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Дослiдження засобiв органiзацiї паралельних обчислень на графiчних
процесорах
1. Вступ
У наш час вже нiчим не здивувати. У нас з’явилися телефони, якi з легкiстю вмiщається в долонi i керуються лише дотиками пальця до дисплея, абсолютно крихiтнi
аудiо-плеєри, високошвидкiснi канали зв’язку, за допомогою яких без затримок можна
обмiнюватися великими обсягами рiзної iнформацiї, надпродуктивнi процесори i тонкi ноутбуки все з тими ж продуктивними процесорами. Але є одна велика проблема –
обробка iнформацiї i даних у встановленi термiни. Буває, що навiть найсучаснiших серверних залiв з найсучаснiшими процесорами недостатньо i економiчно невигiдно використовувати для рiшень поставлених завдань. Тут вступає в гру, не так давно отримавши
масове визнання, напрямок GPGPU – паралельнi обчислення на графiчних процесорах.
2. Технологiї
CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) – технологiя GPGPU (англ. Generalpurpose computing on Graphics Processing Units), що дозволяє програмiстам реалiзовувати на мовi програмування С алгоритми, здiйснимi на графiчних процесорах прискорювачiв Geforce восьмого поколiння i старше (Geforce 8 Series, Geforce 9 Series, Geforce 200
Series), Nvidia Quadro i Tesla компанiї Nvidia. Технологiя CUDA розроблена компанiєю
Nvidia. Технологiя CUDA – це середовище розробки на С, яка дозволяє програмiстам i
розробникам писати програмне забезпечення для вирiшення складних обчислювальних
завдань за менший час завдяки багатоядернiй обчислювальнiй потужностi графiчних
процесорiв.
AMD FireStream – являє собою потоковий процесор, розроблений компанiєю ATI.
FireStream – технологiя GPGPU, що дозволяє програмiстам реалiзовувати алгоритми,
здiйсненнi на графiчних процесорах прискорювачiв ATI.
OpenCL (вiд англ. Open Computing Language) – фреймворк для створення комп’ютерних програм, пов’язаних з паралельними обчисленнями на рiзних графiчних i центральних процесорах. У фреймворк OpenCL входять мова програмування, яка базується на
стандартi C99, та iнтерфейс програмування комп’ютерних програм. OpenCL забезпечує
паралельнiсть на рiвнi iнструкцiй та на рiвнi даних i є реалiзацiєю технiки GPGPU.
OpenCL – повнiстю вiдкритий стандарт, його використання доступне на базi вiльних
лiцензiй.
3. Висновки
Чи можливо перетворити персональний комп’ютер на потужне рiшення для спецiалiзованих потреб – суперкомп’ютер? Так, така можливiсть з’явилася. За останнi п’ять–
шiсть рокiв вiдеокарти пiшли вiд основних розрахункових модулiв – центральних процесорiв – iстотно вперед. Їх почали використовувати для невластивих ранiше потреб.
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