      
     (   

      
  ) 

Derudover svarer      til frekvensen af gap-åben: 

  
      

   

Og ligeledes svarer  
  
     til frekvensen af gap-lukkes i kolonne  : 

  
      

     

For        benyttes  
  
   og  

  
   idet et gap lukkes i enden af MSA’en. 

  
      

      
                    

Givet de 4 frekvenser for de to børns profiler er det muligt at bestemme dem for 

forældre profilen, givet alignment-stien og normaliseret vægte. 

Frekvenserne i kolonne   bestemmes baseret på aligment stiens type kant i 

positionen   og    . Lad    og    være positionen i de to børns profiler    og   , 

der alignes. Lad 〈   〉 og 〈   〉 være vægten af disse to profiler normaliseret. 
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Hvis typen er et match i position   og    , så kan frekvenserne findes ved 

simpelt at tage summen med vægtningen af de to profiler: 

 
  
   〈   〉 

  

     〈  2〉 
  

 2 2  

 
  
   〈   〉 

  

     〈  2〉 
  

 2 2  

 
  
   〈   〉 

  

     〈  2〉 
  

 2 2  

 
  
   〈   〉 

  

     〈  2〉 
  

 2 2  

I tilfælde at det er et deletion efterfulgt af en insertion er de givet ved: 

 
  
     

 
  
   〈   〉 

  

     〈   〉 
  

 2   

 
  
   〈  2〉 

  

   2  〈  〉 
  

 2 2  

 
  
   〈   〉 ( 

  

      
  

    )  〈  2〉 ( 
  

 2 2   
  

 2 2) 

På samme vis kan disse frekvenser findes for de i alt 9 forskellige tilfælde. Denne 

procedure tager da i alt       tid. 

3.2.5.6 Konstruktion af rod MSA 

Når profilerne opbygges progressivt op gennem guidetræet som en profil vektor, 

er der behov for at gemme aligment stier i hver knude i træet for senere at 

opbygge den endelige MSA i roden af guidetræet. I MUSCLE gemmes denne 

aligment-sti derfor i hver knude i guide træet. For hver input sekvens følges stien 

til roden, mens der indsættes gaps baseret på baggrund af hver aligment-sti i 

hver knude der mødes. Højden af træet er           og derfor tager denne 

procedure                                         

          tid og da der er     interne knuder benytter denne procedure i alt 

                plads. Dette tid og pladsforbrug kan optimeres i praksis 

ved at benytte sig af E-strings, der benyttes i MUSCLE. 

3.2.5.6.1 E-strings 

En alignment-sti er en sekvens af operationerne, match, insertion eller deletion, 

på et par af sekvenser, sådan at de begge bliver lige lange. En aligment kan derfor 
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repræsenteres som en vektor af tre symboler,  ,   og  . Indel indsættes i den 

ene sekvens af symbolet   og indel indsættes i den anden af symbolet  . En e-

string   er den vektor af | | tal, der fortolkes som en operator, der indsætter gaps 

i en sekvens ved at læse den fra venstre mod højre. Et positivt tal   betyder, at 

der springes   bogstaver over fra den nuværende position i sekvensen. Et 

negativt tal    betyder at der indsættes   indels fra den nuværende position, 

som vist i Figur 11. Denne vektor er mindst mulig når vektoren værdier skiftevis 

er positiv og negativ. 

 

Figur 11 – (1) Viser resultatet ved at benytte          på sekvensen      . Et positivt tal   
betyder at der springes   bogstaver over, og et negativt tal    betyder, at der indsættes   
indels. (2) Resultatet af at anvende e-strings efter hinanden. (3) Multiplikationen af to e-strings 
giver en ny e-string, der er ækvivalent til at hvis de to E-string benyttes efter hinanden.  (4) En 
aligment sti repræsenteret som en vektor af  ,   og  . Dette eksempel viser at den resulterende 
alignment også kan generes af to e-strings. 

En alignment-sti repræsenteres som et par af e-strings, en for hver sekvens, der 

associeres til hver kant i guide-træet. Længden | | vil typisk være meget mindre 

end   . 

For at finde MSA’en i roden benyttes e-strings fra bladene til roden på en 

sekvens. I stedet for at anvende dem enkeltvis efter hinanden er det muligt at 

bestemme en ny e-string, der har samme effekt. Givet to e-string kan 

multiplikation af disse giver en ny e-string der kan findes i tiden   | | .  
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Figur 12 – Samme progressive alignment som vist i Figur 6. Hver kant i træet er associeret med en 
e-string. De indels der skal indsættes i en sekvens for alignmenten i roden findes ved at benytte 
e-string langs kanterne fra bladets sekvens til roden. F.eks. for sekvensen     er rod e-string 
givet ved                                . 

For hver blad sekvens findes multiplikation af alle e-string på stien til roden. De 

endelige e-string i roden for sekvensen benyttes da på sekvensen, vist i Figur 12. 

Denne metode ændrer ikke på   tid og plads kompleksiteten, men er hurtigere i 

praksis end den naive.  

3.3 Stadie 2 
Andet stadie vil prøve at forbedre guidetræet, og med det nye træ udføres der 

igen progressiv alignment. Stadie 2 kan gentages et bestemt antal gange, eller 

indtil at træet ikke ændres. Som standard udføres stadie 2 en enkelt gang. 

Først findes ligheden af hvert par af sekvenser, ved at beregne brøklighed fra 

deres indbyrdes alignment i den nuværende MSA. Herefter beregnes en 

distancematrix med Kimura distancen baseret på de fundne brøkligheds værdier. 

Et nyt guidetræ    findes fra denne distance matrix vha. en af de to clustering 

metoder, UPGMA eller neighbor-joining. 

Guide træet    sammenlignes med det forrige guidetræ    (eller guidetræet fra 

den forrige iteration af stadie 2). Her findes mængden af interne knuder hvis 

forgreningsorden er ændret. Hvis stadie 2 bliver gentaget mere end en gang, og 

antallet af ændrede interne knuder ikke bliver formindsket, så stoppes stadiet. 
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Med det nye guidetræ opbygges en ny progressiv alignment. For de interne 

knuder hvor forgreningsorden ikke er ændret, bibeholdes deres eksisterende 

aligment fra stadie 1 eller den forrige kørsel af stadie 2. Der opbygges alignment 

for de ændrede knuder. Når aligment for roden er fundet, så kan man enten 

gentage stadie 2 eller gå til 3. stadie. 

3.3.1 Træ forskel 

I den progressive alignment vil to subtræer producere den samme alignment, hvis 

de har den samme mængde af sekvenser i deres blade med den samme 

forgreningsorden. Med denne observation optimeres stadie 2 ved at benytte de 

samme profiler fra guidetræet i stadie 1, for de subtræer der ikke er ændret i 

forhold til det nye guidetræ i stadie 2, som vist i Figur 13. Sammenligningen tager 

     tid og plads. 

 

Figur 13 – De to træer sammenlignes for at finde de knuder, der giver den samme profil. I figuren 
svarer de sorte knude til de knuder, hvor forgreningsorden er ændret. Hvis forgreningsorden er 
den samme, er den resulterende profil den samme, og kan genbruges fra det gamle træ.  

3.4 Stadie 3 
I det sidste stadie foretages der en iterativ forfinelse af MSA’en   . Stadie 3 

gentages et bestemt antal gange eller indtil at objektiv scoren for MSA’en ikke 

bliver bedre. Som standard op til 6 gane gentages stadie 3. 

I hver gentagelse af 3. stadie udføres følgende procedure for hver kant i guide 

træet. 
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Lad       være den nuværende bedste MSA. I første iteration er         . 

Der fjernes en kant fra guidetræet, hvilket resulterer i, at sekvenserne dels op i to 

delmængder. Kanterne fjernes i faldene distance fra roden. 

En profil for hver af de to delmængder bestemmes, hvor kolonner, der kun 

indeholder indels, fjernes. De to profiler alignes, der giver en ny MSA     . 

For at måle om      er bedre end       med findes SP scoren for disse. Hvis 

scoren er bedre     , benyttes denne MSA som den nuværende bedste MSA, 

          . Hvis alle kanter besøges, uden at der sker en ændring, stoppes 3. 

stadie. 

3.4.1 Objektiv score 

Objektiv scoren benyttes til at finde et mål for, hvor god en MSA er. Større 

værdier er bedre. I MUSCLE benyttes SP scoren, der er summen af alle par af 

sekvensers alignment score. 

         ∑ ∑         (  
    

 
)

   

     

   

   

 

Alignment scoren findes ved at tage summen af alle alignede symboler, substition 

matrix score samt summen af alle gaps straffe. Når disse gaps findes, ignoreres 

kolonner, hvor begge sekvenser indeholder et indel. Disse indels kaldes eksterne 

indels, der er vist i Figur 14. Gap straffen er affine i MUSCLE og er derfor givet ved 

    , hvor   er straffen per gap,   længden af gap og   er straffen per gap. 

 

Figur 14 – En MSA af sekvenserne  ,   og  . SP scoren er summen af alle par af sekvenserne. 
Bidrage til SP scoren fra parret       bliver beregnet ved at ignorere de kolonner, der kun 
indeholder indels, såkaldte eksterne indels, der her er vist med pilene. Gaps i de resterende 
kolonner er vist med gråt.  
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Tiden for at finde SP scoren for et enkelt par af sekvenser er      , og da der er 

       2 par tager det i alt                   tid med et 

pladsforbrug på        for profil vektoren. 

3.4.1.1 Optimeret SP score 

I MUSCLE er beregning af SP scoren optimeret. Lad     være den del af scoren, 

der er fra bogtavers substitionsmatrix score og     være den del af scoren, der 

kommer fra gaps. Det vil sige           . Lad        være substitution 

scoren mellem bogstav   og  , og lad scoren mellem et gap være 0. Lad   og   

være sekvenser nummeret og      bogstavet i kolonne   i den  ’te sekvens. Da 

findes     ved at summere over hver kolonne i de unikke par af sekvenser: 

    ∑ ∑ ∑             

   

     

   

   

    

   

 

Vi definere da følgende funktion: 

         {
               
                         

 

Og lad       være antallet af amino syrer af typen   i kolonne  : 

      ∑         

   

   

 

Med disse værdier kan formlen     omskrives fra en sum over alle par af 

sekvenser til en sum over alle par af symboler i alfabetet  : 

    ∑ ∑      

| |  

   

    

   

∑            

| |  

     

 
 

2
∑ ∑                       

| |  

   

    

   

 

I MUSCLE behøves der ikke den absolutte værdi under forfinelsen. Det er kun 

behov for at kende forskellen i scoren før og efter de to profiler alignes igen, der 

giver en MSA. I formlen ovenfor kan udtrykket ∑ ∑            
| |  
   

    
    fjernes, 

idet den altid er det samme i de to MSA. Dette kan ses ved at omskrive formlen: 
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∑ ∑            

| |  

   

    

   

 ∑       ∑      

    

   

| |  

   

 

Summen ∑          
    vil være da være den samme i begge MSA’er, da denne sum 

svarer til antallet af symbolet   i hele MSA’en. Dette tal ændres ikke, når 

sekvenserne alignes, da der kun tilføjes indels.  

Derved kan formlen for SP scoren, der kun benyttes under forfinelsen være: 

    ∑ ∑      

| |  

   

    

   

∑            

| |  

     

 
 

2
∑ ∑               

| |  

   

    

   

 

Frekvensen af symbolet   i kolonne   kan beregnes med ligelig vægtning: 

  
  

     

 
 

Og med frekvenser er     givet ved at sætte         
   og flytte   ud af 

summerne: 

      ∑ ∑   
 

| |  

   

    

   

∑   
       

| |  

     

 
  

2
∑ ∑    

   

| |  

   

    

   

       

Da    er den samme under forfinelsen, så kan denne også fjernes: 

    ∑ ∑   
 

| |  

   

    

   

∑   
       

| |  

     

 
 

2
∑ ∑    

   

| |  

   

    

   

       

Denne beregning tager  (   ) tid, hvor den tidligere tog        . Da | |  2  

for aminosyre, så opnås der en hastighedsforbedring for   2  . Men det tager 

stadig         at beregne    . 

3.4.1.1.1 Forfinelse SP score (XP) 

   ∑ ∑         (  
    

 
)
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Hvis vi lader   og   være mængden af indeks, der benyttes i de to profiler, så kan 

SP scoren omskrives til følgende sum: 

   ∑ ∑         (  
    

 
)

          

 ∑ ∑         (  
    

 
)

          

 ∑∑        (  
    

 
)

      

 

De to første termer vil da være uændret i en alignment. Dette skyldes, at indels 

der tilføjes under alignment af de to profiler vil være eksterne gaps i forhold til 

ethvert par af sekvenser i den samme profil. Det er derfor nok at beregne 

følgende    score: 

   ∑∑        (  
    

 
)

      

 

3.4.1.1.2 Dimer approximation 

I MUSCLE kan der benyttes en approksimation af      der kan findes i tiden 

 (   ). Definerer et to-symbols alfabet {   }, hvor   repræsenter en hvilken 

som helst symbol og – er et indel. Der er fire dimers i dette alfabet:          

og   , der repræsenter ingen-gap, gap-åben, gap-luk og gap-extend. Med disse 

fire dimers kan en MSA omskrives til at benyttes disse, sådan at dimer    i 

kolonne   er symbol/indel   fra kolonne     og symbol/indel   fra kolonne   i 

den originale MSA. Vi kan nu se på, hvordan et aligned par af dimers, [
  
  

] 

bidrager til     scoren.  
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Figur 15 – Viser de interessante dimers i {   } alfabetet for profilen bestående af sekvenserne   
og  .  

[
  
  ] og alle andre ens-par af dimers bidrager med 0, da de da indeholder 

eksterne indels der bidrager med 0, som vist i Figur 15. [
  
  

] bidrager med 0 til 

   . 

 

Figur 16 – Denne dimer substitution matrix viser gap straffen for et par af dimers.  

[
  
  

] og [
  
  

] bidrager med et per gap straf  , og [
  
  

] bidrager med gap 

extension straffen  . For at undgå, at vi tæller gaps dobbelt vil alle dimers, der 

ikke indeholder indels i anden kolonne bidrage med 0. Et gap close  [
  
  

] 

bidrager derfor med 0, samt [
  
  ] bidrager med 0. De forskellige cases er 

opsummeret i Figur 16. 
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Figur 17 – Disse to alignment viser, at dimer parret  [
  
  

] enten kan være et gap åben eller en 

extension af et gap. Den første kolonne i denne dimer er et ekstern dimer. 

Det eneste utvetydige par af dimers er [
  
  

] som vist i Figur 17. Enten bidrages 

der med per gap straf   eller gap extension straffen  , da vi der er eksterne gaps i 

kolonne     og vi ikke kender værdierne i kolonne   2. I MUSCLE 

approksimeres dette tilfælde til at være   , hvor   er en parameter, der kan 

vælges frit. Som standard er denne værdi   2. 

Med denne approksimation kan     findes på samme måde som     ved at 

kende frekvensen af de fire dimers. Lad de fire dimers være repræsenteret af 

{    2  }  {           } og lad   
  være frekvensen af dimer   i kolonne  , 

       være scoren mellem dimer   og   givet som beskrevet ovenfor. Da er     

givet ved: 

    ∑ ∑  
 

 

   

    

   

∑   
       

 

     

 
 

2
∑ ∑   

   

 

   

    

   

       

    kan findes i tiden  (   )  og derfor findes hele    scoren også i  (   ). 

Som standard benytter MUSCLE sig af den eksakte SP score for       og 

dimer approksimationen ellers. 

3.4.2 Anker kolonner 

En MSA kan opdeles vertikalt i nogle mindre MSA’er ved de høj-konfidens (anker) 

kolonner. Hver af de mindre MSA’er forfines da individuelt, og reducere derfor 

hastigheden for den dynamiske tabeludfyldning. 
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3.5 Kompleksitet 
Kompleksitet af MUSCLE er opsummeret i Tabel 2. 

Trin O (Plads)  O (Tid) 
K-mer distance matrix          

UPGMA       

Progressiv (en knude)             

Progressiv (rod alignment)                                       

Progressiv (alle knuder + rod)                 

Kimura distance matrix (i stadie 2)                    

Forfinelse (en kant)       
               

        

Forfinelse (  kanter)              

TOTAL               

Tabel 2 – Kompleksiteten af MUSCLE.  

3.5.1 Stadie 1 

Som standard benyttes  -mer tælning og UPGMA clustering og e-string til 

konstruktion af rod MSA’en. Distance matrix’en findes da i        tid med et 

pladsforbrug på        . UPGMA findes i       tid og plads. En trin i den 

progressiv alignment tager     
            tid og plads, der er domineret af 

dynamiske tabeludfyldning i profile-profile alignment. MSA’en i roden findes i 

tiden  (         )                       med et pladsforbrug på 

 (   )          . 

Det vil sige, at den samlede tid for første stadie er:  

 (                          )                    

           

Og med et pladsforbrug på: 

                     

3.5.2 Stadie 2 

Som standard udføres 2. stadie en enkelt gang. Først findes en distance matrix 

med Kimura distancen baseret på de indbyrdes alignment i den nuværende MSA. 

Dette findes i tiden  (  ) tid med et pladsforbrug på  (  )         per 

par. Det vil sige, at det samlede tid er  (    ) med et pladsforbrug på  (  ). 

Herefter udføres der progressiv alignment som i stadie 1, hvor i værste tilfælde 
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ingen profiler fra stadie 1 kan genbruges. Den samlede tid for stadie 2 er derfor 

          med et pladsforbrug på         . 

3.5.3 Stadie 3 

Som standard udføres 3. stadie 8 gange, eller indtil at MSA’en ikke forbedres. Der 

fjernes en kant fra guidetræet og da deles MSA’en op i to MSA’er, som tager 

 (   ) tid og plads. For begge profiler bestemmes der en profil i tiden  (   ). 

Herefter udføres der profile-profile alignment i tiden     
   med et pladsforbrug 

på     
  . Fra den resulterende MSA bestemmes SP objektiv scoren i tiden 

 (    ) eller  (   ), hvis dimer approksimation benyttes. Den samlede tid for 

kant fjernelse i stadie 3 er derfor  (       
 )          . Der fjernes i alt 

  kanter i en iteration af stadie 3, så den samlede tid bliver da          , 

eller          , hvis der benyttes dimers. 

  



 
 

56 
 
 

  



 
 

57 
 
 

4 Analyse af MUSCLE på CPU 
For at se hvor det var muligt at optimere MUSCLE mest muligt, så valgte vi at 

udføre nogle eksperimenter med den nuværende version af MUSCLE, som kører 

på CPU. Denne er tilgængelig på http://www.drive5.com/muscle/, hvor vi 

hentede version 3.8.31 til Windows, hvilket er fra 1. maj 2010. 

Herefter identificerede vi de steder i koden, hvor de forskellige trin i algoritmen 

forekommer. For hvert af disse steder målte vi den tid, MUSCLE er om at udføre 

det pågældende trin. Vi valgte at gøre dette, således vi fandt frem til de dele, som 

kan forbedre udførelsestiden mest mulig ved en parallelisering. Ifølge Amdahls 

lov som beskrevet i afsnit 5.2, er højst opnåelige hastighedsforøgelse nemlig givet 

ved den del af udførelsestiden, som ikke vælges at paralleliseres. Det er derfor 

vigtigt at bestemme de største optimeringsmuligheder i MUSCLE, da det først og 

fremmest vil være disse, som kan være med til at få MUSCLE til at udføre sin 

algoritme hurtigere, hvis disse implementeres parallelt. 

Som input til MUSCLE valgte vi at anvende et testdatasæt. Vi valgte at anvende 

BALiBASE version 3 [15] i forsøgene, idet det er et flittigt anvendt testdatasæt. 

For testsættet, som indeholder 6255 samlinger af sekvenser, fik vi målt udvalgte 

dele af MUSCLE algoritmen. Hvor stor en del af den samlede udførelsestid disse 

udgjorde, bestemte vi da derefter. På Figur 18 ses resultatet af hvor meget hvert 

stadie af MUSCLE har brugt af den samlede tid ved kørsel af alle samlingerne i 

testsættet. Selve computeren, som eksperimenterne er udført på computeren, 

der er beskrevet i detaljer i Appendiks 1: Computer anvendt. 

 

http://www.drive5.com/muscle/
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Figur 18 – Arbejdsfordelingen af de forskellige stadier for kørsel af MUSCLE på hele testsættet i 
BALiBASE version 3.  

Desuden ses det på Tabel 3 helt præcist, hvor meget hver del af algoritmen kører. 

Procedure Tid (s) Procent (%) 

k-mer 2,9652 0,20% 

UPGMA 0,0269 0,00% 

Profil fra MSA 261,7606 17,90% 

Align to profiler givet sti 20,1892 1,38% 

Slet gap kolonner 21,6005 1,48% 

Align to MSA’er givet sti 31,5663 2,16% 

Sammenlign sti 0,1306 0,01% 

Objektiv score 182,4190 12,47% 

Backtrack 30,5083 2,09% 

Dynamisk tabeludfyldning 863,5004 59,05% 

Sti fra MSA 4,3559 0,30% 

Guidetræ konstruering 5,7679 0,39% 

Træ forskel beregning 0,0011 0,00% 

Kimura 2,7338 0,19% 

Andet 34,8274 2,38% 

Total 1462,3530 100,00% 
Tabel 3 – Detaljeret oversigt af arbejdsfordelingen for en kørsel af MUSCLE på hele testsættet i 
BALiBASE version 3. 

Input/Output; 
2,01; 0% 

Stadie 1; 
236,41; 16% 

Stadie 2; 
145,86; 10% 

Stadie 3; 
1078,07; 74% 

BALiBASE fordeling, CPU 

Input/Output

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3
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Af resultaterne ses det at MUSCLE på dette datasæt befinder sig mest i det tredje 

stadie af algoritmen. Omkring ¾ af tiden befinder MUSCLE sig i dette stadie. 

Derudover ses det mere præcist, at koden til at danne en alignment, hvilket 

består af dynamisk tabeludfyldning og backtrack, står for 61,14% af den samlede 

udførelsestid. Derefter følger ”Profil fra MSA” med 17,90% og ”Objektiv score” 

med 12,47%. At det er den dynamiske tabeludfyldning, der dominerer i 

udførelsen passer godt overens med kompleksiteten beskrevet i afsnit 3.5.  

I MUSCLE er det også muligt at danne en mere præcis MSA ved at slå 

optimeringen med anker kolonner fra, som beskrevet i afsnit 3.4.2. Dette 

resulterende i resultaterne på Figur 19 og Tabel 4. 

 

Figur 19 – Arbejdsfordelingen af de forskellige stadier for kørsel af MUSCLE, med ”no anchor” 
indstillingen slået til, på hele testsættet i BALiBASE version 3. 

 

  

Input/Output; 
5,87; 0% Stadie 1; 
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Stadie 3; 
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Procedure Tid (s) Procent (%) 

k-mer 2,9833 0,09% 

UPGMA 0,0267 0,00% 

Profil fra MSA 344,9578 9,95% 

Align to profiler givet sti 20,3953 0,59% 

Slet gap kolonner 52,3361 1,51% 

Align to MSA’er givet sti 39,9634 1,15% 

Sammenlign sti 0,1081 0,00% 

Objektiv score 400,9292 11,56% 

Backtrack 80,2587 2,31% 

Dynamisk tabeludfyldning 2467,3533 71,15% 

Sti fra MSA 5,6583 0,16% 

Guidetræ konstruering 5,8086 0,17% 

Træ forskel beregning 0,0011 0,00% 

Kimura 2,7568 0,08% 

Andet 44,0960 1,27% 

Total 3467,6329 100,00% 
Tabel 4 – Detaljeret oversigt af arbejdsfordelingen for en kørsel af MUSCLE, med ”no anchor” 
indstillingen slået til, på hele testsættet i BALiBASE version 3 

Ved at slå denne optimering fra ses det da, at MUSCLE anvender mere tid i det 

tredje stadie, men anvender omkring den samme tid i stadie 1 og 2. Dette er 

forventet, da disse stadier ikke ændres uden anker kolonner. Desuden ses det 

igen, at det er den dynamiske tabeludfyldning, som står for den største andel af 

udførelsestiden, og at den samlede tid er forøget i forhold til med anker. Det kan 

derfor fastslås, at denne del af algoritmen er den første kandidat for en 

optimering i form af en mulig parallelisering. Dernæst er ”Profil fra MSA” og 

”Objektiv score” henholdsvis den anden og tredje mest eksekverede del. 

Omvendt ses det, at  -mer og UPGMA står for en meget lille procentdel af den 

samlede udførelsestid. En parallelisering af disse ville derfor ikke kunne være 

med til at forbedre den samlede udførelsestid af MUSCLE ifølge Amdahls lov. Af 

denne grund har vi ikke valgt at fokusere på disse dele af algoritmen, men i 

stedet for valgt at fokusere på de dele af algoritmen, som tydeligt står for den 

størstedel af udførelsestiden. Disse dele er den dynamiske tabeludfyldning, profil 

fra MSA og objektiv score. Hvis disse dele paralleliseres uden anker koloner, giver 
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dette en højst opnåelige speedup på 
   

        
      ved at bruge Amdahls lov, 

der er beskrevet i afsnit 5.2. I implementeringen har vi desuden paralleliseret 

delenene ”slet gaps kolonner”, ”align to profiler givet sti”, align to MSA’er givet 

sti” og ”sti fra MSA”. 
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5 GPU Computing 
På baggrund af de forrige afsnit forstår vi nu, hvordan den eksisterende MUSCLE 

algoritme fungerer. For at forstå bedre, hvad vores implementering af MUSCLE 

anvender til sin fordel i GPU for at være hurtigere, så er det nødvendigt at forstå 

hvilke fordele en GPU kan give i forhold til en CPU. Af denne grund vil vi i dette 

afsnit beskrive, hvad beregninger på en GPU har af fordele og helt præcist, 

hvordan det fungerer på den platform vi valgte at anvende, nemlig CUDA. 

5.1 Baggrund 
Når man taler om GPU computing vedrører det brugen af GPU til at foretage sine 

beregninger. Har man et program, som er i forvejen er skrevet til CPU, så gøres 

dette ved at flytte de mest beregningstunge og tidskrævende opgaver til GPU’en. 

Opgaven med at udvælge hvad der bedst kan betale sig at flytte fra CPU’en til 

GPU’en er nogle af de første ting, som skal besluttes. Denne beslutning kan være 

svær, idet de hver især egner sig bedst til bestemte ting. 

Den helt store forskel på moderne CPU’er og GPU’er i dag er antallet af kerner. 

En typisk CPU består af 4 til 8 kerner, hvorimod en GPU består af flere hundrede 

kerner. Et aktuelt GPU eksemplar er NVIDIA© GeForce© GTX 560 Ti [16], som har 

8 multiprocessor med device Compute Capability 2.1. Det er dette grafikkort, der 

er blevet benyttet i dette speciale til udførelse af eksperimenterne. Hver 

multiprocessor indeholder 48 CUDA-kerner til aritmetiske operationer [17, p. 

145]. Det vil sige at det alt i alt har 384 CUDA-kerner. Disse mange kerner på en 

GPU gør det muligt at afvikle tusinder af tråde parallelt, hvilket er fordelen ved 

GPU’en fremfor CPU’en. 

På Figur 20 ses det, hvorledes udviklingen har været indenfor antallet af floating 

point operationer per sekund (FLOP/s) for både CPU’er og GPU’er. Her ses det at 

antallet af FLOP/s er steget kraftigere indenfor GPU end for CPU. 
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Figur 20 – Viser udviklingen af antallet af floating point operationer per sekund (FLOP/s) for 
forskellige GPU’er og CPU’er over tid. 

Som applikationsudvikler ønsker man at kunne køre de sekventielle dele af sin 

kode på CPU’en, mens man ønsker at udføre beregningstunge opgaver, som kan 

paralleliseres, på GPU’en. Til at få kode til at køre på GPU’en findes der i dag 

forskellige frameworks. Tre af dem er CUDA, OpenCL og C++ AMP, hvilket alle 

sammen har det tilfælles, at man som udvikler kan skrive almindelig kode, som 

eksekveres på GPU. Dvs. at det ikke er nødvendigt at transformere sin kode til 

noget helt tredje, for at kunne blive eksekveret igennem den normale grafik 

pipeline. 

Hver af de tre nævne har sine fordele og ulemper. CUDA er det, som har været 

længst tid på markedet, men det kan kun eksekveres på CUDA kompatible NVIDIA 

GPU’er. OpenCL understøttes derimod af både AMD, NVIDIA og Intel GPU’er, 

men dets udviklingsværktøjer er ikke helt så udviklede som CUDA’s. C++ AMP er 

det nyeste af de tre og er fra Microsoft. Fordelen ved det sidste er, at det udvider 

C++ og bliver kompileret til en binær fil, som kan køre på både AMD, NVIDIA og 

Intel GPU’er. Ulempen ved det sidste er dog, at det er meget nyt og at det kun 

kan blive kørt på en computer med Windows 7 eller nyere. 
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I dette speciale valgte vi at fokusere på at anvende CUDA, idet det er dette, vi har 

haft tidligere erfaring med i kurset Data-parallel computing.  

I det næste afsnit vil vi derfor beskrive hvilke koncepter CUDA bygger på samt 

hvilke idéer, der typisk anvendes til at få mest muligt ud af GPU’en. 

5.2 Amdahls lov 
Indenfor udvikling af parallelle programmer er der en vigtig lov, som fortæller 

om, hvor meget et program kan opnå af hastighedsforøgelse (speedup) ved en 

parallelisering af et sekventielt program. Det er Amdahls lov, som fortæller det 

følgende. Den højst opnåelige speedup af et program ved parallelisering af et 

program er begrænset af den del af udførelsestiden, som kun kan udføres 

sekventielt. Lad   være den brøkdel af udførelsestiden for koden, som ikke 

paralleliseres, så er den maksimal opnåelige speedup givet ved: 

        
 

 
 

Det vil sige, at hvis f.eks. 1/20 af et eksisterende programs udførelsestid er 

udførelsen af kode, som kun kan udføres sekventielt, så er den maksimale 

speedup, som kan opnås ved at parallelisere den resterende kode, givet ved: 

        
 

 2 ⁄
 2  

Det er derfor vigtigt at, hvis man ønsker en stor speedup ved parallelisering af sit 

program, at vide hvor meget af programmet, som det er muligt at parallelisere. 

5.3 CUDA 
CUDA [17] [18] [19], Compute Unified Device Architecture, er udviklet af NVIDIA, 

og kan som tidligere nævnt køres på GPU’er med NVIDIA’s chips. Ved hjælp af det 

kan man som udvikler anvende C som programmeringssprog af koden, man 

ønsker eksekveret på GPU. Dette er i CUDA gjort ved at de har udvidet C 

programmeringssproget med nogle specifikke udvidelser og restriktioner. Dette 

sprog kalder de for CUDA C. Vi vil her beskrive de vigtigste elementer i CUDA med 

udgangspunkt i Compute Capability 2.1, idet det er dette, det anvendte grafikkort 

understøtter. 
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Inddelingen af koden inddeles i to kategorier, host og device kode. Host koden 

eksekveres på CPU’en mens device koden eksekveres på GPU’en. Det er NVIDIA’s 

C compiler, nvcc, som står for denne adskillelse ved at seperere de to dele i 

kompileringsprocessen. Host koden vil typisk bestå af almindelig sekventiel C 

kode, mens device koden bestå af kode, som udnytter parallelisme.  

Selve device koden skrives i CUDA C sproget, hvor data-parallele funktioner, som 

kaldes kernels eller kerner, markeres med et CUDA specifikt keyword. Dette kan 

være enten ”__device__”, ”__global__” eller ”__host__”. De første to gør, at 

kernen eksekveres på en CUDA enhed, men den sidste gør, at kernen eksekveres 

på en CPU. For den første gælder der desuden at funktioner med dette keyword, 

kun kan kaldes fra device kode, mens de to sidste kun kan kaldes fra host kode. 

Et typisk forløb af et kald af device kode består af tre trin. Først kopieres fra host 

til device de data som man ønsker at arbejde med på device. Dette foregår ved 

hjælp af CUDA API funktionerne cudaMalloc(), cudaMemcpy() eller 

cudaMemcpyAsync() Forskellen på de to sidste er, at den første kaldes synkront, 

mens den sidste kaldes asynkront. Derefter er dataene tilgængelige på device, og 

det er muligt at kalde ens device kerne, som kan arbejde på dataene. Et sådan 

kald indebærer dog først og fremmest en opsætning af et grid, hvori de parallelle 

tråde eksekveres, som vist i Figur 21.  
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Figur 21 – Grid af blokke. Hver blok består af tråde. 

Lad             være et 3-dimensionelt grid med dimensionerne  ,   og  . Et 

grid indeholder en eller flere trådblokke, som alle indeholder det samme antal 

tråde.  Lad              være en blok med dimensionerne  ,   og  . 

Opsætningen af størrelsen på grid’et og blokkene foregår ved at deklarere to 

structs af typen dim3. Disse definerer den tredimensionelle størrelse af grid’et og 

blokkene: 

dim3 block(A, B, C); 

dim3 grid(D, E, F); 

 

GPU’en udfører en instruktion for alle tråde i samme warp, før den næste 

instruktion udføres. En warp består af 32 tråde. Hvis trådene ikke følger det 

samme flow i koden, så vil trådene divergere. Hvis dette f.eks. sker ved at 

trådene følger to forskellige flow pga. f.eks. en if-statement, så vil koden udføres i 

to kørsler sekventielt efter hinanden, hvilket forøger kørselstiden. Det er derfor 

vigtigt at undgå sådanne tilfælde så vidt muligt. 

I en kernel funktion er det muligt at identificere hvilken blok i griddet, man i 

øjeblikket befinder sig i ved at tilgå koordinatet blockIdx. Dette koordinat 
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repræsenterer blokkens unikke tredimensionelle koordinater  ,   og  . Desuden 

kan tråden identificeres med koordinatet threadIdx. En kerne navngivet 

MyKernel startes med et grid og en blok: 

MyKernel<<<grid, block>>>(…) 

5.3.1 Typer af hukommelse 

Ved hjælp af cudaMalloc(), 

allokeres der hukommelse i 

den globale hukommelse, 

som er den største, men 

samtidigt også den 

langsomste hukommelse på 

device. Set fra en tråds 

synspunkt er denne 

hukommelse langt væk, og 

der kan derfor være lang 

ventetid ved forespørgsel til 

dette fra en tråd, hvilket kan 

skade den overordnede 

performance af et CUDA 

program. Til at undgå dette er 

det i CUDA også muligt at 

anvende andre typer af 

hukommelser på device. 

Udover den globale 

hukommelse findes der 

constant, shared, local og 

register hukommelse. 

I Tabel 5 ses en oversigt over hvorledes variabler kan deklareres og i hvilken 

hukommelsestype disse da lagres i. Derudover ses det i hvilket scope, variablen 

bliver tilgængelig samt i hvilket miljø, variablen lever i, som vist på Figur 22. For 

eksempel, hvis en variabel deklareres med CUDA keywordet ”__shared__” vil 

denne befinde sig i shared hukommelse, og være delt mellem trådene i en blok. 

Figur 22 – Hukommelse hierarki.  
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Forskellen på de forskellige hukommelsestyper er også størrelsen og hastigheden 

af dem. Global og local hukommelsen befinder sig i device hukommelsen. Disse 

kan device skrive og læse fra. Constant hukommelsen befinder sig ligeledes i 

device hukommelse, men dette kan en device kun læse fra. Derudover er 

constant hukommelse hurtigere at læse fra i forhold til global hukommelsen. 

Register og shared hukommelsen ligger i on-chip hukommelse, hvilket betyder at 

variabler i en af disse kan tilgås meget hurtigt. Dog er størrelsen af on-chip 

hukommelserne meget mindre end device hukommelsen. 

Variabel deklaration (eksempler) Hukommelse Scope Lifetime Hastighed 
 int var; register tråd tråd Hurtig 
 int 

array_var[10]; 
local tråd tråd Langsom 

__shared__ int shared_var; shared blok blok Hurtig 
__device__ int global_var; global grid program Langsom 
__constant__ int 

constant_var; 
constant grid program Hurtig 

Tabel 5 – De forskellige typer af hukommelse, som kan anvendes, deres respektive scope de lever 
i, deres levetid, samt den generelle hastighed de har.  

5.3.2 Coalescing af hukommelse 

En af de vigtigste ting for at opnå god performance med CUDA er coalescing af 

skrivninger og læsninger af global memory. En global memory skrivning eller 

læsning af tråde i en warp kan blive coalesced af device, sådan at der benyttes 

færreste mulige hukommelsestransaktioner.  

Antallet af transaktioner, der er nødvendige i en warp, svarer til antallet af cache 

linjer, der er nødvendige for at servicer alle trådene i warpen. Alle global memory 

tilgange bliver cachet med enten både L1 og L2 cache eller kun L2 cachen, hvor 

den første benyttes som standard. Cache linjen er for L1 er på 128 byte linjer. 

Hvis eksempelvis den  -te tråd tilgår det  -te element, der består af 4 byte hver, 

så benyttes der kun en cache linje, og derved benyttes der kun en transaktion af 

128 byte, som vist i Figur 23. 
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Figur 23 – Coalesced læsning af en cache linje af 128 byte, vist med rødt. 

Hvis elementer bestod af 8 byte hver, ville der i stedet benyttes 2 transaktioner. 

Hvis tilgangen fra trådene i warpen til elementerne var permuteret inden for 

dette segment, ville der stadig kun benyttes en tranaktion. 

Hvis adgangen fra trådene i en warp tilgår global memory der ikke er alignet med 

cache linjer, vil der benyttes to tranaktioner, som vist i Figur 24. 

 

Figur 24 – Der benyttes to transaktioner hver af 128 byte(vist med rødt), når der tilgås elementer 
fra to forskellige cache linjer. 

5.3.3 Synkronisering af tråde 

Af Tabel 5 ses det, at tråde i en blok kan anvende shared memory til at 

samarbejde om et stykke arbejde. Idet det dog er krævet at tråde i en blok skal 

kunne eksekveres i hvilken som helst rækkefølge parallelt eller serielt, så stiller 

CUDA en anordning til rådighed for synkronisering. Ved at kalde 

__syncthreads(), så kan man som udvikler fortælle CUDA, at alle trådene i en 

blok skal vente på, at alle de andre tråde er nået til det samme punkt. På denne 

måde er det altså muligt f.eks. at være sikker på, at alle trådene i blok har skrevet 

det, de alle skulle til shared memory. 
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5.3.4 Concurrency og streams 

Som tidligere nævnt er nogle af CUDA kaldene asynkrone. Det vil helt præcist 

betyde, at når en sådan funktion kaldes, så returneres kontrollen til host tråden 

med det samme, selvom device endnu ikke har fuldført sin opgave. Hvis man 

ønskede, at kontrollen først skulle gives tilbage efter opgaven var løst, ville man i 

stedet for anvende de almindelige synkrone kald. De asynkrone funktioner, som 

man kan benytte sig af i CUDA, er opstart af kernels, hukommelseskopiering fra 

host til device og hukommelseskopiering fra device til host. 

Det, som man kan udnytte ved kald af de asynkrone CUDA funktioner, er enten at 

kunne foretage hukommelseskopiering til device eller host samtidigt med en 

eksekvering af kernels, hukommelseskopiering mellem device og host samtidigt 

med en kopiering mellem host og device, eller eksekvering af op til 16 kernels 

samtidigt. Alt dette kan foregå samtidigt med, at der også eksekveres noget på 

CPU’en. 

Den måde, man i CUDA kan håndtere samtidige operationer, foregår igennem 

såkaldte streams. En stream er en sekvens af operationer, som eksekverer i en 

bestemt rækkefølge. Eksekveringen af flere streams kan ske samtidigt, så hvis 

man har flere streams med operationer, så kan en operation fra den ene stream 

foregå samtidigt med en operation fra en anden stream. 

5.3.4.1 Anvendelse af streams 

I CUDA oprettes en stream ved at oprette et nyt stream objekt ved hjælp af 

cudaStreamCreate() og da specificere denne ved de forskellige CUDA kald. Da 

vil de CUDA kald, som lægges i den pågældende stream blive udført efter 

hinanden i samme rækkefølge som de blev føjet til streamen. Som standard, hvis 

man ikke angiver en stream til kaldene af kernels, men derimod sætter 

parameteren til 0 i kaldene, så vil de blive eksekveret i default streamen. 

Nedenfor ses syntaksen for et kernel kald med en stream. 

MyKernel<<<grid, block, stream>>>(…) 

Ønsker man at synkronisere host med et specifik stream, således at alle 

operationerne i streamen er udført før host koden fortsætter, så er dette muligt 

ved at anvende funktionen cudaStreamSynchronize() og angive en stream som 

parameter. 
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6 Eksisterende paralleliseringer 
Før vi gik i gang med dette speciale undersøgte vi om der i forvejen fandtes nogle 

implementeringer af MUSCLE på GPU eller CUDA. Vi fandt ud, af der ikke fandtes 

sådan nogle, men fandt i stedet ud af nogen andre interessante 

implementeringer der findes indenfor området. Disse vil vi her fortælle lidt om. 

En af de to interessante implementeringer vi fandt, var en artikel vedrørende 

parallelisering af MUSCLE på CPU [20]. Deres konklusion er, at MUSCLE egner sig 

rigtig godt til en parallelisering, idet de opnår en hastighedsforøgelse på 15 ved 

brug af et testsystem med 16 CPU’er. Af dette kan det udledes, at der må et godt 

incitament til at prøve at implementere MUSCLE med CUDA ved hjælp af et 

grafikkort, som egner som godt til parallelt arbejde. 

Den anden interessante artikel, vi fandt, var en omkring en CUDA implementering 

af en anden MSA algoritme kaldet ClustalW. Her i afsnit 6.1 vil vi kort beskrive, 

hvad de har opnået og hvordan. 

6.1 CUDA ClustalW 
I artiklen vedrørende ClustalW på CUDA [21] anvendes der som sagt CUDA, men 

desværre er deres kode ikke længere tilgængelig, idet folkene bag det originale 

ClustalW ikke har givet dem lov til at distribuere softwaren. Dog er artiklen om 

deres måde at parallelisere algoritmen stadig tilgængelig, og det er på baggrund 

af denne, vi vil beskrive deres metoder herunder. 

De har her paralleliseret beregningen af de parvise distancer, der beregnes fra en 

global alignment mellem de to sekvenser. Den globale alignment findes med 

Myers-Miller algoritme, der benytter rekursion. Da CUDA-versioner før version 

5.0, som i skrivende endnu stund ikke er udgivet, ikke understøtter rekursion, 

benyttes der er en stack baseret implementering til at simulere rekursion.  

De har benyttet to udgaver af parallelisering af beregningen af de parvise 

distancer. En inter-task metode, hvor en distance bestemmes med en tråd, og en 

intra-task metode, hvor flere tråde arbejder sammen. I den sidste udnyttes det, 

at hvert anti-diagonal kan beregnes parallelt. Metoden, der benyttes, afhænger 

af hvor mange alignments, der skal beregnes. I trin 3, hvor der udføres progressiv 
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alignment, kan alle knuder, der befinder sig i det samme niveau eller knuder, der 

har fælles knuder oppe i træet, beregnes parallelt med en af de to metoder. Trin 

2 med Neighbour-Joining har de desuden også paralleliseret. Deres speedup er 

vist på Figur 25, Figur 26 og Figur 27. 

 

Figur 25 – Speedup for trin 1 af ClustalW. 

 

Figur 26 – Speedup for trin 2 af ClustalW. 
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Figur 27 – Speedup for trin 3 af ClustalW. 

I deres resultater ses det, at inter-task metoden giver den bedste speedup på op 

til 47,13 i trin 1, i forhold til intra-task metoden, der højst giver en speedup på 

10,44. Inter-task metoden giver den højeste speedup i alle deres test. I trin 2 

opnår de en speedup op til 11,08, og de får en bedre speedup, jo flere sekvenser 

der er.  

I trin 3 opnås der højest en speedup på 5,94, hvor ellers de er meget lave. Dette 

skyldes, at de opbygger profilerne sekventielt på CPU’en, og at deres 

parallelisering afhænger af topologien af guidetræet. I afsnit 8.3 hvor vi beskriver 

CUDA implementeringen af MUSCLE, har vi set på fordelene og ulemperne ved at 

benytte en inter-task eller en intra-task metode i MUSCLE.  
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7 Eksisterende MUSCLE implementering 
Den eksisterende MUSCLE implementering er skrevet i C++. Denne 

implementering er mulig at køre LINUX og Windows. Vi vil i dette kapitel beskrive 

hvordan MUSCLE benyttes og hvordan en MSA og profil er repræsenteret i 

implementeringen. Vi vil se på repræsentationen, da det er vigtigt for CUDA 

implementeringen, hvordan vi repræsenter disse to elementer.  

Det er muligt at angive en lang række parameter. Vi vil her beskrive de 

parametre, vi har anvendt under vores eksperimenter og resultater:  

 -in <inputfile> 

o Definerer filstien til filen med inputsekvenserne, der f.eks. kan 

være i FASTA formatet. 

 -out <outputfile> 

o Definerer filstien til filen hvori MSA’en gemmes. Resultatet 

gemmes som standard i FASTA formatet. 

 -maxiters <n> 

o Definerer det højeste antal gange de forskellige stadier skal køre.  

 -ObjScore <type> 

o Definerer hvilen objektiv score der skal benyttes. Typen er som 

standard SPM, og kan sættes til at være en af følgende: 

 SP – standard sum-of-pairs score.  

 DP – Dynamisk programming score. 

 XP – Cross pairs. Summen af hver par af sekvenser score 

mellem de to MSA’er.  

 PS – Summen af alle par af profiler indgang og sekvenser 

i en MSA. 

 SPF – Sum-of-pairs med dimer approximation. 

 SPM – XP hvis       og SPF ellers. 

 -LE 

o Benytter profile-profile score funktionen   . 

 -SP 

o Benytter profile-profile score funktionen    . 

 -NoAnchors 
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o Benytter ikke anker koloner. Som standard benyttes der anker 

kolonner. 

 -AnchorSpacing <n> 

o Definerer den mindste afstand mellem anker kolonnerne. Som 

standard er den sat til 32. 

Den overordnede kørsel af MUSCLE sker i filen domusle.cpp. Her indlæses først 

sekvenserne fra et FASTA format. Herefter gætter MUSCLE sig som standard til 

hvilket alfabet, der er brugt. Dette gør den ved at kigge på de første 100 tegn. 

Hvis alfabettypen er defineret i argumenterne, så gør den ikke dette. Herefter 

sættes hvilken profile-profile funktion der skal benyttes, og baseret på dette 

indstiller den scorematricen, score for start gap og slut gap, score for gap 

extension, score center samt hvilke distance metoder der skal benyttes. 

Efter sekvenser er indlæst og de forskellige parametre er sat startes stadie 1 af 

MUSCLE, der som tidligere beskrevet opbygger en MSA. 

7.1 Repræsentation af MSA 
I MUSCLE er en MSA   repræsenteret med klassen MSA der findes i filerne msa.h 

og msa.cpp. Denne klasse indeholder oplysninger om antallet af sekvenser   , 

længden   , og navne af de enkelte sekvenser, der er indlæst fra f.eks. en fil i 

FASTA formatet. Når sekvenserne i starten af MUSCLE indlæses, bliver de tildelt 

hver sit id, og i MSA klassen findes et array, der mapper disse id’er til et index i 

MSA’en. Derudover er der et array, der omvendt mapper et index til et id. 

Selve sekvenserne ligger repræsenteret med deres bogstavsværdi i et 

todimensionelt array af chars af størrelsen      . Desuden indeholder hver 

MSA også vægtene af hver sekvens i et array. Nedenfor ses den interne 

repræsentation i C++. 

unsigned m_uSeqCount; 

unsigned m_uColCount; 

static unsigned m_uIdCount; 

unsigned *m_IdToSeqIndex; 

unsigned *m_SeqIndexToId; 

char **m_szNames; 

char **m_szSeqs; 

WEIGHT *m_Weights; 
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For at tilgå det      bogstav i sekvens   tilgås               , og vi kan f.eks. 

tjekke om et bogstav   er et indel ved at tjekke om det er lig ’-’ eller ’.’. Klassen 

indeholder hjælpemetoder til dette og en lang række andre funktioner til f.eks. at 

kopiere MSA’en til en andet MSA objekt, skrive den til en fil, tjekke om et bogstav 

er et wildcard osv. 

7.2 Repræsentation af profil 
I MUSCLE’s implementering er en profil   repræsenteret af et array af ProfPos 

structs af længde   . ProfPos indeholder frekvenserne i indgang  , 

   
      

      
      

  ,   
     

     
  , scorerne   

     
  , samt frekvenserne af hvert 

symbol  ,   
  . Desuden gemmes værdier af   

   ∑   
      

  
    for     2  i 

et array af længden 20, som vist nedenfor. 

struct ProfPos 

 { 

 bool m_bAllGaps; 

 unsigned m_uSortOrder[21]; 

 FCOUNT m_fcCounts[20]; 

 FCOUNT m_LL; 

 FCOUNT m_LG; 

 FCOUNT m_GL; 

 FCOUNT m_GG; 

 SCORE m_AAScores[20]; 

 unsigned m_uResidueGroup; 

 FCOUNT m_fOcc; 

 FCOUNT m_fcStartOcc; 

 FCOUNT m_fcEndOcc; 

 SCORE m_scoreGapOpen; 

 SCORE m_scoreGapClose; 

 }; 

Derudover indeholder hver struct en sorteringsorden, der bestemmer 

rækkefølgen af   , hvilket gør det muligt at stoppe processen tidligere ved 

bestemmelsen af score mellem to profilers kolonner. Profilen af en MSA benyttes 

også i tilfælde, hvor en MSA indeholder kolonner, der kun indeholder indels. For 

at tjekke om profilen i en kolonne, kun indeholder indels, sættes der en boolesk 

værdi    . Denne booleske værdi benyttes under bestemmelse af objektiv score 

funktionen    til at se bort fra kolonner, der kun indeholder indels. 
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8 Parallelisering af MUSCLE 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvorledes vi har valgt at parallelisere MUSCLE på 

CUDA. Dette vil være en teknisk gennemgang af, hvordan hver del af algoritmen 

er implementeret, og en forklaring af forskellige optimeringer indenfor visse af 

disse. Delene, som vi i MUSCLE valgte at parallelisere på CUDA er de følgende: 

 Profile-profile alignment (stadie 1, 2, 3) 

o NW 

o Backtrack 

o Profil fra alignment-sti. (Samt MSA fra alignment-sti) 

 Profil fra MSA (stadie 1, 3) 

 Forfinelse (stadie 3) 

o Objektiv score 

o Slet gaps kolonner 

o Alignmentsti fra MSA 

o Sammenligning af sti 

Til implementeringen har vi benyttet os af CUDA Toolkit 4.2 med et Geforce GTX 

560 Ti med CUDA Compute Capability 2.1 [17, pp. 136-139]. MUSCLE 

implementeringen i C++ på CPU blev brugt som reference til at validere 

implementeringen i CUDA på GPU ved at sammenligne den resulterende MSA. 

For at benytte CUDA versionen skal der udover MUSCLE’s egne parametre fra 

afsnit 7, angives parameteren ”-Cuda” som argument. Hvis dette ikke angives 

benyttes den eksisterende CPU version af MUSCLE. 

I de følgende undersnit vil vi desuden beskrive vores optimeringer af de 

forskellige dele, således de kom til at køre så optimalt som muligt på GPU’en. I 

afsnit 9 vil vi derefter beskrive vores resultater af de forskellige optimeringer, vi 

havde fået lavet. De forskellige optimeringer er et resultatet af forskellige mindre 

forsøg, som vi hele tiden har fortaget undervejes i implementeringsprocessen for 

at finde den bedste implementering på CUDA. 

Alle de implementerede CUDA kernels og repræsentationer findes i filerne, der 

indeholder ordet ”cuda” i sit filnavn.  
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8.1 Layout for MSA 
Som beskrevet tidligere ligger en MSA beskrevet i MSA klassen, som der 

efterfølgende benyttes til at tilgå hvert symbol eller indel i MSA’en. Denne klasse 

kan vi ikke benytte i CUDA versionen, da symbolerne skal ligges over på device for 

at kunne blive læst fra en kerne. De vigtigste dele i MSA klassen er de 

underliggende symboler, længden, antallet af sekvenser og vægtene. Vægtene 

ligger i et fladt array og kan derfor kopieres til global memory. Derimod ligger 

bogstaverne i et todimensionelt array, men det er i CUDA nødvendigt at ligge 

dette i et fladt array for at kunne blive kopieret til f.eks. global memory. To 

oplagte layout af dette er vist i Figur 28 og Figur 29, som har hver sine fordele. 

 

Figur 28 – Layout 1. Sekvenserne ligger efter hinanden. 

Det første layout som vist på Figur 28 er et layout, hvor sekvenserne lægges efter 

hinanden. I dette layout er det f.eks. muligt at læse værdierne coalesced, hvis en 

kerne er paralleliseret på kolonneniveau.  

2-dimensionel orden 

Lineær orden 
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Figur 29 – Layout 2. Kolonnerne ligger efter hinanden. 

Det andet layout som vist på Figur 29 er et layout, hvor hver kolonne af bogstaver 

lægges efter hinanden. I det andet layout vil der være mulighed for coalesced 

læsninger, hvis vi parallelisere på sekvensniveau. 

I vores implementering har vi valgt det første layout da vi finder en profil vektor 

fra en sekvens elle MSA ved at parallelisere på kolonneniveau. Vi har valgt at 

gemme værdierne i værdier af typen byte, som kan repræsentere alle 

bogstaverne og gaps. Mappingen af et bogstav til heltal sker igennem en 

mapning, der ligger i variablen g_CharToLetterEx der i forvejen er defineret i 

filen alpha.h. 

Symbolerne mappes til heltal i den samme rækkefølge, som blev vist i afsnit 2.1. 

For aminosyrer ligger værdierne i intervallet        og med wildcard værdierne i 

intervallet  2  22 . Derudover er et indel repræsenteret med værdien 2 . 

Størrelsen af alfabetet er 20. For DNA og RNA ligger værdierne i intervallet       

og med wildcard værdierne i intervallet       . Her er et indel også 

repræsenteret med værdien 23. Størrelsen af alfabetet er 4. 

Vi kan med denne repræsentation nemt bestemme, om et tegn er et wildcard 

eller ej, om det er et indel, eller om det er et bogstav i alfabetet. Værdierne for 

2-dimensionel orden 

Lineær orden 
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en msa   kopieres til global memory, og det ligger da med et layout sådan, at 

indekset af værdien, der ligger i kolonne   i sekvens  , bestemmes på følgende 

måde: 

                  

Symbolerne for MSA’en ligger i et fladt array   ved at lægge værdierne af 

sekvenserne efter hinanden. Det vil sige at                 . 

For at læsningerne bliver coalesced så vidt muligt, benytter vi 

cudaMallocPitch() til allokeringen af  . Hvis MSA’en ikke har en længde, der 

passer med kravet for coalescing beskrevet i afsnit 5.3.2, så vil CUDA sørge for at 

padding af hukommelsen på GPU’en, med en pitch        sådan at        

             .  

8.2 Scorematrix 
Da scorematricen har en fast størrelse og er konstant, så har vi valgt at kopiere 

disse værdier til et array af størrelsen 2  2  til constant memory, da dette er 

hurtigere at læse fra i forhold til global memory.  

8.3 Stadie 1 og 2 
I stadie 1 og 2 udføres der, som beskrevet i afsnit 3, progressiv alignment baseret 

på profiler, der følger et guidetræ. I hvert blad bestemmer vi en profil fra en 

sekvens. I den oprindelige MUSCLE oprettes der en MSA, der indeholder denne 

ene sekvens. Baseret på denne MSA bestemmes en profil. Denne funktion har vi 

valgt at parallelisere på CUDA. Den resulterende profil kopierer vi ikke tilbage til 

host, da dette vil tage meget tid og er heller ikke nødvendigt, da vi også beregner 

profile-profile alignment på CUDA.  

Der er to oplagte paralleliseringsmetoder, der er blevet benyttet i ClustalW 

CUDA, som beskrevet i afsnit 6.1, intra- eller inter-task til den dynamiske 

tabeludfyldning. Som vist i analysen i afsnit 4, så er MUSCLE domineret af den 

dynamiske tabeludfyldnings del.  

Metoden inter-task, der gav den bedste speedup i ClustalW, kræver, at der kan 

findes mange alignments samtidigt for at udnytte GPU’en. I MUSCLE vil dette 
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afhænge meget af topologien af guidetræet. For at denne metode kan benyttes, 

kræves at det meste af den eksisterende MUSCLE implementering skrives om. 

Den anden metode, intra-task, er at beregne hver enkelt profil, ved at lade flere 

tråde samarbejde om at finde profilen. I MUSCLE er det muligt at finde en profil 

for et blad, ved at en tråd bestemmer en indgang i profilen. Og i hver knude kan 

profile-profile alignment udføres ved at lade flere tråde arbejde sammen. 

Vi kan se på de to tilfælde,     og    . For     vil inter-task metoden 

have størst gavn på den progressive alignment i stadie 1 og 2 af MUSCLE, idet 

stadie 1 og 2 er domineret af den dynamiske tabeludfyldning som vist i afsnit 3.5. 

I stadie 3 kan intra-task metoden benyttes, men her vil profilerne der alignes ikke 

være særlige lange, og vi kan derfor ikke forvente en særlig stor 

hastighedsforøgelse i forhold til CPU udgaven. For     vil intra-task metoden 

have størst gavn på den progressive alignment i stadie 1 og 2, og derudover vil 

den intra-task metode kunne udnyttes bedst muligt i stadie 3, da profilerne vil 

være lange.  

Vi har fra starten valgt at benytte intra-task metoden, da vi mener, at dette vil 

give den højeste hastighedsforøgelse, da inter-task metoden afhænger meget af 

guidetræet. Derudover ville den sidste metode kræve en meget stor omskrivning 

af MUSCLE. Desuden udføres forfinelsen i stadie 3 iterativt, hvor der benyttes 

profile-profile alignment, der vil have mest gavn af intra-task metoden. Dette er 

gældende, når der ikke benyttes anker kolonner. Hvis der benyttes anker 

kolonner vil man kunne udnytte inter-task metoden til at forfine hver enkelt 

mindre MSA i hver sin tråd.  

Vi vil i det følgende beskrive den anvendte repræsentation af en profil, og 

hvordan vi har paralleliseret de enkelte dele, med udgangspunkt i at intra-task 

metoden benyttes for den dynamiske tabeludfyldning. 

8.3.1 Profile fra MSA 

MUSCLE bestemmer som sagt en profil  , som indeholder en række værdier. For 

hver        indeholder profilen    
      

      
      

  ,   
     

     
  , scorerne 

  
     

  , samt frekvenserne af hvert symbol  ,   
  . Desuden gemmes værdier af 

  
   ∑   

      
  
    for     | |. 
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I den oprindelige version består en profil   af et array af structs, som beskrevet i 

afsnit 7.1. Hvis vi vil benytte dette i CUDA skal vi skrive eller læse alle værdierne 

til global memory ved hjælp af en struct, selvom vi kun har behov for en af 

værdierne. I stedet for kan profilen repræsenteres som en struct af arrays, som 

vist herunder. I praksis har vi målt en forbedring på omkring 5%2 med dette 

design i forhold til det andet design. 

struct ProfileCudaOfArrays { 

 float* m_fOcc; 

 float* m_fcStartOcc; 

 float* m_fcEndOcc; 

 float* m_scoreGapOpen; 

 float* m_scoreGapClose; 

  

 float* m_LL; 

 float* m_LG; 

 float* m_GL; 

 float* m_GG; 

  

 bool* m_bAllGaps; 

 char* m_uResidueGroup; 

  

 float* AAScores; 

 float* FcCounts; 

  

 unsigned int Length; 

}; 
 

   
      

      
      

  ,   
     

     
  ,   

     
   ligger et i layout sådan at f.eks.    

   

findes i indeks   af     . For frekvenserne   
   og   

   har vi valgt et layout hvor 

værdierne   
   for        ligger efter hinanden, sådan at indekset for   

   og 

  
   er givet ved       . 

Det første, som man observerer, er, at vi kan parallelisere denne funktion let med 

CUDA, da vi kan bestemme hvert element i profilen uafhængigt af hinanden. 

                                                           
2
 Målt i et eksperiment med kernen for den dynamiske tabeludfyldning undervejs i 

implementeringen. Vi har ikke kunne måle dette senere, da det kræver en stor 
omskrivning af hele implementeringen.  
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Implementeringen af CUDA versionen findes i filerne profilefrommsacuda.h og 

profilefrommsacuda.cu, og repræsentationen findes i filen profilecuda.h.  

Givet en MSA   kopierer vi først symbolerne af denne til device med det 

beskrevne layout. Derudover kopieres vægtningen   af sekvenserne til global 

memory og score matrixen   lægges i constant memory. Herefter allokeres der 

plads til profilen. Med disse værdier på device er det muligt at bestemme en 

profil   fra  . Lad      . 

Implementering af denne funktion har vi først implementeret i en simpel løsning, 

som vi herefter har optimeret. Disse implementeringer beskrives i de 

efterfølgende underafsnit. 

8.3.1.1 Naive 

Denne implementering er den simple. En tråd startes for hver kolonne   for 

        ved at starte en kernel med en 1-dimensionel blok af størrelsen  , 

             med et 1-dimensional grid af størrelsen ⌈    ⌉,      ⌈   

 ⌉     . I hver tråd bestemmes, hvilken profilindgang denne skal bestemme ud 

fra tråd- og blokindekset,                           . I hver tråd læses 

       for        og baseret på disse bestemmes   
   med vægtningen af 

sekvenserne, således at der gælder at:  

  
   ∑        

  

   

 

Hvor        enten er 1 eller 0 alt efter om   indeholder   på denne placering eller 

ej: 

       {
                 
                         

 

Vi bestemmer værdierne af    
      

      
      

   ved også at indlæse værdierne i 

kolonne     i  . F.eks. findes    
   på følgende måde: 

   
   ∑                                   
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hvor          og             er givet ved: 

         {
                     

              
                                       

Til at bestemme   
   indlæses værdierne af kolonne    : 

  
      ∑                                   

  

   

 

Og   
        

  , idet dette svarer til frekvensen af åbnings af gaps.   
  er 

frekvensen af indels og er bestemt ved: 

  
     ∑                

  

   

 

Efter beregning af værdierne   
   bestemmers   

   for     | |, og   
     

   

beregnes: 

  
   

 

2
(    

  )            
   

 

2
(    

  ) 

8.3.1.2 Register optimering 

I den naive løsning benytter vi værdierne i global memory til mellemberegningen 

af   
  , da dette gør det nemt idet        bestemmer hvilken   

   der tilføjes 

vægtning. I stedet for denne løsning kan vi benytte | | registre.  

Når vi bestemmer de | | (som enten 20 eller 4) værdier af   
    benytter vi et 

register for hver variabel. Dermed skriver og læser vi ikke længere fra global 

memory, da dette ville være langsomt. Når vi benytter register i stedet for at 

skrive og læse værdierne i   
   i global memory, så bliver koden mere kompleks 

og flow-divergent, da vi da har | | if-statements for at bestemme hvilket register, 

vi skal læse fra eller skrive til. I implementeringen, der benytter global memory, 

er antallet af skrivninger og læsninger per kolonne givet ved: 

        2| |  | |  | | 
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Når vi benytter register er antallet af skrivninger og læsninger til global memory 

per kolonne i stedet for givet ved: 

    | |  | | 

Selvom koden bliver mere flow-divergent af at benyttes disse registre, kan de 

godt betale sig, da global memory læsninger som sagt er meget langsommere.  

8.3.1.3 Templating optimering 

Derudover har vi optimeret implementeringen, når | |   , ved at template 

kernen med størrelsen af alfabetet: 

template <int alphaSize> __device__ void profileFromMsaCudaKernelG
ivenSeqequence(…) 
 

Vi har da to forskellige kerner, der enten kalder denne device funktion med 2  

eller  . På denne måde vil compileren optimere de 16 overskydende registre ud 

af kernen, når alfabetet med de fire symboler anvendes. 

8.3.2 Profile-profile alignment 

Når vi har to profiler,   og  , fra to knuder i træet skal disse alignes med 

hinanden for at danne en ny profil for forælderknuden af de to knuder i træet.  

Først findes der en alignment-sti der senere anvendes til at finde den 

resulterende profil. Denne sti findes med global alignment af de to profiler ved 

hjælp af dynamisk tabeludfyldning. I den nuværende MUSCLE udfyldes der en bit 

backtrack tabel af størrelsen   
    

  hvor   
         og   

        . Hver 

celle indeholder en byte værdi.  

Værdien findes ved at finde       ,        og       , som beskrevet i afsnit 

3.2.5.4. I MUSCLE udfyldes disse række for række, hvilket ikke er muligt at 

parallelisere, da værdierne i       i en celle afhænger af værdierne i        , 

        og værdierne i          . I stedet for kan værdierne på anti-

diagonalen bestemmes parallelt, da disse ikke er afhængige af hinanden, hvis 

man kender værdierne i to forrige anti-diagonaler, som vist på Figur 30. Længden 

af denne anti-diagonal kan være op til           . 
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For ikke at gemme tre store tabeller til backtracking med floats bestående af 

 2  (  
    

 ) bytes, benytter den eksisterende MUSCLE en optimering. Denne 

optimering går ud på, at der kun gemmes en bit backtrack tabel med   
    

  

bytes. Derudover gemmer de tre værdier fra forrige række i hukommelsen, som 

fylder  2     
   bytes. I bit backtrack tabellen har hver bit i hver byte en mening. 

Bit 3   Bit 0 

MI (0x08) MD (0x04) IM(0x02) DM (0x01) 

 

Tabellerne for     og   kan derfor komprimeres til en tabel med bytes, hvor der 

i hver byte benyttes de første 4 bit, som vist i tabellen ovenfor. 

De først to bits sættes til at repræsentere hvilken værdi, der var størst i udtrykket 

for       :  

   {

           

             
     

             
    

} 

Værdien 0 (MM) betyder at            er størst, 1 (DM) betyder at 

             
     er størst og 2 (IM) betyder at              

     er 

størst.  

Det samme trick anvendes for   og  , med henholdsvis 2 og 3 bit der sættes til 1 

eller 0. For de tilfælde, hvor der ikke tages max-værdien af flere værdier i 

formlerne for     og  , sættes indgangen til følgende: 

        {

                   
                    
                    
                

 

Da det er denne del af algoritmen, der benytter længst tiden, som vist i afsnit 4, 

så er det også den del, vi har brugt længst tid på at optimere. I de efterfølgende 

underafsnit vil vi beskrive vores forskellige implementeringer og optimeringer. 

Implementeringen findes i filerne nwsmallcuda.h og nwsmallcuda.cu. 
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8.3.2.1 Naïve parallel implementering 

Den simple løsning til at parallelisere beregningen, er at beregne hver anti-

diagonal iterativt ved at starte en CUDA kerne for hver anti-diagonal og gemme 

værdierne af de to forrige anti-diagonaler i global memory. Undervejs udfyldes en 

bit backtrack tabel i global memory, hvilket ligger som et fladt array, hvor 

rækkerne i bit backtrack tabellen ligger efter hinanden i hukommelsen. 

Diagonalerne er vist i Figur 30. 

 

Figur 30 – Cellerne i diagonal   (grøn) kan alle beregnes parallelt. Længden af diagonalen 
betegnes | |   . 

Antallet af anti-diagonaler er givet ved   
    

   . For       
    

    

kan vi løbende bestemme længden af hver diagonal, | |, for iteration   ved at 

lade størrelsen af første diagonal være 1, | |   . For     er | | givet ved: 

| |  {

|   |               (  
    

 )

|   |               (  
    

 )

|   |                                              

 

I formlen ovenfor forøger vi længden af diagonalen med 1 så længe vi er i den 

øverste venstre trekant i tabellen. Når vi når til den nederste højre trekant, så 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

𝑑 𝑑    𝑑  2 
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mindsker vi igen størrelsen af diagonalen. Imellem disse to tilfælde har 

diagonalen den samme længde. 

Implementering af den naive løsning findes i funktionen 

TBFromGlobalAlignmentNaive, som tager to profiler som input og sætter en 

pointer til backtrack tabellen, når den er færdig. Først allokeres der global 

memory til backtrack tabel der har en størrelse på    
    

  bytes, og til de tre 

diagonaler med hver størrelse   
 , hvor hver indgang indeholder     bytes: 

cudaMalloc((void**)&currentDiagonal_Device, uPrefixCountB * sizeof(float3)); 

cudaMalloc((void**)&prevDiagonal_Device, uPrefixCountB * sizeof(float3)); 

cudaMalloc((void**)&prevPrevDiagonal_Device, uPrefixCountB * sizeof(float3)); 

cudaMalloc((void**)&TB_Device, uPrefixCountA * uPrefixCountB * sizeof(byte)); 

 

For hver iteration  , starter vi kernen NWSmallCudaKernelGivenProfilesNaive 

med en 1-dimensional blok              med størrelsen   og med et 1-

dimensionalt grid      ⌈| |  ⌉     . 

I kernen bestemmes, hvilken celle på diagonalen, som den enkelte tråd skal 

beregne ved at benytte blok og trådindeks værdierne. Lad     være givet ved: 

                                      

Da blokstørrelsen er fast for hver blok i gridet, så starter vi i den sidste blok for 

mange tråde, som vi stopper, hvis der gælder at     | |. Vi kan bestemme 

tabelkoordinatet      , baseret på   
  for: 

                
     

  kan da findes baseret på   og  , da der gælder at      : 

      

Når vi kender       bestemmes       ,       ,        og         som beskrevet 

tidligere. Værdien         skrives til global memory med indekset     
   , og 

værdierne       ,        og        skrives til den nuværende diagonal i global 

memory i indeks  : 

currentDiagonal[j] = make_float3(maxM, maxI, maxD); 
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Når værdierne skrives til indgang  , så findes værdien af         i prevDiagonal 

i indgangen    . Værdien af         findes i prevDiagonal i indgangen  . 

Værdien af           findes i prevPrevDiagonal i indgangen    . Med 

dette simple layout, som kun afhænger af  , skal størrelsen af diagonalerne 

derfor være   
 . Det er muligt at minimere størrelsen af diagonaler til 

   (  
    

 ). Dette gør det dog mere komplekst at beregne indeksene for de tre 

indgange. Det samme kan opnås ved at vælge argumenterne sådan at   
    

 . 

I denne naive løsning læser og skriver vi altså til global memory rigtig mange 

gange. Hvis vi ser bort fra skrivning af    og læsningerne i beregningen af 

        , benytter vi i alt følgende antal bytes til læsninger og skrivninger, hvis vi 

ser bort fra at vi i først kolonne og række: 

   2                          

For hver celle læser vi                   og          , som hver indeholder 

en float3 med en størrelse på  2 bytes, og til sidst skrives      . Derudover 

læses to     og to   , som begge består af 4 bytes. 

8.3.2.2 Blocking 

Et af problemerne i denne simple løsning er at vi skriver og læser mange gange til 

global memory, hvilket er dyrt på CUDA. Mange af de første og sidste diagonaler 

indeholder også få celler, og kernen beregner derfor for lidt til at udnytte GPU’en 

fuldt ud. For ikke at starte kernen så mange gange kan vi inddele tabellen i blokke 

af størrelsen    . Man kan da beregne værdierne af tabellen, ved at starte en 

diagonal af blokke efter hinanden, hvis vi har beregnet de tidligere diagonaler af 

blokke. Vi kan gøre dette, hvis vi kender værdierne af de sidste rækker og sidste 

kolonner i blokken fra den forrige diagonal samt den sidste indgang i den næst 

forrige diagonal af blokke, som vist i Figur 31. Dette er også set i [22], hvor de har 

paralleliseret global sekvensalignment på CUDA. I artiklen viser det sig, at 

blocking og shared memory giver en forbedring i forhold til den naive.  



 
 

94 
 
 

 

Figur 31 – For den midterste grønne blok benyttes værdien af den forrige række vist med blåt, 
den forrige kolonne vist med rødt samt den enkelte diagonalværdi vist med orange.  

Lad   
  ⌈  

   ⌉ og   
  ⌈  

   ⌉, så er antallet af anti-blok-diagonaler givet ved 

  
    

   . For        
    

   , så kan vi ligesom før bestemme 

længden af hver diagonal, |  |, for blok-iteration   , ved at lade størrelsen af 

første diagonal være 1, | |   . For      er |  | givet ved: 

|  |  {

|    |                (  
    

 )

|    |                (  
    

 )

|    |                                                

 

Vi allokerer først plads til de tre diagonaler          , en række,    og en kolonne  

  . De tre diagonaler har en størrelse på   
 , da vi kun gemmer den sidste celle i 

hver blok. Den ene række har en længde på   
  og kolonnen har en længde på   

 . 

Derudover allokerer vi også plads til backtrack tabellen. 

cudaMalloc((void**)&lastRow, uPrefixCountA * sizeof(float3)); 

cudaMalloc((void**)&lastColumn, uPrefixCountB * sizeof(float3)); 

cudaMalloc((void**)&lastDiagonal, uPrefixBlockCountB * sizeof(float3)); 

cudaMalloc((void**)&lastLastDiagonal, uPrefixBlockCountB * sizeof(float3)); 

cudaMalloc((void**)&currentDiagonal, uPrefixBlockCountB * sizeof(float3)); 

  

  

  

  

 

 

 

i 

i - 1 

j j - 1 
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cudaMalloc((void**)&TB_Device, uPrefixCountA * uPrefixCountB * sizeof(byte)); 

 

For hver iteration starter vi en starter vi kernen 

NWSmallCudaKernelGivenProfilesBlocked med en 1-dimensional blok, 

            , og med et 1-dimensionalt grid,      ⌈  ⌉     . 

Hver blok kan da udfyldes som en mindre tabel, på samme måde som før, ved at 

  tråde samarbejder om at udfylde en mindre tabel, med størrelsen      , 

parallelt diagonal efter diagonal.    og    kan være optil  , men kan også være 

mindre i den sidste blok-række og blok-kolonne. Hver tråd beregner en kolonne i 

den mindre tabel med layout som vist i Figur 32: 

 

Figur 32 – Blok af 4x4 celler. Hver tråd beregner værdierne i en kolonne. Lokalt i blokken benyttes 
koordinaterne        . Trådid er vist i toppen. 

Vi har valgt at benytte dette layout, da dette muliggør følgende. Når den næste 

celle,       beregnes, kan vi benytte et register, der husker den forrige værdi i den 

samme kolonne,        , da det er indenfor samme tråd. 

 𝑡𝑖 𝑡𝑗  

𝑡𝑖𝑑     2   
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Figur 33 – Ovenfor ses alle blokke med koordinat        .    er længden af diagonalen, og     er 
blokindekset for blokken i diagonalen. Læg mærke til at     starter ved  , som vist med fed. 

I kernen bestemmes først koordinatet for blokken som vist i Figur 33,        , der 

findes ligesom koordinatet tidligere, men på blok-niveau. Hvis vi lader     

           og                , så er         givet ved: 

                  
                                         

På baggrund af         kan vi da bestemme størrelsen af blokken, der skal 

beregnes i denne blok: 

           
        

      (    
      ) 

I implementeringen beregner hver tråd i blokken værdierne af en kolonne, og vi 

kan derfor stoppe tråde, hvor der gælder at       
 . For at gemme værdierne af 

forrige diagonal benytter vi hukommelse i shared memory med størrelsen   , 

som indeholder de to forrige diagonaler og den nuværende diagonal. I hver 

iteration gemmer vi værdierne i denne hukommelse. For at være sikker på, at alle 

værdierne er gemt inden næste iteration kaldes __syncthreads(); før hver 

iteration startes.  

 𝑑𝐵 𝑏𝑖𝑑 𝑏𝑖 𝑏𝑗  

           

          

 2   2    

          

 2        

   𝟎 2       𝟎 2 2  

   𝟏   2  

 2 2   2  
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I hver celle       gemmer vi desuden backtrack værdien i global memory ligesom i 

den naive implementering. 

Antallet af iterationer vi skal udføre i blokken er        , og vi kan 

bestemme længden af diagonalen på samme vis som tidligere for iteration   , 

ved at lade størrelsen af første diagonal være 1. For      er |  | givet ved: 

|  |  {

|    |                (     )

|    |                (     )

|    |                                                

 

Hver tråd beregner cellerne i en række, så kan vi bestemme et lokalt-koordinat 

        i blokken til at være: 

                     

Da vi nu kender det lokale koordinat i hver iteration og koordinatet af blokken, så 

kan vi bestemme det globale koordinat ved: 

                        

Det er værd at bemærke, at   er konstant i en tråd. Da hver tråd beregner 

cellerne i en kolonne, skal nogle af trådene ikke udføre arbejdet i en iteration. Vi 

kender længden af hver diagonal, så hvis vi kender fra hvilket    diagonalen 

starter i, så kan vi udelukke trådene. Se Figur 34. Lad        være det mindste 

indeks af et kolonne-indeks, som diagonalen indeholder.        kan bestemmes 

løbende baseret på    med det valgte layout, givet   : 

           {
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Figur 34 – Den grønne diagonal starter i            .  

En tråd skal da beregne en værdi i en diagonal, hvis det gælder at           

   |  |        . I slutningen af hver iteration roterer vi diagonalerne. Dette 

håndteres ved at shared memory arrayet er delt op i 3 dele. Vi benytter tre 

registre for nuværende,  , forrige,  , og forrige-forrige,   , der indeholder 

værdierene 0, 1 eller 2. Vi roterer da diagonalerne ved at sætte      

         og på samme måde for   og   . I starten er    ,     og    2. 

Lad       , så gemmes værdien for       i indgang         .  

Med dette layout findes værdien af         i (          ) for     . Hvis 

     finder vi værdien i den sidste række der ligger i global memory i      . 

Værdien i celle         kan findes i (        ) for     , men da hver tråd 

beregner værdierne i en række, så kan vi gemme værdien af den værdi i et 

register. Hvis      finder vi værdien i den sidste kolonne der ligger i global 

memory i      .  

 

 𝑡𝑖 

𝑡𝑗 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡    

|𝑑𝑇|    
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Værdien for           findes i (           ) for          . Ellers 

findes værdien enten i den forrige række, kolonne eller diagonal, der ligger i 

global memory.  

Hvis              findes værdien i den sidste diagonal i         . 

Hvis             findes værdien i værdien i den sidste kolonne i        , 

og på samme vis hvis der gælder            , så findes værdien i den sidste 

række i        .  

Kernen skriver derudover også værdierne af den sidste række    og kolonne    til 

global memory i henholdsvis indeks   og  . Se Figur 31. Derudover skrives den 

nederste højre celles værdi til global memory i       . __syncthreads(); 

kaldet sikre os at værdierne for      er skrevet, inden vi læser dem i shared 

memory.  

Vi bestemmer da værdierne af       ,       ,        og         som beskrevet 

tidligere, og gør brug af shared memory som beskrevet. Værdien         skrives 

ligesom i den naive løsning til global memory med indekset     
   . 

Hvis vi ser bort fra skrivning af    og læsningerne i beregningen af          kan 

vi ligesom i den naive løsning se på, hvor mange læsninger og skrivning af global 

memory, vi udfører i alt. For hver intern blok, læser vi den forrige række med en 

længde på    og forrige kolonne med en længde på    samt en diagonal værdi, 

der hver består af  2 bytes. Derudover skrives den sidste række og kolonne til 

global memory med samme længde, samt værdien af den sidste celle i blokken. 

Derudover læses to     og to   , som begge består af 4 bytes. Det vil sige, at for 

hver blok skriver og læser vi i alt per blok: 

 2  (     )   2   2  (     )   2  (          )       

Da der er ⌈
  

 
⌉ rækker af blokke og ⌈

  

 
⌉ kolonner af blokke, så er det samlede 

antal: 

 2  2  ⌈
  

 
⌉      2  2  ⌈

  

 
⌉      2  2  ⌈

  

 
⌉  ⌈

  

 
⌉  (          ) 
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I forhold til den naive løsning nedsætter vi antallet af læsninger og skrivninger 

med i alt:  

(             )

 (2  ⌈
  

 
⌉     2  ⌈

  

 
⌉     2  ⌈

  

 
⌉  ⌈

  

 
⌉

 (         ))

           

 (2  ⌈
  

 
⌉     2  ⌈

  

 
⌉     2  ⌈

  

 
⌉  ⌈

  

 
⌉) 

Hvis         og   går op i   fås: 

        (2  ⌈
 

 
⌉    2  ⌈

 

 
⌉    2  ⌈

 

 
⌉  ⌈

 

 
⌉)

          
  

 
 2  

  

  
 (   

  

 
 

2 

  
)    

Det vil sige for   2 sparer vi på antallet af læsninger og skrivninger. 

8.3.2.3 Shared memory 

I hver af de     tilgår vi    og   for de relaterede to profiler, til beregning af  

     ,       ,       . For         tilgår vi   
     og   

      til       ,   
     

for        og   
     for       . I stedet for at læse disse værdier fra global 

memory       gange kan vi i stedet benytte shared memory. For hvert blok på 

    tilgår vi    forskellige værdier. Disse værdier kan vi indlæse i shared 

memory i starten af kernen, inden vi begynder iterationen af diagonalerne. 

__shared__ float gapCloseA[BLOCK_SIZE]; 

__shared__ float gapCloseB[BLOCK_SIZE]; 

__shared__ float gapOpenA[BLOCK_SIZE]; 

__shared__ float gapOpenB[BLOCK_SIZE]; 

 

Værdierne indlæses i de 4 arrays, sådan at værdierne tilgås med de lokale 

koordinater    og   , når de benyttes, sådan at f.eks.                 
    , og 

               
    . Dette opnås ved at benytte tråd indekset    : 
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Ved at benytte     som offset, opnår vi bedst mulig coalesced læsning af global 

memory. Dog vil hver warp have en ekstra læse transaktion for hver af de fire 

læsninger, da de læses med et offset på 1 og 2 i forhold til    . Vi sikrer os, at alle 

værdierne i trådene er indlæst inden første iteration ved at kalde 

__syncthreads();. Vi læser derfor nu kun      bytes fra global memory, hvor 

vi før læste       bytes per blok3. Hvis man ser på det samlede besparelse er 

denne: 

(          )  2    (⌈
  

 
⌉     ⌈

  

 
⌉    ) 

Hvis         fås og   går op i  : 

         2    (2  
  

 
)  (   

  

 
)   

Det vil sige for     så reduceres antallet af skrivninger og læsninger til global 

memory. 

8.3.2.4 Preberegning af PPS score 

I hver beregning af en celle bestemmes    . Denne beregnes på flere forskellige 

måder alt efter hvilken metode, der benyttes. I stedet for at beregne denne værdi 

i blokken på     der benytter de   tråde, kan vi bestemme scoren af hver celle 

før vi starter kernen til beregning af backtrack tabellen. Før hver start af den 

primære kerne, der beregner en diagonal af blokke, bestemmer vi først     

scoren for hver celle i denne diagonal af blokke. Da disse scores er uafhængige af 

hinanden, kan vi starte en tråd for hver celle. Vi starter en kerne med en 2-

dimensional blok             , hvor   går op i  . Der benyttes et 3-

dimensionalt grid     (
 

 
 
 

 
 |  |). Kernen, der beregner disse scores, kalder vi 

precalc kernen. 

                                                           
3
 Når vi ser bort fra at læsninger sker i flere transaktioner. 
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Vi beregner først blokkoordinatet         baseret på               , på 

samme måde som beskrevet tidligere. Baseret på denne, kan vi bestemme 

koordinat      : 

                                                      

              

For hver celle benytter vi     score funktionen og gemmer værdien i global 

memory af størrelsen      , hvor       (  
    

 ) er længden af den længste 

diagonal af blokke. Hver værdi gemmes med indekset             , hvor 

      er et indeks inde i blokken, som vi bestemmer med følgende formel, der 

giver et diagonallayout af hukommelsen, som vist i Figur 35: 

                   (           )                                  

 

Figur 35 – Diagonallayout af hukommelsen til preberegningen af     scorerne. Indeksene er vist 
i cellerne, der er givet ved                      . 

Lad         og            , så er          givet ved: 

𝑡𝑖 

𝑡𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  

  

  

2 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 (   

      

2
  )                                                  

   ( (
   

2
) )                                

 (
     

2
)  (        )                            

 (
     

2
)                                                                

 

Valget af       er valgt på baggrund af, hvordan vi benytter værdierne i den 

primære kerne, der skal benytte værdierne. Trådene, der kører i den primære 

kerne, beregner værdien for en diagonal parallelt. Det muliggør, at læsning af de 

preberegnede er coalesced så vidt muligt, hvis værdierne ligger diagonalt efter 

hinanden. 

Precalc kernen kaldes først for hver blok-diagonal, og inden den primære kerne 

kaldes. Den primære kerne kaldes da med en pointer til de preberegnde værdier, 

som vi da tilgår ved beregning af       . Indekset for hver indgang kan beregnes 

iterativt for hver diagonal med et offset på       . 

                               

hvor       beregnes i hver tråd iterativt for hver diagonal baseret på    ,        

og den samlede sum længde af diagonaler ∑  | |  
   .: 

                 ∑  | |

  

   

 

8.3.2.5 Streams 

I stedet for at kalde precalc og den primære kerne synkront efter hinanden, kan 

vi beregne     scorerne af næste diagonal af blokke, imens den primære kerne 

kører. For at opnå dette, benytter vi et ekstra global memory af samme størrelse, 

som udfyldes af precalc kernen imens den primære kernen også køres. 

Denne optimering er mulig med enheder, der understøtter concurrent kernel [17, 

p. 31] eksekvering, og det anvendte grafikkort understøtter dette.  
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8.3.2.6 Memory layout af backtrack tabel. 

Når vi skriver hver celle til backtrak tabellen, vil vi skrive et antal værdier per 

iteration der ligger på en diagonal. Når tabellen ligger i hukommelsen med et 

layout, hvor hver række ligger efter hinanden, vil vi ikke have coalescede 

skrivninger. Vi kan opnå bedst mulige coalescede skrivninger ved at benytte et 

diagonalt memory layout for backtrack tabellen. I stedet for at benytte formlen 

                 
    benytter vi da: 

                            
    

   

Med det layout vil skrivninger til global memory være så vidt muligt coalesced. 

Dette layout kræver dog at backtrack metoden også skal benytte dette mere 

komplekse layout, der er beskrevet senere i afsnit 8.3.3. 

8.3.2.7 Mindre shared memory 

I den beskrevne løsning benytter vi et shared memory af en størrelse på   , men 

det er muligt at nedsætte dette til 2 . Når værdien           fra den 

diagonal    2 er læst, så behøver vi ikke at gemme den værdi længere. Når 

hver tråd har læst værdien kaldes __syncthreads(); for sikre at alle værdierne i 

diagonalen er læst, inden den overskrives af værdierne i den næste diagonal. 

8.3.2.8 Mindre plads forbrug til backtrack tabellen på GPU 

Backtrack tabellen benytter   
    

  bytes på GPU’en, når vi fylder den ud. Dette 

kan være et problem for meget store instanser, hvor der ikke er plads nok. I 

nuværende computer findes der som regel mere CPU-RAM end der er af GPU-

RAM, så den oprindelige CPU version af MUSCLE kan godt beregne de større 

instanser. Når der benyttes diagonalt layout af backtrack tabellen er det muligt 

nemt at kopiere de beregnede værdier fra de forrige beregnede blokke af 

diagonaler fra GPU-RAM til CPU-RAM. 

Lad             være størrelsen af det maksimale antal bytes, som vi ønsker 

at have på GPU’en. Vi kan da vælge at kopiere flere diagonaler af blokke, når der 

ikke er plads nok til at have den næste diagonal af blokke på GPU’en. Vi vælger da 

at kopiere, når pladsforbruget for at have den næste blokdiagonal med overstiger 

           . Delmængden af tabellen kopieres til host, og de sidste 

diagonaler af celler, som der er ikke er helt udfyldt flyttes til starten af 

hukommelsen på device. Backtracking foregår da på CPU. 
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8.3.2.9 Templating for e=0 

Vi har derudover templated kernerne sådan at hvis gap-extension scoren   er  , 

så benyttes optimeringen som beskrevet i afsnit 3.2.5.2. Med templating af 

kernen med 0, så optimeres beregningen i kernen af compileren, sådan at der 

ikke ganges med  . 

8.3.3 Backtrack 

I kernerne ovenfor har vi udfyldt en tabel, der ligger i global memory, og fra 

denne kan vi finde den optimale alignment-sti. Dette kan gøres på flere 

forskellige måder, som vi i dette afsnit vil beskrive. Implementeringen findes i 

filerne bittrackbackcuda.h og bittrackbackcuda.cu. 

8.3.3.1 Backtrack på host 

En metode er at kopiere backtrack tabellen fra device til host, hvorefter vi kan 

backtracke på samme måde, som det allerede gøres i den nuværende MUSCLE.  

8.3.3.2 Backtrack på device 

I stedet for at finde alignment-stien på host kan vi starte en kerne med en enkelt 

tråd, da det ikke er muligt at parallelisere dette. Dette kan være hurtigere end at 

kopiere hele tabellen fra device til host. Der benyttes              og 

            for at starte en tråd. 

I vores udgave er en alignment-sti   repræsenteret med den følgende struct, der 

indeholder værdierne: Længden   , offset   til starten af stien, samt   
     

       

for       . 

struct PWPathCuda { 

 unsigned int* uPrefixLengthA; 

 unsigned int* uPrefixLengthB; 

 char* cType; 

 unsigned int length; 

 unsigned int offset; 

} 

 

   indeholder typen, der kan være et match, deletion eller insertion.   
 

 og   
 

 

benyttes til at finde de to profil indgange, der alignes for den givne kant. Alle 

pointerne peger til et array i global memory.      findes i    med indekset     . 
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Da vi ikke kender længden af den endelig alignment-sti allokerer vi først det 

maksimale plads til   
 
   

 
   , hvilket højst kan være      . Vi skriver da 

værdierne til disse tre arrays startende fra slutningen under backtracking. 

Backtrack tabellen tilgås da ved hjælp af diagonalindeksene med formlen 

          . Når alle kanterne til stien er skrevet til global memory skriver vi den 

endelig længde til global memory. Denne længde kopierer vi fra device til host og 

sætter da    og    for stien, sådan at vi kender hvor global memory stien starter. 

8.3.4 Profil fra alignment-sti 

Fra alignment-stien   fra backtracking opbygges der en ny profile   baseret på 

profilerne   og  . Den nye profil findes ved at benytte formlerne for additive 

profiler, som beskrevet i afsnit 3.2.5.5. Med stien   med længden   , så gælder 

det at      , og hver enkelt indgang i profilen kan beregnes uafhængigt af 

hinanden, dog med den undtagelse at   
   afhænger af    

    . 

Beregning er derfor delt op i to kerner for, hvor den første kerne beregner 

   
      

      
      

     
  , samt   

  . I den anden kerne beregnes   
     

     
     

  , 

samt   
  . 

Der allokeres først plads til den nye profil, hvorefter begge kerner startes med 

             med     (⌈     ⌉    ). Beregning af   
   afhænger af 

scorematricen der lægges i constant memory. 

8.4 Stadie 3 – forfinelse 
I stadie 3 forfines den foreløbigt bedste msa      . Dette gøres ved at benytte 

guidetræet    fra stadie 2. Der fjernes en kant fra træet, og der dannes to mindre 

MSA’er,   ,   , fra       baseret på de underliggende sekvenser, der er 

associeret til knuderne i træet. Der fjernes en kant fra træet iterativt, med 

faldende afstand til roden. Denne proces gentages. Implementeringen af 

forfinelse af en MSA findes i filerne refinecuda.cu. 

Før starten på en iteration af forfinelse kopierer vi sekvenserne til global 

memory. Vægtningerne af sekvenserne kopieres til constant memory, idet denne 

vil være konstant under hele forfinelsesiterationen, når der benyttes ClustalW 

vægtning.       symbolerne kopieres til global memory, der er pitched som 

beskrevet tidligere.  
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I vores udgave er en MSA repræsenteret gennem en struct, der indeholder 

antallet af sekvenser i MSA’en, længden af MSA’en, en pointer til bogstaver i 

global memory, samt den anvendte pitch: 

class MSACuda { 

public: 

 byte *seqences_device; 

 unsigned int seqencesPitch; 

 unsigned uSeqCount; 

 unsigned uColCount; 

}; 

 

Klipning i MUSCLE implementeringen giver to arrays         og         der 

indeholder id’erne for de underliggende blade i træerne. Fra disse findes      og 

    .      indeholder indeks for sekvenserne, der udgør    i      , og ligeledes 

for     . Se Figur 36.      og       kopierer vi legeledes til global memory for 

senere at kunne benytte disse fra CUDA kernerne.  

8.4.1 Alignment-sti fra MSA 

Først findes den alignment-sti    , der baseret på de to delmængder af sekvenser 

fra          , kan opbygge      .    sammenlignes senere med en ny    for at 

tjekke om den fundne alignment mellem    og    er ny.     kan findes ved at se 

på hver enkelt kolonne i      , der deles op i to delmængder. Hver af disse 

delmængder kan enten indeholde symboler eller kun indeholde indels. De kan 

ikke begge kun indeholde indels, da så ville       ikke være en lovlig MSA. 

Beregning af værdierne    

   og     

   kan kun beregnes sekventielt. Disse værdier 

benyttes til at fjerne kolonner der kun indeholder indels, som beskrevet afsnit 

8.4.2. Hvis vi kun havde behov for at sammenligne de to stier, er det kun 

nødvendigt at kende kanttyperne    .  

8.4.1.1 Naive 

For ikke at kopiere hele MSA’en tilbage til host, starter vi en enkelt CUDA tråd der 

kan beregne værdier for stien på CUDA, ved at benytte en 1-dimensional blok og 

grid begge med størrelsen 1,             ,            . 
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Først allokeres plads til   , der har den samme længde som      . Herefter 

starter vi kernen PathFromIdsCudaKernel. For        
 bestemmes hvert 

element i stien iterativt. 

 

Figur 36 – Opdeling af MSA i to MSA’er. De to rækker med blå firkant omkring udgør   . Det vil 

sige at      {   } og      {     }.      for hver kolonne   ses i toppen af figuren. 

8.4.1.2 Optimeret 

Det der gør, at vi kun kan benytte en tråd i overstående, er selve beregningen af 

   

   og    

  . Det er dog muligt at bestemme     for en kolonne uafhængigt af de 

andre.  

Vi kan derfor først finde     i en kerne med              og     (⌈   
  ⌉    ). 

Kernen PathFromIdsSetGapsCudaKernel bestemmer     i hver sin tråd.  

Vi kan desuden også lægge mærke til at bestemmelsen af    

   og    

   er 

uafhængige af hinanden. Af denne grund kan vi starte en kerne med to tråde, der 

hver især kan bestemme henholdsvis    

  og    

  sekventielt. For at begge tråde 

kan arbejde på samme tid, så starter vi to blokke med en tråd hver,             , 

     2     . Dette betyder at hver tråd har sin egen warp. I kernen 

C G – C – –  

G – G – A C  

G C – – – T  

A – T – – T  

A T – A – G  

M D I D I M  
Match/deletion/insertion 

0  

1  

2  

3  

4  

Se
kv

en
si

n
d

ek
s 
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PathFromIdsSetPrefixCudaKernelTwoBlocks bestemmes    

  og    

  ved at 

benytte     som er gemt i stien fra forrige kerne.  

Med denne optimering læser vi kolonnerne fra       og indgangen      og      

parallelt, mens    

  og    

   skrives sekventielt. 

8.4.2 Sletning af gaps kolonner fra M1 og M2 

Efter stien    er fundet kan    

  og    

  i stien benyttes til at konstruere de to nye 

msa’er, sådan at de ikke indeholder gaps kolonner. Længden af    og    kan 

findes ved at benytte den sidste værdi i    

  og    

  . Vi kopierer først dette element 

fra device til host og allokerer da plads til     og    med de fundne værdier. 

Vi starter herefter kernen DeleteGapsColumnCudaKernel med en 1-dimensional 

blok              og med      ⌈   
  ⌉     . 

For hver kolonne i       skal disse bogstaver kopieres til    og/eller    baseret 

på stiens    

     og    

    . Værdien fra     benyttes til at tjekke, om der skal 

kopieres til både    og   , eller kun til en af dem. 

8.4.3 Profil for M1 og M2 

Herefter findes der en profil for hver af de to MSA’er med metoden, som blev 

beskrevet i afsnit 8.3.1. Med de to profiler udføres der profile-profile alignment, 

og den resulterende sti    findes på device.  

8.4.4 Sammenligning af pA og pB 

For at sammenligne om de to stier er ens, tjekkes der først om de har samme 

længde,    
    

. Hvis de har samme længde, så tjekkes det om deres sti er ens 

ved at tjekke, om der gælder             for        
. Dette udføres på 

CUDA ved at lave en reduktion med Thrust [23]. Til dette finder vi først alle de 

booleske værdier, som skal bruges til sammenligningen, som ligges i et array   på 

device med en størrelse på    
. Disse findes ved at starte en kerne, hvor hver 

tråd   beregner den booleske værdi     . For at finde om de alle er sande, laves 

der en reduktion med true som start værdi og logical_and som den binære 

operator. 

thrust::device_ptr<bool> isEqual_device_Ptr(isEqual_device); 
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bool isEqual = thrust::reduce(isEqual_device_Ptr, isEqual_device_Ptr + pa

th1_device.length, true, thrust::logical_and<bool>()); 

 

Hvis de to stier er ens, så startes der forfra ved at klippe et nyt sted i guidetræet. 

8.4.5 Konstruktion af ny bedste MSA 

Fra    konstrueres en ny      ved at først at allokere plads til       med 

samme antal sekvenser       og med længden    
.      opbygges ved at starte 

en kernel med 1-dimensional blok              og med et grid      ⌈    

 ⌉     , og i hver tråd skrives en kolonne af      . 

Hver kolonne skrives ved først at læse     . Hvis det er en deletion skrives der for 

       
: 

        
                 

Og for        
: 

        
               

På samme vis skrives       kolonnen, hvis      er et match eller en insertion. 

8.4.6 Objektiv score 

For at se om      er bedre end den oprindelige       benytter den en objektiv 

funktion. MUSCLE implementerer 5 forskellige, som vi har paralleliseret. Der 

beregnes en score for den oprindelige og den nye, og hvis den nye er bedre, 

sættes       til at være     , og der klippes et nyt sted i guide træet. 

Vi vil det følgende afsnit beskrive vores parallelisering af de 5 forskellige metoder. 

   scoren benyttes, hvis antallet af sekvenser er mindre end 100, ellers benyttes 

    scoren. I MUSCLE er det desuden muligt at vælge en af de tre andre objektiv 

scores   ,    og   . 

8.4.6.1 SP score 

Dette er den simple implementering af Sum-of-Pairs score, hvor den bestemmes 

nøjagtig. Den er givet ved dobbelt summen henover alle sekvenserne: 

   ∑ ∑              
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Funktionen               bestemmer score for et par af sekvenser med affine 

gap cost. Da der benyttes affine gap cost, kan vi ikke parallelisere beregningen af 

      . Dette er ikke muligt, idet vi ser på en kolonne hver for sig, så kan man 

ikke bestemme om et gap lige er startet eller om det er en forlængelse af et gap.  

Vi paralleliserer derfor de to for-loops, ved at starte en kerne med en 2-

dimensional blok              med et grid      ⌈    ⌉ ⌈    ⌉   . Hver tråd 

bestemmer da               baseret på trådindeksene   og  . Hvis    , så 

udfører tråden ikke noget arbejde. Resultatet af        gemmes i et global array 

af størrelsen       
 

 
. Når alle tråde har beregnet en score summerer vi score 

arrayet ved hjælp af en reduktion, og resultatet returneres. Til reduktionen 

benyttes en Thrust reduktion til at finde summen.  

8.4.6.2 DP score 

DP score bestemmes baseret på to MSA’er med samme antal kolonner, der 

danner den samlede MSA. DP står for dynamisk programmering score, der svarer 

til scoren af scoren der findes for den optimale alignment af de to profiler i profil-

profile alignment. Givet profilerne for disse to MSA’er,   og  , som danner 

MSA’en bestemmes scoren ved summen: 

   ∑               

    

   

 

Scoren kan findes ved at kigge på hver kolonne i profilerne samtidigt. Den 

alignment-sti, der har resulteret i MSA’en fra   og  , kan findes ved at se på hver 

indgang i profilerne.                er scoren for kolonne  .                

bestemmes baseret på profile-profile score funktionen    , hvis      og      

ikke er en indels kolonne. Hvis      kun indeholder indels, så bestemmes     

scoren ved at addere   
   og   

   til 0, hvis henholdsvis        og        

ikke er en indels kolonne. På lignende vis findes     scoren, hvis      kun 

indeholder indels. 

For at parallelisere denne beregning beregner hver tråd på GPU’en 

               ved at starte en kerne med blok              med et grid 

     ⌈     ⌉     , som til sidst gemmer resultatet i global memory af samme 
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længde som antallet af kolonner. Den samlede    score findes ved hjælp af 

reduktion.  

8.4.6.3 XP score 

XP scoren findes på samme måde som SP scoren, men bestemmes baseret på to 

MSA’er,    og    med samme antal kolonner, der danner en samlet MSA  .    

er den optimerede udgave af    scoren, der kan benyttes under forfinelsen, som 

beskrevet i afsnit 3.4.1.1.1.    scoren givet ved: 

   ∑ ∑              

     

   

     

   

 

Denne score funktion har vi paralleliseret på samme måde som    scoren, hvor vi 

allokerer et resultat global memory af størrelsen    
    

 og starter en kernel 

med blok              med     (⌈   
   ⌉ ⌈   

   ⌉  ). Hver tråd beregner 

       og til sidst udføres en sumreduktion til at finde den samlede score. 

8.4.6.4 SPF score 

    bestemmes som beskrevet i afsnit 3.4.1.1.2, hvori der benyttes dimers til at 

approksimere gap scoren.     scoren bestemmes ved brugen af: 

    ∑ ∑   
 

| |  

   

    

   

∑   
       

| |  

     

 
 

2
∑ ∑    

   

| |  

   

    

   

       

    ∑ ∑  
 

 

   

    

   

∑   
       

 

     

 
 

2
∑ ∑   

   

 

   

    

   

       

Vi kan her se, at hvert led af de ydre summe kan beregnes parallelt. Først 

kopieres dimer scorematrixen til contant memory, ligesom den normale 

scorematrix gøres. Derudover allokeres plads til et scorearray med størrelsen   , 

hvor de enkelte dele af scoren gemmes i, for bagefter at lave en sum reduktion. 

Der startes en kernel med              og      ⌈     ⌉     .  

Hver tråd beregner et led af den ydre sum for den kolonne, der er givet af tråd 

indekset, og til sidst udføres en sumreduktion til at finde den samlede score. 
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8.4.6.5 PS score 

Givet en profil for en MSA og sekvenserne er    scoren givet ved: 

   ∑ ∑         

    

   

    

   

 

Denne score funktion har vi paralleliseret på samme måde som    scoren, hvor vi 

allokerer et resultat global memory af størrelsen       og starter en kernel 

med blok              med      ⌈     ⌉ ⌈     ⌉   . Hver tråd beregner 

         og til sidst udføres en sumreduktion til at finde den samlede score. 
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9 Eksperimenter 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvorledes vi undersøgte vores optimeringer for at 

finde den bedste opsætning af implementeringen og dets blokstørrelser, når den 

sammenlignes med CPU udgaven af MUSCLE i afsnit 10. 

I de følgende eksperimenter foretages der forsøg med CUDA implementeringen 

af CUDA. I disse forsøg aflæses der primært, hvor langt tid en kerne har arbejdet. 

Disse tider blev bestemt ved at anvende Nsight Visual Studio Edition, som blandt 

mange ting også viser udførelsestiden af hver kerne på device. Eksperimenterne 

blev udført på computeren, der er beskrevet i detaljer i Appendiks 1: Computer 

anvendt. 

9.1 Profil fra MSA 
Som det først valgte vi at undersøge de forskellige udgaver til bestemmelse af en 

profil fra en MSA beskrevet i afsnit 10.1. Vi undersøgte dette ved at lade kernen, 

som står for denne del af algoritmen, arbejde på en sekvens bestående af 20.000 

tegn. Vi valgte en sekvens af en sådan stor længde da vi paralleliserer ved at 

starte en tråd for hver kolonne, og med en sekvens på 20.000 tegn vil vi kunne 

give GPU’en rigeligt at arbejde på. Vi foretog ét forsøg med hver optimering med 

10 forskellige sekvenser bestående af 20.000 tilfældige aminosyrealfabettegn, 

som er de samme i hvert forsøg. Den målte tid for kernen ville da være tiden den 

har brugt på at danne 10 profiler i hvert forsøg. Af denne grund valgte vi at 

dividere den aflæste tid med 10, hvormed den gennemsnitlige tid for dannelse af 

en profil fra en MSA i hvert forsøg er den gennemsnitlige. Resultatet ses på Figur 

37. 
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Figur 37 – Tiden for at finde en profil fra en sekvens af længden 20.000 symboler med de 
forskellige optimeringer benyttet.  

Vi ser af resultaterne, at når vi lægger score matrixen over i constant memory i 

stedet for global memory, opnår vi en forbedring i alle tilfælde. Den største 

forbedring opnås, når vi benytter 20 eller 4 registre i stedet global memory til de 

midlertidige beregninger af frekvenserne   . Dette giver en høj forbedring, 

selvom koden er mere flow divergent, idet der benyttes en masse if-statements. 

Når vi benytter DNA alfabetet med 4 bogstaber benytter vi færre registre og 

antallet af beregninger i kernen bliver lavere, og vi ser også, at vi opnår en stor 

forbedring i kernetiden, idet vi benytter en template funktion der frasorterer 

mange if- statements væk. 

Af resultaterne kan det altså konkluderes, at optimeringen med scorematricen i 

constant memory og anvendelse af registre til de midlertidige beregninger af    

er den hurtigste implementering. Med dette valgt, så er den eneste parameter, 

som kan indstilles, størrelsen af blokkene i griddet for kerneeksekveringen. Den 

bedste størrelse af disse bestemmes i de to følgende underafsnit for henholdsvis 

aminosyre- og DNA-sekvenser. 
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9.1.1 Blokstørrelse 

Dette forsøg blev udført på samme måde som det forrige, dog med den forskel at 

vi varierede blokstørrelsen. Vi valgte at forsøge os med blokstørrelserne 32, 64, 

128, 256 og 512. Idet der kunne ske at være forskel på aminosyre- og DNA-

sekvenser, så blev forsøget kørt for både aminosyre- og DNA-sekvenser. 

Resultaterne af forsøgene ses på Figur 38 og Figur 39. 

 

Figur 38 – Måling af ”Register + Constant” med forskelle blokstørrelser. Tiden for at finde en 
profil fra en sekvens af længden 20.000 amonisyrer. 

 

Figur 39 - Måling af ”Register + Constant” med forskelle blokstørrelser. Tiden for at finde en profil 
fra en sekvens af længden 20.000 DNA-symboler. 
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Af resultaterne kan det konkluderes, at en blokstørrelse på 64 er det bedste valg 

for aminosyresekvenser, mens 128 er det bedste valg for DNA-sekvenser. 

For aminosyrer benyttes der i alt 54 register per tråd ifølge Nsight. Der benyttes 

ingen shared memory. Der er 32768 register tilgængelig per multiprocessor og 

1536 tråde per multiprocessor for compute capabilty 2.1 [17, p. 137]. Desuden 

kan der kører 8 blokke per multiprocessor.  

For 32 tråde per blok vil det sige, at der kan køre 256 tråde tråde per 

multiprocessor, hvilket giver en occupancy på 
   

    
      .  

For 64 tråde per blok fås en occupancy på 
   

    
      . 

Med 128 tråde per blok er begrænsningen ikke antallet af tråde, vi kan have 

kørende, der er begrænsende for occupancy’en, men derimod antallet af register 

per multiprocessor. Med 128 tråde benyttes der i alt 6912 register per tråd, og 

der kan derfor kun benyttes ⌊ 2       2⌋    aktive blokke per 

multiprocessor, hvilket betyder, der også kun kan være 512 tråde aktive per 

multiprocessor og giver en occupancy på      , der også fås for de resterende 

blokstørrelser. 

Dette passer meget godt med resultaterne, der er nogenlunde ens bortset fra 

blokstørrelsen på 32, der er mest begrænset af occupancy. 

Det samme gør sig gældende, når vi benytter DNA-symboler, der benytter i alt 26 

register per tråd. For 32 tråde per blok opnås en occupancy på      . For 64 

tråde per blok opnås en occupancy på       og       for 128 tråde eller flere 

per blok. Det passer altså derfor godt med at den hurtigste opnås med 128 for 

DNA sekvenser. 

9.2 Profile-profile alignment + Backtrack 
Som det næste valgte vi at undersøge de forskellige udgaver af implementeringen 

fra afsnit 8.3.2 til at foretage profile-profile alignment og den efterfølgende 

backtracking fra afsnit 8.3.2.9. Til at teste dette anvendte vi to sekvenser med 

20.000 tilfældige alfabettegn, hvor profilen for dem blev bestemt, hvorefter vi 
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alignede dem ved hjælp af de forskellige udgaver af implementeringer af 

processen. 

Vi foretog 10 målinger med de samme sekvenser i hvert forsøg. Og i forsøgene 

benyttede vi enten LE eller SP scorefunktionen. SP benyttes som standard for 

aminosyre. Tiderne blev i disse forsøg bestemt ved at sætte et stopur vha. 

”::QueryPerformanceCounter(..)” på Windows i gang på CPU så snart det 

første kald til alignment kernen foretages og stoppes, når alle kerner er færdige. 

Gennemsnittiden for profile-profile alignment i hvert forsøg blev derefter 

bestemt, og i Figur 40 og Figur 41 ses resultaterne fra forsøgene med henholdsvis 

PSP og LE profil score funktionen.  

 

Figur 40 – Tiden for profile profile alingment af to profiler af længden 20.000 med LE funktion. N = 
Naive, B = Blocked, S = Shared memory, P = Preberegning af match score, St = Streams, L = 
Diagonal memory layout af backtrack table, LS = Mindre shared memory.  
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Figur 41 – Tiden for profile-profile alingment af to profiler af længden 20.000 med PSP funktion. N 
= Naive, B = Blocked, S = Shared memory, P = Preberegning af PPS score, St = Streams, L = 
Diagonal memory layout af backtrack table, LS = Mindre shared memory.  
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diagonalen. Denne optimering gør, at backtrack kernen er anderledes og ændrer 

derfor i hastigheden for denne kerne. I Figur 42 ses tiden for backtrack i de to 

tilfælde. Tiderne blev her bestemt ved at måle tiderne for backtrack i hver af 

implementeringerne, hvorefter vi tog gennemsnittet for henholdsvis 

implementeringen uden layout forbedringen og dem med. 

 

Figur 42 – Tiden for backtrack med det simple layout og med diagonal layout af backtrack 
tabellen. 

Som det ses i grafen ovenfor bliver tiden for backtrack langsommere, men dette 

er minimalt i forhold til forbedringen i kernen, der udfylder tabellen. Dette 

skyldes som sagt, at vi skriver værdierne coalesced, og at kernen, der laver 

backtrack, kun benytter en tråd og læser fra global memory en efter en. Det, at 

den er langsommere, skyldes, at det er en større beregning at finde indekset i 

memory givet et koordinat med diagonal layout. Ved at benytte det diagonale 

layout sammen med den naive ser vi også en forbedring. 

Når vi benytter en stream til precalc kernen og en anden stream til den primære 

kerne ser vi en samlet forbedring i alle tilfælde. Dette er ikke en optimering til 

selve kernerne, men er en optimering af at starte de forskellige kerner, sådan at 

de kan udnytte GPU’en mest mulig ved at starte to kerner samtidig. 

Den sidste optimering, som mindsker forbruget af shared memory med en 1/3 

del, ser vi en lille forbedring. Dette skyldes at hvis vi ser på occupancy, så opnås 

der en occupancy på    , når der benyttes shared memory til tre diagonaler 

der, mens der opnås en occupancy på    , når der kun gemmes to diagonaler. I 
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begge tilfælde er occupancy begrænset af shared memory. I de to forskellige 

implementeringer benyttes der henholdsvis 13.312 bytes og 10.248 bytes shared 

memory per blok og henholdsvis 33 og 32 register per tråd. Vi har benyttet en 

blok størrelse på 256 til testen. Hvis vi havde benyttet 33 register til 

implementeringen, der benytter mindst shared memory, ville det begrænse 

occupancy til     på grund af antallet af register, og det ville derfor ikke være 

sikkert at vi havde fået en forbedring. 

Forskellen mellem at bruge    og     scoren er, at i    funktionen benyttes 

logaritmen, og derved tager den lidt længere tid, som det også ses i resultaterne. 

I begge tilfælde er den hurtigste implementering B + S + P + L + LS + St, der 

benytter alle optimeringer på en gang.  

9.2.1 Sortering af symbolfrekvenser 

I vores implementering sorteres   
   værdierne ikke, som det gøres i CPU 

versionen for at beregne     scoren. Årsagen skyldes, at når værdierne sorteres, 

så kræves det, at der læses flere værdier fra global memory og   
  værdierne 

bliver ikke læst coalesced. Sorteringen defineres for hver profilindgang ved hjælp 

af 21 heltals værdier, der definerer rækkefølgen af frekvenser i faldende orden. Vi 

har lavet et eksperiment, hvor vi sorterer værdierne, og i Figur 45 ses resultatet.  

 

Figur 43 – Tiden for precalc kernen med, hvor frekvenser er usorteret og sorteret. De sidste 3 
viser de tilfælde hvor der læses henholdsvis 5, 10 og 20 frekvenser, hvor frekvenser tilgås i 
rækkefølgen defineret af sorteringen, selvom frekvenserne kunne være 0.  
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I eksperimentet har vi benytte 10 sekvenser af længden 10.000 aminosyrer. Vi ser 

en lille forbedring, hvis vi i beregningen af scoren udnytter en sortering, der gør, 

at beregningen kan stoppes tidligere. I eksperimentet har vi 10 sekvenser og 

antallet af frekvenser, der benyttes til beregning, kan derfor ikke være mere end 

10, da en kolonne højst kan indeholde 10 forskellige symboler. Vi har derfor 

eksperimenteret med funktionen, sådan at den altid benytter 5, 10 eller alle 20 

frekvenser i profilfunktionen. Ved 5 bliver hastigheden cirka den samme som ved 

den usorterede, og for 10 og 20 bliver det meget langsomt. Vi har derfor valgt at 

benytte den usorterede udgave, da vi i bedste fald kun oplever en lille forbedring 

og kan i værste tilfælde opleve, at kernen benytter dobbelt så langtid.  

Med den hurtigste implementering valgt, så kiggede vi igen på hvilke 

blokstørrelser, de forskellige kerner bør køres i, for at de er kører hurtigst muligt. 

I de næste to underafsnit beskriver vi de eksperimenter, vi foretog for at 

bestemme disse for den primære kerne og precalc kernen. Som beskrevet i afsnit 

8.3.2.4 er det her vigtigt for vores implementering, at blokstørrelserne går op i 

hinanden, når de fastlægges. 

9.2.2 Blokstørrelse for primærkerne 

For at bestemme den bedste blokstørrelse for den primære kerne udførte vi de 

samme forsøg som ved bestemmelse af kernestørrelsen i afsnit 9.1.1. Dvs. at vi 

udfører denne del af algoritmen med forskellige blokstørrelser, kernen skal 

eksekveres med, og aflæser den totale tid for kernen. I dette eksperiment valgte 

vi at undersøge blokstørrelserne 32, 64, 128 og 256 med    score funktionen. 

Resultaterne af dette kan ses på Figur 44. 



 
 

124 
 
 

 

Figur 44 – Tiden for den primære kerne med forskellige blok størrelser. 

Ud fra resultaterne kan man konkludere, at det bedste valg her er en 

blokstørrelse på 256 til den primære kerne for den dynamiske tabeludfyldning. 

Med 32 tråde per blok opnås der en occupancy på      , med 64 tråde per blok 

opnås der en occupancy på       og for 128 eller flere tråde per blok fås en 

occupancy på      . Af denne årsag ses det, at de to sidste er de hurtigste. At 

den med 256 tråde per blok er hurtigst, kan skyldes, at jo større blokkene er, jo 

mere kan paralleliseres i hver blok, da diagonalerne vil blive længere. Det er ikke 

muligt at benytte en blok størrelse på 512, da der så ikke vil være nok shared 

memory til en blok. 

9.2.3 Blokstørrelse for precalc kerne 

Eksperimentet med at finde den bedste blokstørrelse for precalc kernen udførte 

vi det samme eksperiment som i forrige afsnit, dog med den forskel, vi aflæste 

den totale tid for precalc kernen. Vi undersøgte i dette eksperiment 

blokstørrelserne 2, 4, 8, 16 og 32, og resultaterne af disse forsøg kan ses på Figur 

45. 
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Figur 45 – Tiden for percalc kernen med forskellige blok størrelser, der er todimensionele. 

Af disse resultater ses det at der opnås den hurtigste udførelsestid for precalc 

kernen ved valg af 16 som blokstørrelse. Occupancy med disse blokstørrelser er i 

samme orden,      ,      ,      ,      og    . Af denne årsag er 

blokstørrelsen på 16 den hurtigste. Idet 16 går op i 256, som blev valgt i forrige 

afsnit, så kan disse to blokstørrelser fungerer helt korrekt med vores 

implementering. 

9.3 Dannelse af ny profil ved hjælp af alignment-sti 
For dannelsen af en ny profil ud fra den bestemte alignment-sti har vi kun én 

implementering af på CUDA. Af denne grund undersøgte vi her med det samme, 

hvilken blokstørrelse, som er den bedste at vælge for de kernels, som danner 

denne profil. I implementeringen består denne del af algoritmen af to dele, som 

vi målte tiden af ligesom det blev gjort ved bestemmelsen af blokstørrelserne til 

kernerne i de forrige afsnit. Resultaterne af eksperimentet ses på Figur 46. 
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Figur 46 – Tiden fordelt mellem de to kerner med varierende blok størrelse. 

For den første del kan man af resultaterne se, at en blokstørrelse på 128 giver 

den hurtigste udførelsestid, mens det for den anden del er en blokstørrelse på 

256, som er det bedste valg. Idet den første del kun er ca. 0,5% bedre ved at 

vælge 128 fremfor 256 som blokstørrelse, så valgte vi anvende en blokstørrelse 

på 256 for begge kerner. At det er blokstørrelsen på 256 er på grund af at 

occupancy er højst i dette tilfælde. 

9.4 Alignment-sti fra MSA 
Til bestemmelse af en alignment-sti ud fra en MSA, har vi implementeret de to 

udgaver beskrevet i afsnit 8.4.1 og testet de to ved at måle den samlede tid for at 

bestemme en alignment-sti fra en MSA med en længde over 10.000 med 10 

sekvenser. Vi har desuden testet den optimerede udgave men henholdsvis en 

blok og to blokke.  Resultatet af testen er vist i Figur 47. For den optimerede 

udgave benytter vi en blokstørrelse på 256 for den første kerne. 
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Figur 47 – Tiden for at finde en alignment-str fra MSA. For den optimerede udgave er tiden for 
hver af de to kerner vist. 

Det ses, at den simple løsning er meget langsommere end de to andre, som også 

er forventet, da vi i de to optimerede paralleliserer mere af beregningen, idet     

kan beregnes parallelt. Jo flere sekvenser MSA’en indeholder, vil vi også forvente, 

at denne forskel vil være større. Den hurtigste implementering er den, hvor vi 

benytter en blok per tråd. Denne er hurtigere, da den benytter en warp per tråd, 

modsat i den anden, hvor der benyttes en warp indeholdende begge tråde. 
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9.5 Endelig opsætning 
På baggrund af eksperimenterne i de forrige afsnit kender vi den bedste 

opsætning af vores implementering i CUDA. De bedste implementeringer og 

blokstørrelser er opsummeret nedenfor. Disse vil blive anvendt til at 

sammenligne vores implementering af MUSCLE med den oprindelige version i 

afsnit 10. 

 Profil fra MSA 

o Implementering: Register + Constant + Templating 

o Blokstørrelse:    2  for DNA og      for aminosyre 

 Dynamisk tabeludfyldning og backtrack 

o Implementering: Blocking, shared memory, preberegning af 

match score, streams, diagonal layout af backtrack tabel samt 

mindre shared memory til diagonaler i hver blok. 

o Blokstørrelse:   2   og      

 Profil fra alignment-sti 

o Blokstørrelse:   2   

 Alignment-sti fra MSA 

o Implementering: Optimeret med to blokke. 

o Blokstørrelse:   2   for den første kerne, og     for den 

anden kerne. 

 Objektiv score 

o Blokstørrelse:   2   for de objektiv score funktioner, der 

benytter en endimensionel blok og      for de, der benytter 

en todimensionel blok.  

 Sletning af kun-indels kolonner 

o Blokstørrelse:   2   

 Sammenligning af sti 

o Blokstørrelse:   2   

 Konstruktion af ny bedste MSA 

o Blokstørrelse:   2   

Blokstørrelsen for de sidste fire, er valgt med udgangspunkt i at GPU’en, der 

benytter Compute Capability 2.1 for at få en høj occupancy. 
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10 Resultater og vurdering 
Efter at vi fik bestemt den bedste opsætning af vores implementering af MUSCLE 

på CUDA i det forrige afsnit, så valgte vi at sammenligne denne med den 

oprindelige MUSCLE. I de følgende underafsnit vil beskrive hvorledes, vi har målt 

tider for hver enkelt af de vigtigste dele i algoritmen, og hvor meget hurtigere det 

dermed er blevet. Til sidst vil vi vise, hvor meget hurtigere vores implementering 

er i forhold til den oprindelige ved en fuld kørsel af et kendt datasæt samt 

derefter se på, hvorledes hastighedsforøgelsen bliver, når antallet af sekvenser 

og længden af sekvenserne forøges. Også i dette afsnit blev eksperimenterne er 

udført på computeren, der er beskrevet i detaljer i Appendiks 1: Computer 

anvendt. 

10.1 Profil fra MSA 
I dette forsøg lod vi MUSCLE bestemme en profil fra en MSA, som indeholdt en 

sekvens. Dette sker i stadie 1 af MUSCLE. Dette blev gjort for ti forskellige 

sekvenser, hvorefter tiden for dette blev målt, hvorefter forsøget blev gentaget 

to gange mere. Alt i alt tre forsøg, hvorefter vi bestemte 

gennemsnitsudførelsestiden for disse tre forsøg på både CPU og GPU. 

Hastighedsforøgelsen (speedup) blev da bestemt ved at dividere 

udførelseshastigheden for CPU med udførelseshastigheden for GPU. 

Udførelsestiden for GPU inkluderer her allokering og kopiering af sekvensen til 

GPU, allokering af profilvektoren og udførelsen af selve kernen, idet det vil være 

mest retfærdigt at sammenligne med i stadie 1 af MUSCLE algoritmen. Resultatet 

af forsøget ses på Figur 48. 
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Figur 48 – Speedup mellem CPU og GPU som funktion af antallet af symboler i en sekvens. 
Tiderne er med allokering på CPU. 

Af resultaterne ses det at GPU implementeringen bliver 50 til 70 gange hurtigere 

end CPU implementeringen, når algoritmen eksekveres på sekvenser over 50.000 

tegn. Ud fra selve resultaterne ses det desuden også, at det først er, når 

sekvenslængden er 200 eller mere, at der opnås en hastighedsforøgelse på mere 

end 1, hvilket betyder denne del først er værd at køre på GPU udgaven, når 

sekvenserne er på over 200 tegn. 

I det forrige forsøg blev udførelsestiden for GPU som beskrevet målt med 

allokering og kopiering af sekvensen m.m. inkluderet. Som et ydereliger forsøg 

valgte vi også at udføre det samme eksperiment for GPU dog med den forskel, at 

vi kun målte udførelsestiden af selve kernen, som foretager denne del af 

algoritmen. Disse udførelsestider vil da kunne ses som sammenlignelige, hvis det 

var tilfældet at MSA allerede var placeret på GPU’en. Hastighedsforøgelsen på 

baggrund af dette forsøg ses på Figur 49. 
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Figur 49 – Speedup mellem CPU og GPU som funktion af antallet af symboler i en sekvens. Tiden 
er for hvor lang tid, kernen benytter af tid kun. 

Af disse resultater ses det, at der sker en markant hastighedsforøgelse selv på 

forholdsvis små sekvenser. Ved en sekvenslængde på 100 er den cirka 4, ved 

1000 er den cirka 40, ved 10.000 er den cirka 250 og ved 100.000 er den cirka 

750. I dette forsøg er det allerede ved en sekvenslængde på 25 at 

hastighedsforøgelsen bliver mere end 1. 

Ved sammenlign af de to forsøg er det tydeligt at tiden der anvendes på at 

kopiere sekvensen fra host til device har en stor betydning for den bestemte 

speedup. I det første forsøg er det af denne grund at hastighedsforøgelsen først 

bliver mere end 1 ved en sekvenslængde på 200, mens det i det sidste forsøg 

allerede er ved en sekvenslængde på 25. 

10.2 Profile-profile alignment 
I disse forsøg målte vi udførelsestiden for hver af de tre dele på samme måde 

som ved bestemmelse af hastighedsforøgelsen ved profil fra MSA, som beskrevet 

i afsnit 10.1. Profilerne er af samme længde. 
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10.2.1 Dynamisk tabeludfyldning 

For NW er tiderne for GPU målt over allokering af backtrack tabel og den samlede 

tid for at udfylde tabellen med kernen. Hastighedsforøgelsen mellem CPU og GPU 

udgaven for den dynamiske tabeludfyldning ses på Figur 50. 

 

Figur 50 – Speedup mellem CPU og GPU for den dynamiske tabeludfyldning som funktion af 
profilerne længde. 

Af resultaterne ses det, at jo længere sekvenserne er, jo bedre er GPU udgaven i 

forhold til den oprindelige CPU udgave. Dette er forventet, da jo længere 

profilerne er, jo større vil diagonalerne blive i udfyldning af den backtrack 

tabellen. Jo flere lange diagonaler, jo mere paralleliseres i forhold til CPU 

udgaven. 

10.2.2 Backtrack 

Til måling af udførelsestiden for backtrack på GPU indgår allokering af stien på 

GPU’en og kernen, som bestemmer stien ud fra backtrack tabellen. 

Hastighedsforøgelsen ses på Figur 51. 
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Figur 51 - Speedup mellem CPU og GPU for backtracing, der finder en alignment-sti. 

Ud fra resultaterne ses det tydeligt, at der sker en lineær hastighedsforøgelse, 

som er højere, jo længere sekvenserne er. I vores implementering af dette på 

GPU anvender vi kun en tråd på samme måde som i CPU udgaven. Det er derfor 

ikke på baggrund af parallelisering, at der ses denne forbedring. Det skyldes i 

stedet for, at vi i vores implementering allokerer plads nok den maksimale sti 

som kan forekomme, hvorimod der i CPU udgaven sker følgende. Når der er 

bestemt en kant, så gemmes den i en sti, som i første omgang er 1000 i længde. 

For hver kant derefter, så flyttes hukommelsen et hak, hvorefter kanten tilføjes i 

starten af hukommelsen. Så snart hukommelsen til stien er fuld, så forøges 

hukommelse til stien med 1000 pladser til kanter. Det må være denne tilgang, 

som gør, at vi ser en hastighedsforøgelse i denne del af algoritmen. 

10.2.3 Profil fra alignment-sti 

Udførelsestiden for bestemmelse af profil fra en alignment-sti i GPU udgaven 

inkluderer allokering af profil og selve kernen til bestemmelse af profil ud fra 

stien. Resultaterne for forsøget ses på Figur 52. 
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Figur 52 – Speedup mellem CPU og GPU for at finde en profil fra en alignment-sti. Vist som 
funktion af længden af de to profilers længde. 

Af disse resultater ses det, at der opnås hastighedsforøgelse på helt op til 

omkring 35 ved en sekvenslængde på 28.000. Det, at resultaterne ligger så 

spredt, skyldes at tiden er vist som funktion at længden af profilen, og ikke vist 

som en funktion af alignment-stiens længde.  Alignment-stiens længde vil dog 

generelt blive længere, jo længere to profiler er. Vi kan se, at speedup’en også 

bliver højere, jo længere profilerne og derved alignment-stien er. 

10.3 Alignment sti fra MSA 
Ved bestemmelse af udførelsestiden for bestemmelse af alignment-sti ud fra en 

MSA på GPU inkluderer allokering af alignment-sti på GPU’en og den 

eksekverende kerne. I forsøget anvendes den MSA, som MUSCLE er kommet 

frem til på dette tidspunkt, som i dette forsøg indeholder ti sekvenser. Efter at 

have målt udførelsestiden for både CPU og GPU udgaven kunne vi bestemme 

hastighedsforøgelsen som ses på Figur 53. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Sp
e

e
d

u
p

 

Sekvenslængde 

Profil fra alignment-sti, Speedup 

CPU/GPU



 
 

135 
 
 

 

Figur 53 – Speedup mellem CPU og GPU for at finde en alignment-sti fra en MSA. Vist som 
funktion af alignment-stiens længde, der også er MSA’ens længde. 

Af disse resultater ses det, at GPU udgaven ikke er hurtigere en CPU udgaven. 

Dette skyldes det faktum, at både CPU og GPU udgaven køres i en tråd. Grunden 

til at denne del er implementeret på GPU skyldes, at MSA’en allerede i dette trin 

af algoritmen lå i hukommelsen på GPU device. En kopiering frem og tilbage 

mellem host og device ville straffe den samlede udførelsestid meget mere. 

10.4 Sletning af gaps kolonner 
I stadie 3 har vi det, at MSA bliver skåret over i to dele, da kunne det være 

tilfældet, at der i de nye MSA’er kan ske at være kolonner, som kun indeholder 

indels. Ved målingen af udførelsestiden for dette trin på GPU inkluderer 

allokering af de to nye MSA’er og kernen, som bestemmer hvilke kolonner, som 

de to nye MSA’er skal bestå, hvori gaps kolonner er blevet udeladt. 

Eksperimentet er udført på samme måde som i afsnit 10.3. Hastighedsforøgelsen 

som der er for dette trin på GPU i forhold til CPU ses på Figur 54. 
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Figur 54 – Speedup mellem CPU og GPU for at fjerne kun-indels kolonner fra en MSA  

Ud fra resultaterne ses det, at hastighedsforøgelsen bliver større end 1 ved en 

MSA længde på mere end 1.200, og ved en længde på omkring 5.500 ses en 

hastighedsforøgelse på omkring 19. Udførelsestiden for selve kernen blev også i 

dette forsøg målt for sig selv. I dette tilfælde stiger hastighedsforøgelsen til mere 

end 1 allerede ved en længde på omkring 500, og ved en stilængde på omkring 

550 ses en hastighedsforøgelse på omkring 58. Det er altså igen tydeligt, at selve 

allokeringen af hukommelse på device påvirker den samlede udførelsestid for 

trinnet i algoritmen. 

10.5 Fuld kørsel 
Vi har nu set, hvorledes de forskellige dele er hurtigere end de oprindelige. I 

dette afsnit vil vi se, hvorledes den samlede MUSCLE algoritme er blevet 

hurtigere. Dette er målt ved at måle tiden fra når MUSCLE starter til den slutter. I 

afsnit 10.5.1 anvendes MUSCLE på et kendt datasæt, BALiBASE, hvorefter vi i 

afsnit 10.5.2 anvendes MUSCLE på sekvenser vi selv har genereret for at se, 

hvorledes hastighedsforøgelsen er ved en stigende mængde af sekvenser og ved 

en forøget sekvenslængde. 
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10.5.1 BALiBASE 

Ved analysen af den oprindelige udgave af MUSCLE i afsnit 4 anvendte vi 

BALiBASE version 3, som et værktøj til at undersøge MUSCLE. Derfor var det 

naturligt at lade GPU udgaven køre på den samme serie af sekvenser med både 

standard indstillingen i MUSCLE og uden anker kolonner slået til (NoAnchor), som 

beskrevet i afsnit 3.4.2. Den målte totale tid for eksekvering af BALiBASE for hver 

version ses på Figur 55. I alle tilfælde er der fundet den samme resulterende MSA 

på GPU, som på CPU. 

 

Figur 55 – Tiden for at kører BALiBASE v.3 på GPU og CPU med eller uden anker koloner benyttet. 

Ved kørslen på CPU ses det, at når der ikke benyttes anker kolonner, så bliver den 

samlede udførelsestid langsommere, mens det ved GPU implementeringen sker 

det modsatte. Dette er forventet, idet når anker kolonner slås til, så vil f.eks. den 

dynamiske tabeludfyldning opnå en højere speedup, som vi så i vores 

eksperimenter. Tabellen bliver større, da der forfines en stor MSA og ikke en lang 

række mindre MSA’er. 

Alt i alt er hastighedsforøgelsen med standardindstillingerne slået på 1,06, mens 

den uden anker kolonner er på 4,15. Dette er rimeligt lavt og skyldes, at 

sekvenser har en længe mellem 43 og 1.630 og derfor ikke paralleliseres så meget 
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i vores implementering. Dog er det alligevel omkring en tredjedel ud af den højst 

opnåelige speedup vi teoretisk kan opnå, som vi i afsnit 4 fandt ud af er 13,7. 

10.5.1.1 Stadiehastighedsforøgelser 

Idet forsøget målte de samme tider som ved analysen, så kan vi også 

sammenligne hvert stadies totale tid med resultaterne fra analysen i afsnit 4. 

Resultaterne ses på Figur 56 og adskiller sig fra Figur 55 ved. at det kun er tiderne 

for selve stadierne, og derfor ikke inkluderer inputlæsning og outputskrivning. 

 

Figur 56 – Fordeling af tiden mellem de tre stadier. 

Det er altså stadig det tredje stadie, som dominerer i kørslen af MUSCLE. Ud fra 

disse resultater kunne vi bestemme hastighedsforøgelsen for hvert stadie. 

Resultaterne for dette ses på Figur 57. 
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Figur 57 – Hastighedsforøgelse fordelt over de tre stadier. 

Ud fra resultaterne ses det, at vi med testsættet ikke opnår en bedre 

hastighedsforøgelse med standard indstillingerne slået til i stadie 1 og 2, mens 

stadie 3 opnår en meget bedre hastighedsforøgelse uden anker kolonner. Dette 

er forventet for stadie 1 og 2, da anker kolonner kun er en del af stadie 3. 

Forskellen i resultaterne må derfor skyldes målingsusikkerhed. Som forventet ser 

vi, at den højeste speedup opnås, når der ikke benyttes anker koloner.  

10.5.2 Hastighedsforøgelse ved mange og lange sekvenser 

Efter at vi havde undersøgt hastighedsforøgelsen på et standard testsæt, så 

valgte vi at undersøge, hvordan GPU implementeringen er i forhold til CPU 

implementeringen, hvis vi lader dem begge arbejde på et stigende antal 

sekvenser eller på en stigende antal af sekvenser. 

Disse eksperimenter blev foretaget ved selv at genere tilfældige strenge, som 

derefter anvendes til et datasæt, som blev anvendt som input til hver af 

implementeringerne. Vi kan gøre dette fordi sekvensernes opbygning ingen 

indflydelse har på kompleksiteten af MUSCLE. I afsnit 10.5.2.1 herunder 

undersøges først hastighedsforbedringen ved stigende antal sekvenser og i afsnit 

10.5.2.2 undersøges hastighedsforbedringen ved stigende sekvenslængder. I alle 
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målinger har vi benytte dimer approksimation objektiv funktionen,    , sådan at 

denne ikke vælges baseret på antallet af sekvenser. Der er ikke benyttet anker 

kolonner, og i alle tilfælde har GPU udgaven fundet samme resulterende MSA, 

som CPU udgaven finder. 

10.5.2.1 Stigende antal sekvenser 

For at undersøge hastighedsforøgelsen ved et stigende antal sekvenser som input 

valgte vi at fiksere sekvenserne til en længde på 500, og derefter lade antallet af 

sekvenser være 100, 200, 300, 400 og 500. Hastighedsforøgelsen med GPU 

implementeringen ses på Figur 58. 

 

Figur 58 – Speedup mellem CPU og GPU sum funktionen af antallet af sekvenser. Sekvenser har 
alle en længde på 500. 

På resultaterne ses det, at hastighedsforøgelsen ligger nogenlunde konstant 

mellem 5 og 9, og altså derfor ikke stiger bemærkelsesværdigt, når antallet af 

inputsekvenser sættes op. At speedup stiger kan skyldes, at jo flere sekvenser, jo 

flere indels opstår der i den resulterende MSA, og længden af profilerne stiger. Jo 

længere profilerne er, jo højere speedup opnås der for f.eks. den dynamiske 

tabeludfyldning, som vist under vores eksperimenter.  
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10.5.2.2 Stigende sekvenslængde 

Hastighedsforbedringen ved stigende sekvenslængde undersøgte vi ved at holde 

antallet af sekvenser konstant, hvorefter vi øgede sekvenslængden for hvert 

datasæt. Som det første valgte vi at holde antallet af sekvenser fast til 100 

sekvenser, og dannede sekvenser på 1000, 2000, 3000 og 4000 tegn. 

Resultaterne af forsøget ses på Figur 59. 

 

Figur 59 – Speedup mellem CPU og GPU sum funktionen af antallet af længden af sekvenser. 
Antallet af sekvenser er 100. 

I resultaterne ser vi en markant forbedring i hastighedsforøgelsen, så snart 

længden af sekvenser forøges. Dette er forventet, da de fleste af vores 

paralleliseringer er på kolonneniveau. Ved en sekvenslængde på 4000 ser vi en 

hastighedsforøgelse på omkring 55 i forhold til den oprindelige CPU 

implementering af MUSCLE. For den pågældende måling tager forsøget omkring 

1 time på CPU, mens det kun tager 64 sekunder på GPU. 

For at se hvad der sker ved en endnu større forøgelse af sekvensernes længde, så 

valgt vi at foretage endnu et forsøg. Her valgte vi dog kun, at hvert 

forsøgsdatasæt er på 5 sekvenser, da hvis vi anvendte 100 sekvenser igen, ville 
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hver måling tage flere timer, når vi overstiger længden på 4.000. I det nye forsøg 

valgte vi at gå helt op til en sekvenslængde på 18.0004, idet dette er det længste, 

vi kan opnå uden at benytte for meget RAM på GPU. Resultaterne af forsøget ses 

på Figur 60. 

 

Figur 60 – Speedup mellem CPU og GPU sum funktionen af antallet af længden af sekvenser. 
Antallet af sekvenser er 5. 

Her ses det, at hastighedsforøgelsen fortsat stiger, jo længere sekvenserne bliver. 

Ved en sekvenslængde på 18.000 ses her en hastighedsforøgelse på 99,5. Og hvis 

vi kunne teste med længere sekvenser, vil vi forvente set ud fra resultaterne, at 

speedup’en vil blive højere. Tiden for instansen med 18.000 benytter CPU 

udgaven i alt 33 minutter, mens GPU versionen kun benytter 20 sekunder. Ud fra 

resultaterne i Figur 58 vil vi forvente, at denne tid vil være cirka lineær med 

antallet af sekvenser, og at forfinelsen i stadie 3 sker sekventielt efter hinanden, 

der kører lineært med antallet sekvenser.  

                                                           
4
 Under testen var det muligt at benytte en sekvenslængde på 20.000 på GPU, men af 

uforklarlig årsager kunne CPU udgaven ikke håndtere dette og fejlede efter kørsels i to 
timer. 
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10.5.2.3 Anker kolonner  

For at undersøge implementeringen med anker kolonnerne, så foretog vi et 

eksperiment, hvor vi har forskellige længder mellem anker kolonnerne. Jo større 

mellemrum er, jo længere bliver de MSA’er, der forfines. Eksperimentet er udført 

med 5 sekvenser af længden 10.000. Speedup for stadie 3 er vist i Figur 61. 

 

Figur 61 – Speedup mellem CPU og GPU med forskellige anker spacing og uden anker kolonner. 

 

Figur 62 – Tiden for stadie 3 med forskellige anker spacing og uden anker kolonner. 
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Det ses som forventet at speedup bliver højere jo større mellemrum der er 

imellem anker kolonerne. Dette skyldes at beregningen af den dynamiske 

tabeludfyldningen kan paralleliseres mere, jo større profilerne bliver. Og helt 

uden anker kolonner opnås den højeste speedup. 

Det som vi ser ved nærmere undersøgelse af resultaterne er at tiden for stadie 3 

på GPU ikke forandrer sig nævneværdigt, ved brug af anker kolonner eller ej. 

Dette er lige modsat det, som fremkommer ved brugen af anker kolonner på 

CPU. Her bliver udførelsestiden nemlig lavere jo mindre afstanden er mellem 

anker kolonner. 

 

  



 
 

145 
 
 

11 Konklusion 
I dette speciale fik vi implementeret en udgave af multiple sekvensalignment 

programmet MUSCLE på CUDA, hvilket eksekveres på et grafikkort. I denne 

implementering fik vi omskrevet de vigtigste dele af algoritmen, således de 

eksekveres parallelt. De vigtigste dele kom vi frem til ved en analyse af MUSCLE 

på CPU. I denne analyse fik vi eksekveret MUSCLE på datasæt, hvor vi så målte 

den tid algoritmen befandt sig i det meste af tiden. De tre meste tidskrævende 

dele fandt vi frem til var dynamisk tabeludfyldning, profil fra MSA og objektiv 

score, hvilket tilsammen udgjorde 92,7% af den samlede udførelsestid, når der 

ikke blev anvendt anker kolonner. 

Disse dele fik vi implementeret med forskellige optimeringer, som vi 

efterfølgende fik undersøgt nærmere. I denne undersøgelse kom vi frem til de 

hurtigste implementeringer af hver del. Og for hver af disse fandt vi frem til den 

bedste opsætning af blokstørrelser til de skrevne CUDA kernels. 

Med udgangspunkt i de bedste blokstørrelser blev hele MUSCLE 

implementeringen fikseret med disse indstillinger, hvorefter vi sammenlignede 

denne endelige implementering med den oprindelige MUSCLE implementering. 

Dette blev gjort ved først at anvende et kendt datasæt navngivet BALiBASE. Den 

totale hastighedsforøgelse med dette blev 4,15, når algoritmen blev kørt uden 

anker kolonner. I forsøget med dette datasæt kom vi frem til, at på CPU er det 

hurtigere med anker kolonner, mens det på GPU er hurtigst uden anker kolonner. 

I forsøget derefter fik vi undersøgt, hvorledes forbedringen udvikler sig ved 

mange sekvenser og ved lange sekvenser. Ud fra disse eksperimenter kunne vi 

konkludere, at hastighedsforøgelsen ikke vokser ydereligere ved forøgelse af 

antallet af sekvenser. Derimod er det tilfældet at hastighedsforøgelsen forøges, 

jo længere sekvenserne bliver. Ved et forsøg med 5 sekvenser på hver 18.000 

kom vi frem til en hastighedsforøgelse på 99,5. I dette forsøg var algoritmen 

ligeledes kørt uden anker kolonner. 

I det sidste forsøg fik vi undersøgt udviklingen af forbedringen ved ændringer af 

mellemrummet anker kolonner. Ud fra dette forsøg kunne vi konkludere, at jo 

længere mellemrummet er mellem anker kolonnerne, jo hurtigere er CUDA 
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implementeringen i forhold til den oprindelige. Slås anker kolonner helt fra, så fås 

den bedste hastighedsforøgelse. Desuden fandt vi frem til at anvendelsen af 

anker kolonner på GPU ikke giver nogen hastighedsforbedring, som det sker i CPU 

implementeringen. 

Dette projekts endelige produkt, altså MUSCLE kørende på CUDA kompatible 

GPU’er kan anvendes af alle de folk, som i forvejen anvender MUSCLE til at 

bestemme mutiple sekvensalignment. Konklusionen af dette er at alle disse nu 

kan anvende dette stykke software til at løse den samme problemstilling, som de 

hele tiden har gjort, men på kortere tid. 

11.1 Fremtidigt arbejde 
Hvis vi skulle arbejde videre denne implementering af MUSCLE på CUDA kunne 

man se på to mulige ændringer. Den ene er at kigge på det tilfælde, hvor der skal 

findes en MSA ud fra mange korte sekvenser. Som beskrevet i vores 

implementering, så opnår vi her nemlig ikke en så høj speedup ved korte 

sekvenser. Man kunne forbedre dette ved at parallelisere den progressive 

alignment i stadie 1 og 2, således at hver tråd på CUDA beregner en alignment for 

hver knude i guidetræet. Dette ville forbedre udførelsestiden idet der er mange 

knuder i guidetræet, når der er mange sekvenser. 

En anden ændring kunne være at forbedre pladsforbruget som anvendes. Dette 

ville kunne gøres ved at udføre profile-profile alignment med Hirschberg idé. Da 

ville pladsforbruget blive minimeret fra       til     , hvis   er længden på den 

længste af de to profiler som alignes. 
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Appendiks 1: Computer anvendt 
Eksperimenter i dette speciale blev udført på en computer med de følgende 

specifikationer og opsætning.  

------------------ 

System Information 

------------------ 

   Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service 

Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120503-2030) 

               BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG 

          Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6750  @ 2.66GHz (2 

CPUs), ~2.7GHz 

             Memory: 4096MB RAM 

Available OS Memory: 4094MB RAM 

--------------- 

Display Devices 

--------------- 

          Card name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti   

       Manufacturer: NVIDIA 

          Chip type: GeForce GTX 560 Ti 

           DAC type: Integrated RAMDAC 

         Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1200&SUBSYS_83901043&REV_A1 

     Display Memory: 2769 MB 

   Dedicated Memory: 978 MB 

      Shared Memory: 1791 MB 

        Driver Name: 

nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um 

Driver File Version: 8.17.0013.0142 (English) 

     Driver Version: 8.17.13.142 

        DDI Version: 11 

       Driver Model: WDDM 1.1 

  Driver Attributes: Final Retail 

   Driver Date/Size: 5/15/2012 12:48:00, 18044224 bytes 

  Device Identifier: {D7B71E3E-5140-11CF-7D73-9DA31FC2C535} 

          Vendor ID: 0x10DE 

          Device ID: 0x1200 

          SubSys ID: 0x83901043 

        Revision ID: 0x00A1 

 Driver Strong Name: 

oem31.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section015:8.17.13.142:pci\ven_

10de&dev_1200 

     Rank Of Driver: 00E62001 


