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Вовед
Со оглед на стапката на технолошките промени и нејзиниот
секојдневен пораст, брзината на извршување на софтвер кој се бара е се
поголема. Целта е да се добие брзо извршување на апликациите, кој до
детали ќе ги исполни очекувањата на нарачателите и ќе го задоволи
пазарот во онаа мера во која и е очекувано. Дизајнот на апликации кои
паралелното програмирање го имплицираат во самите алгоритми при
креација денес се најбарани. Реалноста доведува многу големи обработки
на податоци, кои се потребни да се извршуваат барем во реално време.
Како одговор на вакви проблеми во 2006 година беше претставен
CUDA (Compute Unified Device Architecture) е паралелна компјутерска
архитектура создаденa од NVIDIA. CUDA овозможува програмски да се
користи драјвер, напишан на програмски јазик C, негови подрутини, да се
врши обработка на податоци на графичкo процесирање на хардвер кој
може да се користи на последни модели на Nvidia's GeForce графички
хардвер. Софтверот овозможува програмери да користат картички за
процесот на податоци, освен само графиката, без да мора да се научи
OpenGL или како да се познава специјален интерфејс со графичката
картичка. Откако CUDA алатки за првпат се појавиле, Nvidia гледа нив да ги
користат секаде каде е можно, од потрошувачки софтвер до индустриски
производи, како и апликациите се неограничени.
Mасовнo паралелни процесори да постигнат високи перформанси, ако
не се грижиме за перформанси, паралелно програмирање е полесно. Да се
фокусираме на техники за пресметковно размислување кои овозможува да
е размислува за проблемите на начини, кои се подложни на компјутери со
високи паралелни перформанси. Хардверската архитектура има
ограничувања. Високи перформанси на паралелно програмирање, бара
некои сознанија за тоа како хардверот всушност работи, веројатно ќе
потрае уште години пред да се изградат алатки и машини па повеќето
програмери да можат да работат без ова знаење. Не би требало многу да
навлегуваме во компјутерска архитектура како посебна тема, наместо тоа,
како придобивка од паралелното програмирање со CUDA е да
размислуваме повеќе на самите проблеми кои ги решаваме, од
математичка гледна точка. Самите библиотеки кои ги има CUDA се
развиени со посебни унапредени математички функции кои се извршуваат
на самата графичка картица, односно јадрата од неа се користат за
паралелизам.
Oшто кај паралелните системи, во минатото, не е доволно
постигнување на иницијативни доверливи перформанси. Предизвикот е да
се постигне тоа на таков начин што ќе може да debug код и со поддршка на
корисниците. CUDA програмски модел се фокусира на паралелизам на
податоци, може да се постигне и со високи перформанси и висока
сигурност во нивните апликации. Се постигнува приспособливост на
хардвер, истражувачки пристапи кон паралелно програмирање, како и на
идни машини, кодот побрзо да се прилагоди кон процедурите на
паралелизам, со минимални промени на декларации.
Имајќи ја во предвид моменталната состојба на ограничени
хардверски брзини и потреба од масовни и брзи пресметки во реално
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време, кога се потребни побрзи пресметки на поголеми податоци, се доаѓа
до реални брзини на процесори кои не се многу корисни за реални
преставувања. Денес постојат брзини над 3 GHz, процесорски системи кои
можат да бидат со повеќе јадра, четири/осум кои сепак се ограничен број и
брзината на пресметка зависи од бројот на јадра кој содржи самиот
процесор. Овде доаѓа на израз паралелното програмирање, меѓутоа во
корист на забрзување на изведба на пресметките. Темата опфаќа нови
технологии и насоки на разгледување на можностите на паралелното
програмирање во насока на забрзување на пресметки. Графички картички
како nVidia, самите содржат стотици јадра, нивното користење може да се
искористи при програмирање, притоа се спроведуваат пресметките кон
тие хардверски елементи за побрза пресметка и резултатот се враќа назад
како готов кон главниот програм.
Последна верзија е CUDA 5. Меѓутоа без разлика дали ќе се употребува
Mac или друг ОС, потребно е да се инсталираат драјверите кои ќе се
прилагодат да се користи паралелизам при употребата на графичката
картичка. Потоа се користи CUDA development environment инсталација,
алатки кои содржат MacOS, користи gcc-компајлер кој заедно се инсталира
со Xcode tools. Cепак за едитирање на кодот може да се користи Xcode.
Eclipse Nsight едицијата е нова со новата верзија, содржи IDE развојна
околина, debug, оптимизација и profiler кој подржава C/C++. Доколку
користиме Windows, постои анализа со NVIDIA Nsight 2.2 кој се интегрира
во Visual Studio.
Големата примена на CUDA како паралелни пресметки ќе ја
прикажеме со некои примери кои имаат научна математичка основа.
Примерот кој на крај ќе биде прикажан со акцент, опфаќа пример од
енвироматиката, Гаусов метод за пресметки на проекција на загадавуња од
излезни гасови како кај оџаци и други димни објекти. Овде податоците ќе
се читаат од текстуална датотека, со временски влезни податоци кои
обично се карактеристични снимања од енвироматиката. Тоа се влезни
податоци кои се обработуваат како датум и време на читања, висина и
дијаметар на оџак, брзина и температура на излезни гасови, брзина и
насока на ветер, надворешна температура, стабилноста атмосферска (6
категории кои можеме да ги одбереме). Важни се координатите на
локацијата која сакаме да ја испитуваме, колкава е концентрацијата на
дадени координати од емисиите на оџакот. Доколку овие координати се
статични, ги читаме снимените податоци и ги пресметуваме сериски, за да
го снимаме времето на пресметка. Овде се појавуваат повеќе функции кои
би ја олесниле главната функција, како Heff,σy, σz (зависат од стабилноста
на времето).
Доколку програмот го прилагодиме со паралелни пресметки,
функциите за пресметка ги пуштаме на повеќе-јадрена пресметка и треба
да добиеме забрзана пресметка. Доколку сакаме да пресметаме
концентрација на емисии од повеќе оџаци тогаш бројот на пресметки ќе се
мултиплицира со бројот на котли(оџаци). Така да координати ќе имаме
повеќе и би можело пресметките да ги направиме за сите координати,
загадувањето е вкупната концентрација како сума од паралелна пресметка
на функција.
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Математичко научна подршка
Методологии на препознавање и практики кои се стандардизираат
имаат вистинската мотивација која историски го поттикна овој развој се
однесува првично на компјутерската технологија и математика.
Математиката во 20-от век не се развивавала заедно со
Аристотеловата, конечните насоки се означени од Wittgenstein и Finetti.
Наместо Математика развиена во Platonist-дисциплина, се дефинира како
"наука за бесконечноста". Всушност, со оддалечување од традицијата, во 20
век Математиката всушност бесконечните множества ги смета за
легитимни објекти на Математичка дискурс. Ова се случува за да се
резонира и со Black-Scholes- моделирачки шеми на локални вреднувања.
Повеќето модели на вреднување се засновани на аналитички финасиски
потенцијал и размислувања од тоа време и цените се континуирани. Овие
поими се како други Platonist идеали на пазарот на комплетноста и
динамична репликација, темели на модел за финансии со кој банките
самите се позиционираат како пазарно-неутрални финансиски
посредници.
Академски програми за квантитативни анализи, или накратко
quants, се организираат за оваа научна парадигма. Квантите се обучени во
стохастични пресметки, да дознаат повеќе за стохастички процеси
дефинирани директно во континуитет, бидејќи при разгледувањето на ова,
се разберира Блек-Шолс теоријата на репликација во својата најчиста
форма, каде репликацијата е безризична. Техниките зад овие теориски
конструкции се зголемуваат со слоеви на формализам кои се нејасни за
поголем дел. Ова индиректно дава научен статус, неизвесно моделирање
на конструкции преку употреба на аргументи по аналогија, без цврсто
спроведување на теоретската точност.
Користејќи реторика на аналогијата, што е спротивно на ригорозни
теоретски одбивања, содржани во Основната теорема за да се оправда
емпириска практика на локалните вреднувања е операција, почеста во
општествените науки. Во 2004 година книгата "Imposture Intellectuelles",
Bricmont и Sokal привлекле внимание кај одредени филозофски кругови, да
се користат аналогии од квантната физика или од релативитетот, за
поддршка на останати несигурни аргументи. Реторичката парадигма
излегла дека е доста ефикасна и продорна. Клуч за користење на
аналогијата е напуштање на ригорозна предвидувачка логика во корист на
семиотичка пристап кој се основа на природна особина на човечкиот
мозок да протолкува и да манипулира со симболи. Инженерите се обучени
да работат многу повнимателно, како во однос на бази на податоци, со
хардверско користење, може ефикасно да се пресмета со помош на
аритметика, без слободни асоцијации по аналогија, за да се постигне верна
презентација на физичките процеси. Во финансиите наместо тоа,
нескротливи синџири на аргументи, по аналогија се правило.
Слично, математички апарат на веројатност и стохастичка анализа
била изградена околу комплексните слоеви на формализам на други
непознати, едноставни концепти. Строги конструкции се сеприсутни и се
користат за да се создаде средина каде симболи не признаваат хардверска
подршка, како бази на податоци, чија смисла може да биде задржана и
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манипулирана само со модел на способности на човечко препознавање.
Чекорот од тука до неправилна употреба на аналогија е многу краток.
Многу финасиски студенти имаат ограничено разбирање на формализмот,
немаат претстава за основните концепти и туркаат аргументи, по
аналогија, заради добивање на резултати.
Ниво на социјална комплексност произлегува од високиот степен на
ентропија од општествената организација, каде што огромен број на
различни инженерски решенија се вклучени со различни математички
кратенки. Ова доведува до хипер-специјализација и заштитни стратегии
низ многуте бизнис пазари, секој со имплементација на одделни
моделирања, рамки и инженеринг солуции.
Притиснати со императивот напред, предлози се појавувиле,
внимание дал Насим Талеб. Неговиот аргумент е центриран на
ненадеждността на модели, сите модели, затоа што појавата на ретки и
непредвидливи “црн лебед" настани над кои нема контрола.
Се заклучува дека треба да се откажи напорот на заедничко
моделирање и да се остават трговците неограничени.
Локалните вреднувања се методологии кои дозволуваат трговците
да ги одбележат нивните сопствени книговодствени книги, со одреден
степен на слобода. Со користење на модели кои се специфични
инструменти, тие не треба да ја координираат нивната вредност со сите
други трговци со ист фактор на ризик или дури и да се помират со
оценките постојано во рамките на нивните имоти. Во коренот лежи
занемарување на основните теореми за финансии. Математичките модели
се многу апстрактни и тие неправилно се користат, по аналогија да се
провери употреба на други неоправдани теоретски практики.
Фактот дека не ни требаат неуспешни модели не значи не ни требаат
модели. Моделите се бескорисни ако не штетат и всушност ги остава
индивидуалните учесници на пазарот неограничени или ненасочени,
бидејќи тие не биле во согласност и теоретски поткрепени. Да одиме
напред треба да се вратиме на првите принципи и да се изгради рамка на
конзистентно теоретско вреднување, со помош на технологијата што сега
имаме пристап.
Решение е да се оди напред вклучувајќи реформулирање на целиот
математички апарат за финансии врз основа на објекти за кои се користи
хардвер, како бази на податоци. Финансии треба да вклучи солидни
инженеринг искуства. Безконечни апстракции на одредени математички
формализми треба да се избегнуваат, како што тие се справуваат со
симболи кои не можат да се престават како објекти визирани со бази на
податоци, не даваат други верни презентации на реалноста и на крајот
може да се користат само во рамките на реториски вежби по аналогија и
неконтролирани екстраполации.
Исто така е неопходно да се реконструира Теорија на веројатност
според основачите, како дисциплина интимно испреплетена на нумерички
анализи. Еден од преломните мандати на Теорија на веројатност е да се
објасни зошто некои нумерички алгоритми за пресметување на
веројатности, се покажало како ефикасни а други дека не се. Друг фокус е
да се изгради компјутерска стратегија за да се прошири колку што е можно
опсегот на решливи прашања кои произлегуваат, определиво со
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проценката.
Кај финансии одлучноста е концепт од огромно значење. Ако
математичката рамка е слаба, опсегот на прашања кои можат да бидат
одлучени се несоодветни. Одлуките се донесуваат врз основа на алгоритми
кои се извршуваат на компјутер, математичарите имаат задача, со цел
пронаоѓање оптимални формални рамки за дадена технолошка средина.
Односно, треба да се признае дека математиката е напишана од страна на
историјата: како што Wittgenstein инсистирал, математиката е збир на
пронајдоци, а не на изјави со вечни внатрешни вредности. Пронајдоците се
релевантни само доколку се постигне добивка со постојниот хардвер,
подобар од сите други пронајдоци насочена кон истата цел, пронајдоци
има во на историјата како лоши идеи. Математичките пронајдоци не се
само поделени помеѓу вистински и погрешни теореми: тие се поделени
помеѓу изуми кои го прошируваат множеството на технолошко
определиви релевантни прашања и пронајдоци, кои се помалку ефикасни
во таа задача.
Како технологијата се променува, математиката мора да се
прилагоди за да остане релевантна. Ова е контроверзна изјава што
повеќето математичари сметаат дека во денешно време се занимава со
апсолутизам и го отфрлаат концептот на релеванција, ја толкуваат како
"наука за бесконечноста", ефикасно ја претвора во култ. Слободата на
мислата е од огромно значење во науката, но кога овие ставови се
пренесени на индустриско ниво, социјалните последици се сериозни.
Потребно е враќање на математиката на своите инженерски корени,
разоткривање на духот доминантен во 19-тиот век, каде се случува научна
и технолошка револуција. Одвоеноста на математиката и инжинерството е
иницирана од страна на Кантор кој ја претставил идејата дека легитимно
објекти на Математика може да бидат бесконечни. Всушност бесконечни
објекти не можат да се претстават како бази на податоци, и резултатите во
овој контекст може да се толкува на тој начин само по аналогија почетокот на сите илузии на научна строгост. Хилберт предложил општа
основа на кој резултат може да се докаже за бесконечна логика, може да се
изведе со користење конечни средства, програма која била докажана
погрешна од Годел, но сепак влијаела на Колмогоров како основа за
теоријата на веројатност.
Колмогоров успеал и покрај останати протиставени, De Finetti
никогаш не ја прифатил аксиомата на преброиви додатоци. Можеби не е
случајно иако ги измислил основните теореми за финансии, т.н. АrrowDebreu хартии од вредност, и т.н. Markowitz портфолио теорија и го
претставил концептот на пазарната цена на ризик.
Историјата на академија е полна со дела за кредитни
несоодвентности, како Марк Рубинштајн дал документи во неговата книга
од 2007 година под наслов “Историја на теорија на инвестиции”.
Слично, Витгенштајн не се споменува во математика, често е
признаен како еден од највлијателните филозофи на 20 век, дека
деконструирал порано филозофски системи со намалување на изрази, до
јазично поедноставни и кон крајот на неговата кариера, тој го сметал за
неговата единствено големо животно дело, Витгенштајн одговорил дека тоа е неговата философија на математиката.
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Несогласување меѓу математичарите сеуште има. В.И.Арнолд,
награден лауреат, за неговата работа во класичната механика и еден од
најистакнатите математичари сеуште живи, во визионерско интервју од
1996 вели: “Тоа е страшно да се размислува каков вид на притисок
Bourbakists ставил (очигледно не е смешно) студентите да се намалат со
формални машини! Овој вид на образование е формализиран сосема
бескорисно за сите практични проблеми, па дури и опасни, што доведува
до Чернобил-тип на настани. За жал, оваа чума на официјално одбивање се
шири во многу земји, и иднината на математиката заразени од тоа е
прилично мрачни.”
Се чини дека "Чернобил вид на настан" како што предвидел Арнолд
всушност се случи во 2007 година.

Технологија
Компјутерската технологија во 1970-тите и до крајот на 1990-тите е
строго ограничена, ако се гледа од денешен аспект. Процесорите се
состоеле од едно јадро и беа во можност да процесираат една нишка
едновремено. Покрај тоа, меморијата е оскуден ресурс. Ова мотивира
развојот на алгоритми што може да се паралелизираат со извршување на
одделни процеси на различни јазли, без комуникација и споделување на
меморија или користење на меморијата повремено.
Системите денес се многу различни. Тие се хетерогена плочи
поврзувајќи заедно мулти-јадрени процесори MIMD и мулти-процесори
SIMD. Акронимот MIMD (multiple-instruction-multiple-data) е повеќеинструкции-повеќе-податоци и се мисли на процесори кои се способни за
извршување на нишки независни едни од други. SIMD (single-instructionmultiple-data)
е
една-инструкција-повеќе-податоци
и
означува
мултипроцесори кои една инструкција ја споделуваат помеѓу 16 или 32
различни јадра, обработка на различни податоци. Овие различни дизајни
се најдобри во остварувањето на различни задачи и оптимална
конфигурации според тоа се комбинираат и двата типа.
MIMD се претставува најдобро како кај Монте Карло сценарија и има
смисла негово користење. Секое случајно сценарио има поединечни
специфичности и бара вршење на инструкциски наредби кои зависат од
самото сценарио. SIMD процесор нема да оствари таква задача ефикасно,
како кај сите наредби од ист блок со 16 или 32 ќе бидат принудени да се
координираат и да ги делат истите инструкциски регистри, со што се
создава неефикасност и неактивности односно прекини.
SIMD мултипроцесори се изразити во извршувањето на наредби кои
можат да бидат внимателно планирани и каде е полесно да се
синхронизираат блокови на нишки, кои извршуват иста логика.
Синхронизацијата е поволна односно покорисна за операции како читање
и запишување на цели страници од и кон меморија. Генерирање на
сценариото нема да можат да искористи предностите и како по правило
бара случаен пристап на меморија. Сепак, матрични манипулации како
множење се идеални за SIMD мулти-процесори. Инструкциите може да
бидат поделени од повеќе нишки, кои оперираат на соседните мемориски
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адреси и пристап кон меморија може да се групира како стрим во читање и
пишување на цели страници, операции во глобалната меморија.
Тековните хардверски способности на тој начин обезбедуваат
хетерогени системи, составени со плочи со висока густина на MIMD, со
колку што е можно повеќе јадра и неколку SIMD мулти-процесори кои пак
обезбедуваат функционалност на матрична мултипликација и друга
линеарна алгебра манипулации од сличен тип, додека MIMD имаат задача
да се генерираат сценарија и глобална координација.
На ваков начин се поставува хардверската подршка во споредба со
Теоријата на веројатност и Математички финансии треба да се ажурираат.
Препознавајќи
ги
експлицитните
хардверски
зависности
од
математичките формализами е услов за релевантност. Заедно со
обновување на основите во овие области на математиката, треба да се
вклучи и идентификација и оптимизација на мал сет на основен
хардверско зависна библиотека со интерфејси, со кои можат да се опфатат
сите нумерички проблеми. Математичките формализми треба да бидaт
структурирани околу ова основна библиотека за да се овозможи една за да
се постигнат сите неопходни задачи во вреднувањето и управувањето со
ризикот.
Треба да се остави простор за развој на математичките апстракции.
Најосновниот вид на апстракција е употреба на алгебарска методи, што е
спротивно на ексклузивната употреба на објекти со директна веројатна
содржина.
Историски гледано, алгебарско користење на геометријата се
покажало исклучително моќно. Моќни серии на проширувања за
тригонометриските функции е откриено од страна на Керама, дал начин на
табеларна пресметка од овие функции, и да креирале првични примери на
современа интегрална и диференцијална анализа. Овие идеи биле
алгебаризација и дефинирани со Тејлор кој го открил општото правило
како серија проширувања, со што се раѓа модерната анализа.
Голем дел од математиката во последните 3 века е базирана на
стекнатите способности од страна на човештвото со можноста на серии
проширувања. Технологијата првпат употребува компјутери во 18 век, каде
што "компјутер" се користи како интерпретер кај студенти во Кембриџ, за
сумирање на посебни функции. Сукцесивно, механички уреди се
дизајнирани да се постигне иста задача, кулминирајќи во машина Babbage,
механички артефакт за пресметка на сериски пресметки. Тоа се
прекурзори на современите компјутери изградени со електронски делови.
Способноста на оценување на развојните серии, воздигнуваат идеи
за специјални функции, функции кои се далеку најзастапени се оние хипергеометриски, напишани како проширувања со коефициентите на посебна
алгебарска форма во зависност од три параметри. Посебни случаи на вкави
функции вклучува тригонометриски, експоненцијални и логаритми
функции, функции за грешки, Bessel функции, итн. Математичарите во 18 и
19 век изведувале равенки со решенија на аналитички признаена
затворена форма, кои можат да бидат изразени во однос на специјални
функции. Во тој период математиката во значајна мера е насочена кон
апликации од физика и инжинерство. Математичките финансии се
развиени од неодамна. Аналитички решлив модели се ограничена понуда,
12

модели на деривативни цени биле изградени на основа на равенки, кои за
првпат се откриени во контекст од физиката, како решливи во однос на
посебни функции. Заедничките барањата поставени кон хардверски
производители од страна на клиентите по физика и финансии, мотивирале
воведување на додатоци со цел оптимизирање на пресметка на
специфични функции - тоа пред сè значи поддршка на двојна прецизност.
Вреднување на специјални функции е често деликатно и точноста на
резултатите има тенденција да биде осетлива во врска со грешки од
подвижна запирка.
Иновации во компјутерската технологија во 1970-те мотивирале
разгледување на нови класи на решливи равенки. Раните архитектури се
карактеризираат со доста неефикасни АЛУ-аритметичко логички единици.
Придвижувањето на податоците од меморијата кон регистрите е
релативно брзо во споредба со времето потребно за извршување на
аритметики. Сепак, меморијата била многу скап и оскуден ресурс. Оваа
технологија мотивира воведување на нова класа на алгоритми која се
проширува врз способноста да се применува редок вид на матрица чувана
во компактен формат на вектор. Со тоа се дава повод за нумеричка
анализа. Значи, почетни примени на новите технологии се во физиката и
инженерството и потоа се адаптираат за финансии со создавање на
погодни модели на класи.
Случајно, исто така, нумеричката анализа самата како дисциплина
разви зависност од аритметиката на прецизност со повеќе децимални
места. За да се реши равенка со стабилен метод треба да се одреди време
поединечно, со почитување на т.н. CFL услов, од имињата на Courant,
Friederichs и Lewi. "Безусловно стабилни" методи се состојби каде CFL
условот не е постулиран. Номенклатура што не одразува, е дека методите
се само маргинално стабилни, не се силно стабилни. Сепак, висок регион со
конвексност често се најинтересни за финансиски апликации. Тие се
случуваат, на пример, во близина на опција повик или во близина на
граница на бариерна опција, каде што управување со ризик е посебно
осетлив. Да се стабилизира маргинална стабилност или речиси нестабилен
метод, овие проточни алгоритми се започнати специјално за двојна
прецизност кај АЛУ.
Доаѓањето на графичкиот процесор, GPU пресметки на основа на
SIMD микропроцесори, кои целосно нови видови на размислувања
преовладувале во дизајн на микрочип. GPU (Graphic-Processing-Unit) или
"графичка процесорска единица", сака да нагласи дека графичко
рендерирање првично е наменето како примарна задача. Човечкото око не
е во можност да ја согледа разликата на палети за боја, дефинирана со 32битно преставување или 64-битно, аритметика со едно децимално место е
воведено како предносно застапување кај SIMD микропроцесори.
Графичките процесори воведуваат нови елементи, тие содржат
меморија и се способни за множење на матрици. Брзина на обработка на
множење кај матрица со single-прецизност е во teraflop големина, невидено
ниво на изведба кај архитектура со заедничка меморија. Оваа способност
отвора врати за друг акроним: GPGPU, и е general purpose или "општа
намена на графичкиот процесор", а графичките картички се користитат за
пресметки, освен за рендерирање на графика.
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Откривањето на графичките процесори не е поттикната од
математичари. Во публикации од Фурие, пред два века јасно укажува на
неговата цел: да се пресмета експоненцијалноста на Лапласов оператор.
Ова е операција потребна да се пресмета веројатноста на транзицискиот
кернел или чинење на кернел. Матричното степенување може да се
постигне ако се има способност на ефикасно множење на матрици. Многу
ефикасен алгоритам за намалување на пресметка на експонцијали до низа
од множители, веќе бил познат на Грците и се нарекува "брзо
степенување". Иако се пронајдени Фуриеви низи, алатка која работи само
за одредена класа на матрици, спомнувајќи Toeplitz матрици. На тој начин
се ограничува со динамични спецификации, на одредени форми и
предвидел користење на тригонометриските функции за намалување на
пресметување на матрица со експоненции, со што се шири серијата на
пресметки. За возврат, моќни серии се сведени на пребарувања од табели,
подготвени од страна на луѓе, без технологија.
GPU се воведува за потребите на комерцијалните игри. Сега оваа
технологија е достапна, и неочекувано математиката да се зема кај
формализмот. Можеби за прв пат во историјата, математиката е изложена
на надворешни и неочекувани технологии.
Клучот за создавање на математичка рамка за Теорија на
веројатност, која одговара на моменталната хардвер средина е
алгебразација на геометрија, е успешно како што се анализира. Со
веројатноста, алгебразација е исто така можно се додека не се намалат сите
пресметки на матрични манипулации. За среќа, оваа не е целосно
истражено. Квантна физика се базира на форма на Теорија на веројатност,
која е различна од онаа потребна кај финансии. Се разбира, повеќето
радикални разлики се на ниво на интерпретација. Но исто така има големи
сличности со алгебарско ниво. Под одредени услови, може да се мапира
квантна динамика, спецификација во веројатен процес со множење на
временски координати со некоја имагинарна единица. На тој начин,
Schroedinger равенки за слободна квантна честичка се сведени на опцијата
Bachelier модел на проценка-чинење. Комплексни броеви се еминентен
алгебарски концепт кој се покажа како многу корисен во сите видови на
инженерски апликации. Формализмот на квантната физика во голема мера
е алгебарски и се занимава со проблемите кои се од ред на големина на
покомплексни и математички предизвик од било кој проблем во теоријата
на стохастички процеси кои се важни за матем. финансии. Квантната
физика управува со комплексноста преку потпирање врз алгебарски начин,
односно операторот методи.
Дури и без сметководство за улогата на модерната технологија,
комплексната разлика меѓу квантната физика и финансиите е само по себе
добра индикација дека алгебразација на веројатност може да редефинира
граница меѓу нерешливи и решливи прашања. Интересно е за физичари
кои влегоа во финансии во почетокот на 1990-тите години не помогна на
оваа насока понатаму да се развие, наместо тоа се раздели во стандарден
веројатен формализам за финансии.
Стохастички анализи се засноваат на пресметки на мостови при што
сe смета дека процесот е со почетна состојба и се пратат сите патеки,
завршувајќи со дадена вредност, во одреден временски период. Клучот е да
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се забележи дека таквите очекувања со премини, условно може да се
изрази со матрици чии два индекси се индикатори на почетна и крајна
состојба на променливи. Понатаму, овие матрици можат да се пресметаат
од страна на брзо степенување/експоненцијално на GPU. Стохастичка
анализа може да биде лишена од нивоа на формализам, може да се сведи на
една гранка од линеарна алгебра.
Алгебрализација на веројатност сепак не се наметнувало како
насока за истражување, се до неодамна и се уште се смета за необично.
Објекти на математички дискурс во ортодоксна веројатност се дадени од
страна бесконечни симболи, без директна хардверска репрезентација, како
бази на податоци. Значењето на овие симболи се согледувало само од
биолошки мозоци со користење на аналогии со секојдневните искуства, на
основа на Теорија на веројатност во човечки интуиции е толку длабоко,
што манипулации од значајни објекти д веројатност, со оние кои не
признаваат директна интерпретација не се сметаат за добар стил, па дури
и прифатливи за објавување во академски списанија.
Конечни сетови од бази на податоци претставени како матрици
природно е голема класа од алгебарски морфизми без директна
интерпретација со веројатност. Тоа не е само нормално, но практично
многу корисно, да се применуваат општите алгебарски трансформации.
Дури и ако средни чекори вклучуваат комплексни броеви без директни
интерпретации, онтолошкото значење е да не се загуби како
аритметичките одбивања да се логички точни и бројно ефикасни. Во
контекст на геометрија и математичка анализа, инженеринг студентите
сега се образовани да се согледа и слободно да користат комплексни
броеви. Современата технологија, сепак, е обврзана да ја променува
ситуацијата
како
нејзиното ефикасно
користење
зависи од
реструктурирањето на математичките рамки на веројатност и финансиите
околу клучните моќни алгебарски манипулации.
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Потреба од воведување на математика
Оптималното проектирање на алгоритми на тековни и нови
микрочип архитектури, особено кај повеќе процесорски и графички
процесори ги истакнува природно математичката рамка во која се
пријдува кон техничките прашања на најдиректен и ефикасен начин, а
најновите достигнувања на компјутерската технологија мотивира и имаат
за цел да се постигне не само поголема ефикасност туку и флексибилност.
На тој начин се фокусира на одредени модели без ограничување на
аналитички финансиски потенцијал во форма на Маркови процеси со
голем број на променливи од ранг 128-1024 за секој ризичен фактор.
Факторот на Монте Карло затоа се дели на прво ниво за справување со
транзициските веројатности и второ ниво кое всушност генерира
сценарија. Можни се единечни фактори на динамика, а и мулти-фактори
процесирани на маргинална повратна дистрибуција на динамичност.
Оптимална стратегија за справување со вакви апликции вклучува
GPU за пресметка на кернели и CPU за пресметка односно генерација на
сценарија. Причините се технички, поврзани со многу различни
карактеристики како
мемориската архитектура: физичката меморија со 3 нивоа на кеш кај CPU,
додека глобалната меморија со комбинација на поделена и константна
меморија со голем број на регистри кај GPU;
фреквенција: 2-3 GHz за CPU, наспроти околу 1GHz кај GPU;
број на јадра: 4-16 CPU, наспроти 120-140 кај GPU;
модел со нишки: природен POSIX или менаџирани .NET нишки со
заклучувања, семафори и др.кај CPU додека е со брзо, нишки со лесни
изврушувања без махенизми на заклучувања кај GPU;
менаџмент на инструкциско извршување: MIMD- повеќе инструкцииповеќе податоци кај CPU кои имаат SSE2 инструкции (проточни SIMD
екстензии) наспроти SIMT (една инструкција-повеќе нишки) кај GPU .
Поради големите архитектурски разлики помеѓу CPU и GPU, не
изненадува дека перформансите со децимални броеви најмногу зависат од
самото извршуање. GPU се одликува со поефикасни перфомаси кај цело
матрични алгебарски пресметки како множење на две матрици, и кај
множење на матрица со вектор, додека кај CPU извршувањата како
сценариски генерирања кој најмногу имаат корист од хиерархии кои
користат кеш за забрзување на случаен мемориски пристап.
Математичката рамка за најдобро да ги разбере овие методи е
опишано во овој дел во најдиректна форма. Како и кај секоја применета
математика, апстрактни конструкции се мотивирани да подготват
легитимитет на основа на компјутерската технологија. Во случај кај
Математичките финансии и Теорија на проценка, се соочуваме со неколку
различни традиции вкоренети во историјата на теоријата на веројатност.
Традицијата на стохастичка анализа е многу погодна за да се справи со
ситуации каде кернели на транзиција на веројатност се надвор од дофатот
на директни нумерички методи и има потреба како да евалуира во
затворена форма или да се изразени преку асимптотски проширувања.
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Многу од овие пресметки може да се вршат со користење на стохастичка
анализа или PDE методи, порано поелегантно со причина за патоказни
репрезентации, подоцна со помоќни алгоритми. Двете методологии се
базирани на бесконечна математика и бескрајна анализа. Да се обликува
веројатност на таков начин што континуирана веројатност може да се
третира како директно се спротивставува да биде претставена како
конечни граници, затоа се користи класичната Колмогорова аксиома за
веројатноста, а особено на аксиомата на преброив додаток (Kolnogorov
1933). Тие не можат да бидат разбрани во целост конструктивни, но тоа не
е неопходно, ако целта е да се добијат аналитички формули за веројатност
на транзиција или функции.
Последните иновации во компјутерската технологија им даде една
можност за директно манипулирање со транзициони веројатности на
кернели, односно да ги пресмета, подреди и да ги разликува. Оваа
способност излегува од можноста на процесорите кои се умешни за
пресметки на множења на матрица и слични цели, на тој начин повеќе не
треба да се потпираме на аналитички финасиски потенцијал. Кај
веројатноста, конечноста е еден од главните двигатели зад работата на
Бруно (Bruno de Finetti 1931) и (Plato 1994) за историски преглед. Други
научници повеќе застапуваат субјективизам и логика. Де Финети ја основа
Теоријата на веројатност врз темпорална модална логика, идеална опција
за финансиска теорија. Предикатната логика како дисциплина била
основана од страна на Аристотел. Аристотеловата логика е конечна и се
повикува на бесконечни објекти само кои се прифатени во форма на
"потенцијално бесконечни", односно како резултат на ограничување на
процес кој вклучува низа од конечни пропозиции. Така, во рамките на
Аристотеловата логика секој исказ е или точен или неточен и се оди на
принципот на исклучена средина. Модална логика, каде ја преставува
Averroes и др. научници, ја воведуваат идејата на можно и неможно да се
дополни на вистинито и лажно. Темпоралната логика додава временска
димензија. Конечна временска модална логика е природна рамка врз која
се застапуваат правни документи, а особено финансиски деривативни
договори за напишани исплати. Имплементации на современ
проценителен систем се потпираат на лексички анализатори и јазици кои
толкуваат договорни спецификации во смисла на временска модална
логика (S.P. Jones и Seward 2000). Природната средина врз која основа е
теоријата на веројатност со финансиите.

Класична употреба на паралелизам
Паралелно програмирање и дизајн на ефикасни паралелни апликации се
воспоставуваат со високи перформанси и научни пресметки. Симулација на
научен проблем е важна област кај природните и инженерските науки, со
растечка важност. Попрецизни симулации или симулации на поголеми
проблеми побаруваат се поголема компјутерска моќ и меморија. Во последните
децении, високи истражувања со високи перформанси се вклучени во новите
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анализи со паралелен хардвер и софтвер, како и постојан напредок на
компјутери со високи перформанси.
Популарни примери се симулации на временска прогноза врз основа на
комплексни математички модели, вклучуваат парцијални диференцијални
равенки или симулации од несреќи кај автомобилската индустрија врз основа на
методи со конечни елементи. Други примери вклучуваат апликации од
графички дизајн и компјутерска графика, за филм и рекламна индустрија. Во
зависност од специфична апликација, компјутерска симулација е главниот
метод за да се добие посакуваниот резултат или таа се користи да се замени или
подобрување на физичката експерименти. Примерот кај временската прогноза,
каде идниот развој на атмосферата треба да се предвиди, само може да се добие
со симулации. Компјутерски симулации се користат за да се добијат резултати
кои се попрецизни, отколку резултати од практични експерименти или може да
се изврши со помалку финансиски напор. Пример, употреба на симулации за да
се утврди отпор на воздухот кај возила, споредено со класичниот тунел
експеримент, компјутерска симулација може да даде попрецизни резултати,
бидејќи релативно движење на возилото во однос на земјата можат да бидат
вклучени во симулација, што не е можно кај воздушниот тунел, бидејќи
возилото не може да се премести. Тестови при несреќа на возила е очигледен
пример каде што компјутерски симулации.
Компјутерските симулации често бараат голем пресметковен напор.
Ниски перформанси на компјутерски систем кој се користи се ограничувачки
симулации и влијае значително на точноста на добиените резултати. Особено,
со користење на високи перформанси на систем се овозможува поголема
точност на симулации кои водат кон подобри резултати. Затоа, паралелни
компјутери често се користитат за извршување на компјутерски симулации.
Kластер системи се изградени од серверски јазли, се широко достапни и често
се користитат за паралелни симулации. Да се користат паралелни компјутери
или кластер системи, пресметките да можат да се извршат мора да се поделат на
неколку делови кои се доделени на паралелни ресурси за извршување. Овие
пресметки како делови треба да бидат независни едни од други, алгоритамот
мора да обезбеди доволно независни пресметки да бидат соодветни за
паралелно извршување. Ова е вообичаено случај за научни симулации. За да се
добие паралелна програма, алгоритам мора да бидат формулиран во соодветен
програмски јазик. Паралелно извршување често се контролирани од страна на
одредени библиотеки или компајлер директиви кои се додаваат на стандарден
програмски јазик како C, Fortran или Java. Програмски техники потребни за да
се добијат ефикасни паралелни програми се различни со соодветни извршни
(runtime) системи и нивни средини (environments).
Паралелно програмирање е важен аспект на високи перформанси и
научни пресметки, но тоа се користи да биде ниче во рамки на цела област на
хардверски и софтверски производи. Меѓутоа, во последно време паралелно
програмирање ја напушта оваа идеја и ќе биде меинстрим развој на софтверски
техники, со радикални промени во хардверска технологија.
Поголемите чип производители почнаа да произведуваат процесори со
неколку моќни, ефикасни компјутери единици на еден чип, кои имаат независна
контрола и може истовремено да пристапат до иста меморија. Нормално,
терминот јадро /core/ се користи за една компјутерскa единици и терминот
повеќејадрени /multicore/ се користи за целиот процесор кој има неколку јадра.
Така, со користење на повеќе јадрени процесори секој десктоп компјутер е како
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еден мал паралелен систем. Технолошкиот развој кон јадрени процесори бил
форсиран од физички причини, бидејќи брзина (clock speed) на чипови со
повеќе транзистори не може да се зголеми на претходна стапка без прегревање.
Повеќејадрени архитектури во форма на еден повеќејадрен процесор,
системи со поделена меморија на неколку јадрени процесори, или кластери на
повеќејадрени процесори со интерконекциска хиерархиска мрежа ќе има големо
влијание за развој на софтвер. Во 2009 година, dual-core и quad-core процесори
се стандард за десктоп компјутери, и чип производители продолжија со oct-core
процесори 2010 година. Според постариот Муров Закон (Moore) исто се
предвидува дека број на јадра кај процесори ќе се дуплира на секои 18-24
месеци. Според извештај на Intel, во 2015 година типичен процесорски чип,
најверојатно, ќе се состои од десетици до стотици јадра каде дел од јадрата ќе
бидат посветени на специфични цели, како менаџмент на мрежа, енкрипција и
декрипција, или графика; мнозинството од јадра ќе бидат достапни за
апликациски програми, обезбедување на потенцијал со огромни перформанси.
Корисниците на компјутерски систем се заинтересирани за придобивки
од зголемени перформанси, обезбедени од повеќе јадрени процесори. Може да
се очекува примена во програми и да се продолжи да се добиваат побрзи со
повеќе и дополнителни функции, кои не може да се интегрираат во претходните
верзии на софтвер, бидејќи сега е потребна премногу компјутерска моќ. Да се
обезбеди ова, дефинитивно треба да има поддршка од оперативниот систем, на
пример, со користење на посветни јадра за нивната намена или со извршување
повеќекориснички програми паралелно, ако е возможно. Но, кога голем број на
јадра се возможни, што ќе се случи во блиска иднина, треба да се изврши една
апликација/програма на повеќе јадра. Најдобра ситуација за развивач на
софтвер би било автоматски трансформатор кој секвенцијален програм (како
влез) создава паралелна програма која работи ефикасно на новите архитектури.
Ако таков трансформатор е достапен, развојот на софтвер може да се продолжи
како и порано. Но, за жал, искуството на истражувањето кај паралелни
компајлери во текот на последните 20 години покажале дека за многу
секвенцијални програми не е можно автоматски да извлечат паралелизам. Затоа,
мора да има некаква помош од програмер, и програмите треба да се
реструктуираат соодветно.
За софтверски равој, новиот хардверски развој кон јадрени архитектури
е предизвик, бидејќи постојниот софтвер мора да се реконструира кон
паралелно извршување и да се искористат предностите на дополнителните
компјутерски ресурси. Особено, развивачите на софтвер повеќе не може да се
очекува дека зголемувањето на компјутерска моќ автоматски може да се
користи од страна на нивните софтверски производи. Наместо тоа,
дополнителен напор е потребен на софтверско ниво да се искористат
предностите од зголемувањето на компјутерската моќ. Ако софтверска
компанија е во можност да го трансформира својот софтвер, така што работи
ефикасно на повеќејадрени архитектури, ќе имаат предност над своите
конкуренти.
Многу истражувања се случуваат во областа на паралелни програмски
јазици и средини со цел олеснување на паралелно програмирање преку
обезбедување на поддршка на соодветно ниво на апстракција. Но, постојат
многу ефикасни техники и средини кои веќе се достапни со соодветни
програмски техники, овозможувајќи да се развие ефикасна паралелна програма.
Постојат неколку заеднички (основни) аспекти на кои треба да се обрне
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внимание, кога се развива паралелна програма, без разлика на кој одредена
околина или систем се користи.

Основни концепти
Прв чекор кај паралелно програмирање е дизајнот на паралелен
алгоритам или програм за даден проблем. Дизајнот почнува со разградување на
пресметките на на неколку делови, наречени задачи /tasks/, кои може да се
пресметаат паралелно на јадра или процесори на паралелен хардвер.
Разградување на повеќе задачи може да биде комплицирано и макотрпно,
бидејќи обично се многу различни алгоритми, можности за разградување на
исто барање. Големина на задачи кои треба да се извршат (на пример, во однос
на број на инструкции) се нарекува грануларност /granularity/ и обично има
можност за избор на задачи од различни големини. Дефинирање на задачите на
програмата со соодветното барање е една од главните интелектуални дејности
во развојот на паралелна програма и е тешко да се автоматизира. Потенцијален
паралелизам /potential parallelism/ е наследна сопственост на алгоритам и влијае
како може апликација да се подели на задачи.
Задачите на апликацијата се пишуваат во код во паралелен програмски
јазик или средина и се доделуваат на процеси /processes/ или /threads/ нишки,
тридови кои потоа се доделени на физичка пресметковна единици за да се
извршува. Доделување на задачи на процеси или нишки е распоредување
/sheduling/ и ги поправа редоследите по кој задачите се извршуваат. Распоред
може да се направи рачно во изворниот код или со програмирање на средина, во
компајлирачко време или динамично со извршувањето. Доделување,
назначување на процеси или нишки врз физички единици, процесори или јадра,
се нарекува мапирање /mapping/ и обично се прави од страна на извршен
систем, но понекогаш може да биде под влијание од страна на програмерот.
Задачите на апликацискиот алгоритам може да бидат независни, но, исто така,
може да се зависни едни од други, што резултира со податоците или контрола
на задачи. Податоци и контролните зависности може да бараат одреден ред на
извршување на паралелните задачи: ако задача-таск треба податоците да ги
добие од страна на друга задача, извршувањето на првата може да започне само
кога другата задача ги добие податоците и има обезбедено информации. Така,
зависностите помеѓу задачите се ограничувања во распоред, додатно
паралелните програми треба да имаат синхронизација /synchronization/ и
координација на нишки и процеси со цел да се изврши правилно. Методите на
синхронизација и координација во паралелни компјутери се силно поврзани со
начинот на кој информациите се разменуваат помеѓу процеси или нишки, а тоа
зависи од мемориската организација на хардверот.
Груба класификација на мемориска организација разликува машини со
делива меморија /shared memory/ и дистрибуирана /distributed/ меморија. Често
поимот нишка е поврзан со поделена меморија а терминот процес е поврзан со
дистрибуирани мемории. Кај делива меморија, глобална делива меморија ги
зачувува податоците на апликацијата и може да се пристапи од страна на сите
процесори или јадра на хардверскиот системи. Размена на информации помеѓу
нишки е направено со заеднички поделени променливи напишани од една
нишка и се чита од страна на друга нишка. Правилно однесување на целиот
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програм мора да се постигне преку синхронизација помеѓу нишки, така што
пристапот до поделените податоци е координирана, односно, нишка чита
податочен елемент но не пред да е завршена пишувачка операција од страна на
друга нишка која сторнира, зачувува податоци. Во зависност од програмскиот
јазик или работна средина, синхронизација се извршува со самото извршно
системско време или од страна на програмер. За дистрибуирани мемориски
машини, постои приватна меморија за секој процесор, каде што само може да се
пристапи од страна на самиот процесор, и не е потребно синхронизација за
мемориски пристап. Размена на информации се врши со испраќање на податоци
од еден процесор кон друг процесор преку мрежа за интерконекција со
експлицитни комуникациски операции /communication operations/.
Специфични бариера операции /barrier operations/ нуди друга форма на
координација која е достапна и за поделена меморија и за дистрибуирана
меморија. Сите процеси или нишки мора да почекаат на бариера како точка на
синхронизација, додека сите други процеси или нишки не ја достигнат таа
точка. Само што кога сите процеси или нишки извршуваат код пред бариерата,
тие можат да ја продолжат нивната работа со следниот код после бариерата.
Важен аспект на паралелни компјутери е времето на паралелно
извршување /parallel execution time/ кое се содржи од време за пресметка на
процесори или јадра и време за размена на податоци или синхронизација.
Паралелното време на извршување треба да биде помало од секвенцијалното
времето за извршување на еден процесор, така што дизајнирање на паралелна
програма е повредно. Паралелното извршување има поминато време помеѓу
почеток на апликација на прв процесор и крај на извршување на апликација на
сите процесори. Ова време влијае од распределбата на извршувањата на
процесорите или јадрата, време за размена на информации или синхронизација,
и неактивни времиња /idle times/ каде процесор не може да направи нешто
корисно, но чека да се случи нареден настан. Општо, помало време за паралелно
извршување резултира кога обем на работа е доделен подеднакво на процесори
или јадра, се нарекува баланс на оптоварување /load balancing/, и кога ќе
престане прекумерената контрола за размена на информации, синхронизација, и
неактивноста се мали. Наоѓање на специфично планирање и мапирачка
стратегија која води кон добар оптоварувачки баланс и мало преоптоварување е
потешко, бидејќи има многу интеракции. На пример, намалување на
преоптоварување со размената на информации може да доведе да се вчита
нерамнотежа, додека добар биланс може да бара повеќе преоптоварување за
размена на информации или синхронизација.
За квантитативна проценка на времето за извршување на паралелни
програми, се користат мерки за проценка на чинење, како забрзување /speedup/
и ефикасност /efficiency/, кои споредуваат време на паралелно извршување како
резултат во споредба со секвенцијално време за извршување на еден процесор.
Постојат различни начини да се измери цената или траење на извршување на
паралелна програма и голема различност на модели паралелни цени на чинења,
врз основа на паралелно програмирање модели се предложени и се користат.
Овие модели се со цел да го премости јазот помеѓу специфичен паралелен
хардвер и повеќе апстрактни паралелни програмски јазици и околини.

21

Модели на паралелни системи
Видови на модели кои се користат за паралелно процесирање може да се
разликуваат во нивото на апстракција. Четири основни видови се машински
модели, архитектски модели, компјутерско пресметковни модели и програмски
модели. Машински модел /machine model/ е на најниското ниво на апстракција и
се состои од опис на хардвер и оперативeн систем, на пример, регистри или
влезни и излезни бафери, како што асемблерските јазици се базирани на ова
ниво. Архитектски /architectural/ модели се на следно ниво на апстракција.
Својствата на ова ниво вклучуваат интерконекциска мрежа на паралелни
платформи, организација во меморијата, синхрони или асинхрони процесирања,
и извршувања на единични инструкции од страна SIMD или MIMD.
Компјутерски модел (или модел на пресметка) /computational/ е следното
повисоко ниво на апстракција и нуди апстрактни или повеќе формалeн модел на
соодветните архитектски модели, со функции за цена како одраз на времето
потребно за извршување на алгоритмот, на ресурсите на компјутерот дадени од
архитектски модел. Така, компјутерски модел обезбедува аналитички метод за
дизајн и оценување на алгоритми. Комплексноста на алгоритамот треба да ја
одразува ефикасноста на вистински компјутер. За секвенцијални пресметки,
RAM (random access) модел е von Neumann модел. Моделот RAM опишува
секвенцијален компјутер со меморија и еден процесор пристапува до меморија
која се состои од неограничен број на мемориски локации од кои секоја може да
содржи произволна вредност. Процесор извршува секвенцијален алгоритам кој
се состои од секвенца од инструкции, чекор по чекор, секоја инструкција
опфаќа напојување на податоци од меморијата во регистрите, извршување на
аритметички или логички операции, и чување на резултатот во меморијата.
Моделот со меморија е погоден за предвидување на теоретски перформанси
иако реално компјутерите имаат многу различни и комплексни архитектури.
Компјутерски пресметковен модел за паралелно процесирање е PRAM (parallel
random access машина).
Програмскиот модел /programming/ е на повисоко ниво на апстракција и
опишува паралелни компјутерски систем во однос на семантиката на
програмскиот јазик или програмска средина, специфицира поглед на
програмерот на паралелен компјутер преку дефинирање на начин како за
алгоритам се пишува код. Ова е под влијание на архитектски дизајн и јазикот,
компајлер, или извршни библиотеки и, на тој начин, постојат многу различни
модели на паралелни програмирања дури и за иста архитектура. Постојат
неколку критериуми со кои паралелно програмирање модели може да се
разликуваат:
o ниво на паралелизам кој се експлоатиран во паралелно
извршување (инструкциско ниво, ниво на изрази, процедурални
ниво, или паралелни циклуси);
o имплицитна кориснички дефинирана експлицитна спецификација
на паралелизам;
o начинот како делови од паралелна програма се утврдени;
o извршување на паралелни единици (SIMD или SPMD, синхрони
или асинхрони);
o начините или патерни, како се врши комуникацијата на
информации меѓу компјутерските делови (експлицитна
комуникација или заеднички, поделени променливи);
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o механизми на синхронизација, организација на пресметки и
комуникација помеѓу паралелени делови.
Секој паралелен програмски јазик или средина спроведува критериуми
дадени и има голем број на различни можности за комбинација, со цел да се
обезбеди механизам со кој програмер може да определи паралелни програми.
Важен класификација за паралелно програмирање е организацијата на
просторот за адреси /address space/. Постојат модели со заеднички или
дистрибуирани адресни простор,и но исто така има и хибридни модели кои ги
комбинираат карактеристиките. Адресен простор има значајно влијание врз
размената на информации помеѓу процеси или нишки. За заеднички простор на
адреси, често се користат споделени променливи, размена на информации може
да се врши од страна со пишување или читање, пристапи на процесори или
нишки се вклучени. За дистрибуиран просторот со адреси, секој процес има
локална меморија, но не постои зедничка меморија преку која информација или
податоци може да се разменуваат. Затоа, размена на информации мора да се
врши со додатни операции како размена на пораки.

Паралелнa компјутерска архитектура
Можноста за паралелно извршување на пресметки силно зависи од
архитектурата на извршната платформа, од структурата на паралелните
компјутери се одредува колку пресметки програм може да мапира од
достапните ресурси.
Процесорски чипови се клучните компоненти на компјутерите. Според
трендовите забележани за процесорски чипови во текот на последните години,
проценките за иднината може да се изведе. Внатрешно, процесорски чип се
состои од транзистори, чиј број содржани може да се користитат како груба
проценка на комплексност и перформанси. Законот на Мур е емпирискa
опсервација каде се наведува дека бројот на транзистори на еден процесорски
чип се дуплира на секои 18-24 месеци. Оваа опсервација првпат била ставена од
страна на Gordon Moore во 1965 година и e влаидна за повеќе од 40 години.
Зголемување на бројот на транзистори може да се користи за архитектски
подобрувања како дополнителни функционални единици, со повеќе и поголем
кеш, и повеќе регистри. Типичен процесорски чип за десктоп компјутери од
2009 година се состои од 400-800 милиони транзистори.
Зголемувањето на бројот на транзистори e проследен со зголемување на
брзина /clock speed/ со долго време. Зголемување на clock брзина доведува до
побрза пресметковна брзина на процесор, а често и clock брзина се користи како
главна карактеристика на работата на компјутерски систем. Во минатото,
зголемување на clock брзина и бројот на транзистори доведе до зголемување на
просечни перформанси на процесори од 55% (кај целобројни операции) и 75%
(кај операции со запирка). Ова може да се мери со посебни репер бенчмарк
програми кои се избрани од различни области на примена да се добие некој
претставник со перформансна мерка на компјутерски системи. Често, SPEC
репери (System performance and evaluation cooperative) се користи за мерење на
целобројни и децимални перформанси на компјутерски системи. Просечни
перформанси се зголемуваат кога процесори надминуваат зголемување на clock
брзина. Ова покажува дека зголемувањето на бројот на транзистори доведе до
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архитектонски подобрување кое го намали просечното време за извршување на
инструкција. Четири фази на микро-процесорски дизајн се трендови кои може
да се забележат:
1. Паралелизам на ниво на битови: до ‘86 година, големина која се
користи од страна на процесори, за операции се зголеми постепено од 4 на 32
бита. Овој тренд се забави и заврши со усвојување на 64-битни операции во
почетокот на ‘90-тите. Овој развој e одговор од барањата за подобрена точност
со децимални операции и поголем простор за адреси и големина од 64 бита,
дава доволна точност за децимални броеви и опфаќа доволно голем адресен
простор од 264 бајти.
2. Паралелизам со pipeline: Идејата со pipeline е на инструкциско ниво со
преклопување на извршувањето на повеќе инструкции. Извршувањето на секоја
инструкција е поделен во неколку чекори кои се изведуваат од страна на
посветени хардверски единици (фази) еден по друг. Типична поделба може да
резултира со следниве чекори:
(а) fetch (пренесува): пренеси следна инструкција да биде извршена од
меморија,
(б) decode (декодирање): декодирање на инструкција земена во чекор (а);
(в) еxecute (изврши): вчита операнди наведени и извршување на
инструкции,
(г) write-back (запишува): да се напише резултат на целниот регистар.
Предноста е во тоа што различни фази можат да работат во паралела, ако
нема контрола или податочни зависности помеѓу инструкции кои треба да бидат
извршени,

Слика 1 pipeline инструкциско преклопување

Преклопување на извршување на четири независни инструкции со
pipeline. Извршување на секоја инструкција е поделена во четири фази.
За да се избегнат чекање, извршување на различни фази треба да трае
околу истo време, кое се одредува како циклус време на процесорот. Ако не
постојат зависности помеѓу инструкции, во секој циклус на извршување една
инструкција завршува и извршување на друга инструкција започнува. Бројот на
инструкции кои се завршуваат по единица време се дефинира како пропусната
моќ /throughput/ на pipeline. Така, aко нема зависности, пропусноста е една
инструкција за clock циклус.
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Број на фази oдредува степен на паралелизам /degree of parallelism/, кои
се користат во пракса зависи од специфични инструкции и потенцијал да биде
поделен во фази. Типичен број на фази е помеѓу 2 и 26 степени. Процесори кои
користат pipeline да извршта инструкциите се нарекуваат ILP процесори
(инструкција на ниво на паралелизам). Процесори со релативно голем број на
фази се нарекуваат superpipelined. Иако расположливиот степен на паралелизам
се зголемува со бројот на фази, овој број не може произволно да е зголемен,
бидејќи тоа не е можно за поделба на извршувањето на инструкција во многу
голем број на чекори со еднаква големина. Покрај тоа, податочните зависности
често наследуваат сосема паралелно користење на фази.
3. Паралелизам од повеќе функционални единици: Многу процесори се
повеќекратни корисници на процесори, користат повеќе, независни
функционални единици како ALUs (аритметичко логички единици), FPUs (
единици со децимални броеви), вчитување/зачувување единици, или филијала
единици кои можат да работат во паралела, односно, различни независни
инструкции може да се изврши во паралела со различни функционални
единици. Така, просечното извршување на инструкции може да се зголеми.
Повеќе јадрени процесори може да се разликуваат како superscalar процесори и
VLIW (многу долг инструкциски збор) процесори.
Бројот на функционални единици кои ефикасно може да се искористaт е
ограничен, бидејќи помеѓу соседните инструкции има податочни зависности.
Кај superscalar процесори, овие зависности се утврдуваат за време на
извршувањето динамички од страна на хардвер, и декодираните инструкции се
испратени на инструкциски единици со користење на динамички распоред од
страна на хардвер и може да ја зголеми комплексноста на колото значително.
Покрај тоа, симулации покажале дека superscalar процесори со до четири
функционални единици може да дадат значителен корист отколку една единица.
Но со користење на уште повеќе функционални единици се обезбедува
дополнителна тежина, од зависностите помеѓу инструкции и разгранување на
контролниот проток.
4. Паралелизам во процес или ниво на нишки: претходните техники се
претпоставени како еден секвенцијален контролен проток кој е обезбеден од
страна на компајлерот и која го одредува редот на извршување ако постојат
зависности помеѓу инструкции. За програмер, ова има предност што
секвенцијален програмски јазик може да се користи, сепак и доведува до
паралелно извршување на инструкции. Степенот на паралелизам добиен со
pipeline и повеќе функционални единици е ограничен. Оваа граница веќе е
постигната за време на типичен процесор. Но, се повеќе и повеќе транзистори се
достапни на процесорски чип. Ова може да се искористи за да се интегрира
поголем кеш на чип, но кеш големина не може произволно да се зголеми, како
што поголем кеш доведедува до поголемо време на пристап.
Алтернативен пристап за користење на зголемување на бројот на
транзистори на чип е да се стави повеќе, независни процесорски јадра во еден
процесорски чип. Овој пристап се користи за типичен десктоп процесори од
2005 година. Како резултат процесорските чипови се нарекуваат повеќе-јадрени
процесори /multicore/. Секој од јадрата на ваквите процесори мора да добие
посебен проток на контрола, односно техники за паралелно програмирање треба
да се користи. Јадрата на процесорскиот чип пристапуваат до иста меморија,
може дури и да го споделат кешот. Затоа, меморијата која пристапува на јадра,
мора да биде координирана.
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Јадрени процесори
Според законот на Мур, бројот на транзистори на процесорски чип се
дуплира на секои 18-24 месеци. Овој огромен пораст од производители на
хардвер за многу години да обезбедат значителен перформанси и за софвер,
производителите се обидуваат да го задржат добиениот перформанс со
зголемување барем на сегашното ниво.
Oд најважните фактори за зголемување на перформанси на годишно
ниво се зголемување на clock брзина и внатрешна употреба на паралелни
процесирања како pipeline извршување на инструкции и употребата на повеќе
функционални единици. Но, овие традиционални техники главно ги достигнаа
своите ограничувања:
• иако е можно да се стави дополнителни функционални единици на
процесорски чип, не би ја зголемила ефикасноста за повеќето апликации,
бидејќи зависностите помеѓу инструкции на една контролна нишка наследува
паралелно извршување. Еден контролен проток не обезбедува доволно
инструкциско ниво на паралелизам да задржи зафатени голем број на
функционални единици.
• две главни причини зошто брзината на процесорски clock не може да се
зголеми значително. Прво, зголемување на бројот на транзистори на чип главно
се постигнува со зголемување на густина на транзистори. Но, ова, исто така, ја
зголемува густината на моќност и производство на топлина, бидејќи струја и
потрошувачка на енергија, повлекува зголемен напор и повеќе енергија за
ладење. Второ, време на пристап на меморија не може да се намали на исто
ниво како на процесорот период. Ова води до зголемување на бројот на
машински циклуси за мемориски пристап. На пример, во 1990 година пристап
на главната меморија е помеѓу 6 и 8 циклуси за типичен десктоп компјутерски
систем, а во 2006 година пристапот е помеѓу 100 и 250 циклуси, во зависност од
DRAM технологијата што се користи за главната меморија. Затоа, мемориски
пристап може да стане лимитирачки фактор за понатамошно зголемување на
перформанси, и кеш мемории се користи за да се спречи.
• проблеми кои процесорски дизајнери се среќаваат: користење на
зголемен број на транзистори за да се зголеми комплексноста на процесорска
архитектура, исто така, може да доведе до зголемување на процесорска
внатрешна должина на жица за пренос на контрола и податоци помеѓу
функционални единици на процесорот. Брзината на сигнален трансфери во
рамките на жици може да стане лимитирачки фактор.
Друг проблем е: физичката големина на процесорски чип, ограничува
број на пинови кои може да се користат, а тоа е ограничување на брзината
помеѓу процесорот и главната меморија. Ова може да доведе од процесор-домеморија празнина на перформанси која понекогаш се нарекува мемориски ѕид.
Ова придонесува да е потребно користење на меморски архитектури со висок
пропусен опсег со ефикасна кеш хиерархија.
Сите причини наведуваат дека процесорските перформанси, со новите
архитектури треба да се користат, со употреба на повеќе јадра на еден процесор
најмногу се ветува. Наместо дополнително зголемување на комплексноста на
внатрешната организација на процесорски чип, овој пристап интегрира повеќе
независни процесирачки јадра со релативно едноставна архитектура на еден
процесорски чип. Ова има дополнителна предност што потрошувачката на
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енергија, процесорски чип може да се редуцира ако е потребно со исклучување
на некористени процесорски јадра за време на неактивност.
Јадрени процесори интегрираат повеќе извршувањa на јадра на еден
процесорски чип. За оперативниот систем, секое извршување на јадро
претставува независен логички процесор со посебни извршувачки ресурси, како
функционални единици или извршувачки водици-pipeline. Секое јадро треба да
се контролира одделно, и на оперативниот систем може да се доделат различни
програми на различни јадра за да се добие паралелно извршување. Во позадина
апликации како проверка на вирус, компресија на сликата, и сл. може да работат
паралелно со примена. Со користење на техники на паралелно програмирање,
исто така е можно да се извршат пресметки со интензивни програма (како
компјутерска визија или научни симулации) паралелно на еден збир на јадра, со
што се намалува времето за извршување во споредба со едно јадро или води кон
поточни резултати од вршење на повеќе пресметк, отколку секвенцијален
случај. За да се постигне ова, програмерите треба да користат техники од
паралелно програмирање. Употребата на повеќе јадра на еден процесорски чип,
овозможува и стандардни програми како канцелариски апликации, или
компјутерски игри, да обезбедат дополнителни функции, кои се пресметуваат
во позадина на посебно јадро, така што корисникот не забележува било какво
доцнење во главната апликација. Но, техники на паралелно програмирање треба
да се користат за имплементација.

Архитектура на повеќе јадрени процесори
Постојат многу различни дизајн верзии за повеќејадрени процесори, се
разликуваат во бројот на јадра, структурата и големината на кешот, пристапот
на јадра до кеш, како и употребата на хетерогени компоненти. Од повисоко
ниво, три различни видови на архитектури можат да се разликуваат, а има и
хибридни организации.

Слика 2 видови на повеќејадрени процесори

Хиерархиска дизајн
Кај хиерархиски дизајн, повеќе јадра споделуваат повеќе кеш. Кеш се
организира како дрво-конфигурација и големина на кеш се зголемува од лисјата
кон коренот. Коренот претставува врска со надворешна меморија. Така, секое
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јадро може да има посебен L1 кеш и дели L2 кеш со други јадра. Сите јадра
делат заедничка надворешна меморија, што резултира со дрво ниво на
хиерархија. Ова може да се прошири на повеќе нивоа. Дополнителни подкомпоненти може да се користат за да се поврзе кеш од едно ниво со друго.
Типично користење простор за хиерархиски дизајн е конфигурација SMP.
Хиерархиски дизајн се користи за стандардни десктоп или сервер
процесори. Примери се IBM Power6 архитектура, процесори на Intel Xeon
(Quad-core) и AMD Opteron фамилија, како и Sun Niagara процесори (Т1 и Т2).
Многу графички процесорски единици (GPU), покажуваат хиерархиски дизајн,
како Nvidia GeForce 8800, која има 128 проточни процеси (SP-stream processors)
со 1.35 GHz, организирани во 8 текстури/процесорски кластери (TPC), така што
секој TPC содржи 16 SP. Оваа архитектура е скалибилна со тенденција да се
намалат или зголеми конфигурации со накачувањето на бројот на SP и
мемориски партиции.

Слика 3 Архитектски поглед на Nvidia GeForce 8800

Податочни дистрибуции кај низи
Многу алгоритми, особено од нумеричка анализа и научни пресметки се
базираат на вектори и матрици, се користат една, две, или повеќе
димензионални низи како основни структури на податоци. Програми со
праволиниска паралелна стратегија декомпозира податоци од низа во поднизи и
ги распоредува на различни процесори. Разградување на податоци и мапирање
на различни процесори се нарекува дистрибуција на податоци, декомпозиција
на податоци, или партиционирање. Кај паралелна програма, процесори вршат
пресметки само на нивниот дел од податоците.
Дистрибуции на податоци може да се користат за паралелни програми
кај машини со дистрибуирани и поделени мемории. За дистрибуирани мемории,
податоците доделени на процесор се лоцираат во локални мемории и може да се
пристапи од страна на процесор. Комуникација треба да се користи за да
обезбеди податоци кон други процесори. Кај машини со заеднички мемории,
сите податоци се сместуваат во иста делива меморија. Сеуште декомпозиција на
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податоци е корисно за дизајнирање на паралелна програма откако процесори
пристапуваат до различни делови на податоци и конфликти, како што некои
услови или критични региони се избегнуваат. Ова го поедноставува
паралелното програмирање и поддржува подобри перформанси. Дистрибуции
за низи може да се опишат со мапирање индекси од низа за процесорски броеви.
Множество на процесори се означува како P = {P1,...,Pp}.

Дистрибуција на податоци за едно-димензионални низи
Кај едно-димензионални низи на blockwise и циклична дистрибуција на
низа елементи се типични податочни дистрибуции. За формулирање на
мапирање, претпоставуваме дека броење на низа елементи почнува со 1; за
броење почнувајќи со 0, мапирањето треба да биде изменето соодветно.
Blockwise податочна дистрибуција на низа V = (V1,...,Vn) со должина n ја
пресекува низата во р блокови со [n/p] последователни елементи секој. Блокот ј,
1 ≤ j ≤ p, содржи последователни елементи со индекси (ј - 1) ·[n/p] + 1,…, ј ·[n/p]
и е доделен на процесор Pj. Кога n не е повеќе множител на р, последниот блок
содржи помалку од [n/p] елементи. За n=14 и p=4 се добиваат следниве
blockwise дистрибуциски резултати:
Р1: поседува Р2: поседува P3: поседува P4: поседува

v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12, v13 , v14
Алтернативно, првите (n mod p) процесори се [n/p] елементи и сите други
процесори добиваат [n/p] елементи.
Циклична дистрибуција на податоци кај едно-димензионална низа
доделува низа на елементи во кружен начин на процесори, така што елемент од
низата vi е доделен на процесор P(i−1) mod p +1, i = 1,…, n. Така, процесор Pj
поседува низа елементи j, j + p,..., j + p · (⌈n/p⌉−1) за j ≤ (n mod p) и j, j + p,..., j
+ p · (⌈n/p⌉ − 2) за (n mod p) <j≤p. Пример n=14 и p=4 циклична дистрибуција на
податоци
 P1: поседува v1, v5, v9, v13,
 P2: поседува v2, v6, v10, v14,
 P3: поседува v3, v7, v11,
 P4: поседува v4, v8, v12
резултати, каде Pj за 1 ≤ j ≤ 2 = 14 mod 4 ги има елементите j, ј+4, j+4*2, j+4*(41) и Pj за 2<j≤4 содржи елементи j, j+4, j+4∗ (4−2).
Блок-циклична дистрибуција на податоци е комбинација на blockwise и
циклична дистрибуциjа. Последователна низа со елементи се структурирани во
блокови со големина b, каде што b<<n/p во повеќето случаи. Кога n не се множи
со b, последниот блок содржи помалку од b елементи. Блокови на низа елементи
се доделени на процесори во кружен робин начин.

Евалуација на ефикасност на паралелни програми
Најважниот мотив за користење на паралелен систем е намалување на
времето за извршување на интензивни пресметки на апликации. Времето за
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извршување на паралелна програма зависи од многу фактори, вклучувајќи ја и
архитектурата на извршната платформа, компајлерот и оперативниот систем кој
се користи, паралелната средина и модел на кој средината се заснова, како и
својства на извршување на програмата, како што се локација на мемориски
референци или зависностите помеѓу пресметки кои се извршуваат. Во принцип,
сите овие фактори треба да бидат земени во предвид при развивање на
паралелна програма. Сепак, може да има комплексни интеракции помеѓу овие
фактори, и затоа е тешко да се разгледа сите заедно.
Да се овозможи развој и анализа на паралелни програми, перформансни
мерки често се користат, кои се апстрахираат од некои од значајните фактори.
Таквите перформансни мерки може да се темелат не само на модели со
теоретски чинења, но исто така и на измерено време на извршување за одреден
паралелен систем.
Перформансот, ефикасноста на компјутерскиот систем е еден од
најважните аспекти на оценка. Во зависност од гледна точка, различни
критериуми се важни за да се оцени ефикасноста. Корисник на компјутерски
систем е заинтересиран за мало време на одлучност /response times/, каде што
времето за одговор на програмата се дефинира како време помеѓу почетокот и
престанокот на програма. Од друга страна, голем компјутерски центар е главно
заинтересиран за високи throughputs, каде проток е просечниот број на работни
единици кои можат да се извршат по единица време.
Ако се разгледа секвенцијален компјутерски систем и да се користи
времето за одговор како критериум на перформанс, ефикасноста на
компјутерски систем станува поголем, ако времето за одговор за даден сет на
програми станува сè помало. Времето за одговор на програма А може да се
подели на
• корисничко процесорско CPU време на А, мери време кое процесорот
го троши за извршување А;
• системско CPU време на А, мери време кое процесорот го троши за
извршување на рутини на оперативниот систем издадени од А;
• времето на чекање на А, предизвикано од чекање за завршување на I/O
операции и од извршување на други програми, поради временското
споделување.
Значи време за извршување на програма вклучува време за чекање, но
овие чекања не се вклучени во времето на процесорот. Кај Unix системи, time
команда може да се користи за да се добијат информации за дел од процесорот
и времето на чекање на целокупното време на одговор. Најчесто, го игнорираме
чекањето, бидејќи зависи од оптоварувањето на компјутерскиот систем, исто
така, се занемарува системско процесорско време, бидејќи ова време главно
зависи од имплементација на оперативниот систем, и се концентрира на време
на извршување, кое директно е предизвикано од инструкциите на програмата.
Корисничко процесорско време зависи и од превод на наредбите на програмот
во еквивалент секвенци на инструкции од страна на компајлерот и од времето
на извршување за единечна инструкција. Латентото време е под силно влијание
од страна на циклусно време /cycle time/ на процесорот (исто така наречени
clock циклусно време), кое е реципрочно на clock стапка /clock rate/. На пример,
процесор со стапка од 2 GHz = 2·109·1 / s има циклусно време од 1 / (2 · 109) s =
0,5·10-9 s = 0,5 ns. Циклус време се означува како tcycle и процесорско време на
програма А се означува како TU CPU(A). Од страна на производ на tcycle и
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вкупниот број ncycle (А) на процесорски циклуси потребни за сите инструкции на
A: TU CPU(A) = ncycle(A) · tcycle .
Различни инструкции можат да имаат различен број на извршувања. Да се добие
однос помеѓу бројот на циклуси и бројот на инструкции извршни за програмата
А, просечен број /average number/ на процесорски циклуси се сметаат за
употребени како инструкции во програмата А. Овој број се нарекува CPI (clock
циклуси по инструкција). Вредноста CPI зависи од извршувањето на
програмата. Користење на CPI, корисничко процесорско време на програмата А
може да се изрази како

TU CPU(A) = ninstr(A) · CPI(A) · tcycle,
каде ninstr(А) означува вкупен број на инструкции кои се извршуваат за А.
Овој број зависи од многу фактори. Архитектурата на компјутерски систем има
големо влијание врз ninstr(А), од однесувањето на инструкциите обезбедени од
страна на архитектура, одредува колку ефикаснос конструктите на
програмскиот јазик може да се преведат во секвенци на инструкции.
Друг важно влијание доаѓа од компајлерот, бидејќи компајлерот избира
инструкции кои се користат во машински програма. Ефикасен компајлер може
да се направи избор, како што мал број ninstr(А) резултати.
За одредена програма, вредноста CPI силно зависи од спроведувањето на
инструкциите, што зависи од внатрешна организација на процесор и мемориски
систем. CPI, исто така, зависи од компајлерот, бидејќи различни инструкции
можат да имаат различен број на извршувања си од компајлерот да е избере
инструкции со што помали или поголем CPI вредности.
Процесор кој обезбедува n видови на инструкции, I1 ,…, In. Просечниот
број на процесорски циклуси потребни за инструкции од тип Ii е означена со
CPIi и ni(А) е број на инструкции од тип Ii извршни за програмата А, i = 1,..., n.
Потоа вкупниот број на CPU циклуси употребени за извршување на А може да
се изрази како
( )

∑

( )

Вкупниот број на машински инструкции извршни за програма A е точна
мерка за бројот на процесорски циклуси и како резултат на времето за
извршување на А, само ако сите инструкции бараат ист број на процесорски
циклуси, односно, имаат исти вредности за CPIi.

Ефикасност на паралелни програми
Важен критериум за корисност на паралелнa програма е неговото траење
на одредена платформа. Паралелно временско извршување /parallel runtime/
TP(n) на програма е време помеѓу почетокот и на крајот од извршување на сите
учеснички процесори, момент во време кога последен процесор го завршува
извршувањето за програмата. Паралелното траење на извршување обично се
изразува за одреден број р процесори кои учествуваат, како функција на
проблем големина n. Проблемот големина е даден од страна на големина на
влезни податоци, на пример може да биде број на равенки на систем кои треба
да се реши. Во зависност од архитектурната платформа на извршување,
паралелно извршно време се состои од следни времиња:
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• времетраење за извршување на локални пресметки на секој од учесници
процесори; овие се пресметки што секој процесор ги извршува со користење на
податоци во локалната меморија;
• времетраење за размена на податоци меѓу процесорите, на пример, со
извршување на експлицитни комуникациски операции во случај на
дистрибуирани адресни простори;
• времетраење за синхронизација на учеснички процесори кога
пристапуваат на заеднички структури на податоци во случај на заеднички
поделен адресен простор;
• време на чекање се добива поради нееднакви дистрибуции на
вчитувања од страна на процесори; временско чекање може да се случи и кога
процесорот мора да чека пред да може да се пристапи до структура со
заеднички податоци за да се обезбеди взаемно исклучување.
Времето поминато за размена на податоци и синхронизација, како и
времето на чекање не им се дава значење, бидејќи тие не придонесуваат
директно на пресметките за извршување.

Чинење на паралелна програма
Цена Cp(n) /cost/ на паралелна програма со влезна големина n извршена
на р процесори е дефинирана

Cp(n) = p · Tp(n).
Така, Cp(n) е мерка за вкупниот износ на извршена работа од страна на
сите процесори. Затоа, трошоци на паралелна програма се наречени и работа
/work/ на процесорско времетраење за извршување.
Паралелна програма се нарекува оптимална цена /cost-optimal/ ако Cp(n)
*
= T (n), односно, ако извршува ист вкупeн број на операции како најбрз
секвенцијален програм која има траење Т*(n). Користење на асимптотско
извршно време, значи дека паралелна програма е со оптимална цена ако

T⋆(n)/Cp(n) ∈ .
-нотација,
( ( )) { ( )|

( )

( )}

Забрзување
За анализа на паралелни програми, споредба со времето на извршување
на секвенцијални имплементации, е особено важно да се види како корист на
паралелизам. Таквата споредба е често базирана на релативна заштеда во
времето на извршување, како што е поимот за забрзување /speedup/, Sp(n) на
паралелна програма со време за паралелно извршување Tp(n) е дефинирано како
( )
( )
( )
каде што p е бројот на процесори кои се користат за да се реши
проблемот на големината n. Т*(n) е времето за исполнување од најдобрите
секвенцијални имплементации потребни за решавање на ист проблем.
Забрзување на паралелна имплементација изразува однос на заштеда на време
за извршување кое може да се добие со користење на паралелно извршување на
р процесори во споредба со најдобрите секвенцијални имплементации.
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Концептот на забрзување се користи и за теоретска анализа на алгоритам врз
основа на асимптотска нотација, како и за практична проценка на паралелни
програми.
Теоретски, секогаш Sp(n) ≤ p, бидејќи за Sp(n)>p нов секвенцијален
алгоритам може да се конструира, што е побрз од секвенцијален алгоритам кој
се користи за пресметка на забрзување. Новиот секвенцијален алгоритам е
изведен од паралелен алгоритам со кружна робин симулација на чекори со р
процесори, односно новиот секвенцијален алгоритам користи свои први р
чекори за да симулира прв чекор од сите p процесори со фиксно подредување.
Слично, следните р чекори се користат за да се симулира вториот чекор на сите
p процесори, и т.н. Така, новиот секвенцијален алгоритам врши р пати повеќе
чекори од паралелниот алгоритам.
Бидејќи Sp(n)>p, новиот секвенцијален алгоритам ќе има време за
извршување
( )
( )
( )
( )
Ова е спротивно на претпоставката дека е најдобар секвенцијален
алгоритам се користи за пресметка на забрзување. Новиот алгоритам е побрз.
Дефиниција за забрзување која е дадена дава споредба со најбрз
секвенцијален алгоритам, кој алгоритам може да е тежок да се утврди, или
конструира. Можни причини:
• Најдобар секвенцијален алгоритам може да не биде познат. Може да
има ситуацијата каде помало времето за исполнување на решение за даден
проблем може да се утврди, но да нема алгоритам познат со асимптотско
извршно време.
• Постои алгоритам со оптимално асимптотско време за исполнување, но
во зависност од големината и карактеристиките на одреден влезен сет, други
aлгоритми во пракса доведуваат до пониско време на извршување. На пример,
употреба на балансирани стебла за динамичен менаџмент на сетови на податоци
треба да се користат само ако множеството на податоци е доволно голем и ако
доволен пристап на операции се изведуваат.
• Секвенцијален алгоритам кој води до најмали извршни времиња,
побарува голем напор за да се спроведе.
Поради овие причини, забрзувањето често се пресметува со користење
на секвенцијални верзии на паралелни имплементации, наместо од најдобрите
секвенцијални алгоритами. Во пракса, superlinear забрзување понекогаш може
да се набљудува, односно Sp(n)>p може да постои. Причина за вакво однесување
често лежи во кеш ефекти: типичен паралелен програм доделува само мал дел
од цела група на податоци кон секој процесор. Дел е избран така што процесор
извршува свои пресметки на свои доделени податоци. Во ваква ситуација, тоа
може да се случи кога целото множество податоци не се вклопува во кешот на
извршување за еден процесор кај секвенцијална програмата, што доведува на
кешот да му недостига време за пресметка. Но, кога неколку процесори
извршуваaт програма со иста количина на податоци во паралела, тоа може да
биде дел од податоците доделени на секој процесор кои се авклопуват во своите
локални кеш, на тој начин избегнувајќи недостаток на кеш. Сепак, superlinear
забрзување не се случува често. По типична ситуација е дека паралелна
имплементација дури и не постигнува линеарно забрзување /linear speedup/
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(Sp(n) = p), бидејќи паралелнa имплементација бара дополнителен менаџмент
на паралелизам, односно загревање може да биде предизвикано од потреба за
размена на податоци меѓу процесорите, со синхронизација помеѓу процесори,
или со чекање предизвикано од нееднаков баланс меѓу процесорите. Исто така,
паралелен програм можеби ќе мора да извршува повеќе пресметки од верзијата
на секвенцијална програма, затоа што реплицирачки пресметки се вршат за да
се избегне размена на податоци. Паралелна програма, исто така може да содржи
пресметки дека мора да се извршат секвенцијално со само еден од процесорите,
поради зависности од податоци. За време на такви секвенцијални пресметки,
други процесори мора да чекаат. Влезни и излезни операции се соодветен
пример за делови на секвенцијален програм.

Ефикасност
Алтернативна мерка за извршување на паралелна програма е ефикасност.
Ефикасноста опфаќа дел од времето за кое процесор е покорисен со пресметки,
кои, исто така, треба да се вршат со секвенцијален програм. Дефиниција на
ефикасност е врз основа на цена на паралелна програма и може да се изрази
како
( )
( )
( )
( )
( )
( )
Т*(n) е секвенцијалнo време за извршување на најдобрите секвенцијални
алгоритми и Tр(n) е време за паралелно извршување на р процесори. Ако нема
superlinear забрзување, тогаш Ep(n) ≤ 1. Идеално забрзување Sp(n) = p одговара
на ефикасноста на Еp(n) = 1.

Amdahl-ов закон
Паралелно време за извршување на програми не може произволно да се
намали со зголемување на паралелни ресурси. Број на процесори е горна
граница за забрзување што може да се добие. Други ограничувања може да се
добијат според податоците кои се зависни во рамките на алгоритамот, кои
можат да го ограничат степенот на паралелизам. Важно ограничување доаѓа од
програмски делови кои мора да се извршат секвенцијално. Ефектот врз
добиеното забрзување може да се изрази квантитативно со Amdahl закон.
Кога (постојана) фракција f, 0 ≤ f ≤ 1, на паралелна програма мора да се
изврши секвенцијално, паралелното времето за исполнување на програмата е
( ) и
составена од мал дел од секвенцијално време за извршување,
(
)
(
),
времето за извршување на фракција
целосно паралелизирано за
(
)
( ). Реално забрзување е
p процесори, односно
( )

( )
( )

( )

.

Оваа проценка претпоставува дека најдобaр секвенцијален алгоритам се
користи и дека на паралелниот дел од програмата може да биде совршено
паралелизиран. Ефектот на секвенцијална пресметка за реално забрзување може
да се уочи од пример: ако 20% од програмата мора да биде извршена
секвенцијално, тогаш реалното забрзување е ограничено до 1/f = 5 согласност
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Amdahl-ов закон, без разлика колку процесори се користат. Програмските
делови кои мора да се извршат секвенцијално мора да бидат земени во предвид
особено кога голем број на процесори се ангажираат.

Приод на паралелно Програмирање
За програмирање на паралелни архитектури, голем број на пристапи се
развиени во текот на последните години. Првa класификација на овие пристапи
може да се направи во согласност со понудениот поглед на меморијата,
деливост на адресниот простор или дистрибуиран простор за адреси. Кај
дистрибуиран простор за адреси, MPI е најчесто користена средина. MPI не е
ограничена на паралелни машини со организација на физички дистрибуирана
меморија, исто така може да се користи за паралелни архитектури со физички
деливи простори за адреси, како јадрени архитектури. Популарни програмски
пристапи за споделени адресни простори вклучуваат Pthreads, Јаva threads и
OpenMP. Но, и покрај овие популарни средини, постојат многу други интересни
пристапи со цел да се направи паралелно програмирање полесно со соодветна
апстракција. Ќе дадеме краток преглед во овој дел.
Доаѓањето на повеќе јадрени архитектури и нивна употреба кај нормални
десктоп компјутери довело до интензивно истражување да се развие
едноставен, а сепак ефикасен паралелен јазик. Важен аргумент за потреба од
една таков јазик е во тоа што паралелно програмирање со процеси или нишки е
тешко и е голем чекор за програмери кои веќе се навикнале за секвенцијални
јазици. Тоа често се споменува дека, на пример, трид програмирање со
заклучувачки механизми и други форми на синхронизација се премногу ниско
ниво и сколни на премногу грешки, бидејќи проблеми како услови за
извршување или мртви точки, лесно може да се случат. Затоа техники за
паралелен развој на софтвер понекогаш се споредуваат со асемлерско
програмирање.
Постојат повеќе јазици кои се обидуваат да обезбедат соодветни
пристапни механизми на вистинското ниво на апстракција, каде се спомнува и
концепт на трансакциска меморија.
Има некои пристапи за нови паралелна јазици кои се веќе во употреба,
но се уште не се доволно популарни. Некои се развиени во областа на високи
перформанси на компјутери, но исто така може да се користитат за мали
паралелни системи, вклучувајќи повеќејадрени системи.
Унифициран паралелен C
Унифициран паралелен C (UPC-Unified Parallel C) е предложен како
екстензија на C за користење на паралелни машини и кластер системи. UPC се
базира на модел на простор со поделена глобална адреса (PGAS- partitioned
global address space), во кој споделени променливи можат да бидат зачувани.
Секоја таква променлива е поврзана со одредена нишка (thread), но
променливата, исто така, може да се прочита или промени од страна на други
нишки. Но, обично, времето за пристап на променлива е помало за придружните
(поврзани) нишки отколку за други. Покрај тоа, секоја нишка може да дефинира
приватни податоци до кои има ексклузивен пристап.
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Во UPC програми, паралелно извршување се добива со создавање на
голем број на нишки на почетокот на програмата. UPC јазик како екстензија на
C дефинира модел на паралелно извршување, модели на мемориска
конзистентност за пристап на заеднички променливи, синхронизациски
операции, и паралелни циклуси. UPC компајлерите се достапни за неколку
платформи. За Linux системи, слободни UPC компајлери се Беркли UPC
компајлерот како и GCC UPC компајлерот. Други јазици врз основа на моделот
PGAS се Cо-Array Fortran јазик (CAF), која е базирана на Fortran, и Titanium,
која е сличeн на UPC, но е базирана на Java наместо C.
DARPA HPCS
DARPA HPCS (High Productivity Computing Systems - висока
продуктивност компјутерски системи) програм, нов програмски јазик
предложен и имплементиран, го поддржува програмирањето со заеднички
адресни простори. Овие јазици вклучуваат Fortress, X10, Chapel.
Глобални низи
Глобалната низа (GA) е развиена за поддршка на дизајнот на програма за
апликации од научни пресметки кои, воглавно користи низа на структури како
бази на податоци, вектори или матрици.
Пристапот GA е предвиден како библиотека со интерфејси за C, C + +, и
Fortran за различни паралелни платформи. Пристапот GA се базира на простор
со глобална адреса во кој глобалната низа може да се чува, така што секој
процес е поврзан со логички блок на глобалната низа; пристап до овој блок е
побрз од пристап до други блокови. Во библиотеката GA обезбедуваат основни
операции (како put, get, scatter, gather) за заедничкиот простор за адреси, како и
атомски операции и lock механизми за пристап до глобалната низи. Размена на
податоци помеѓу процесите може да се врши преку глобалната низa. Но,
библиотека за размена на пораки како MPI, исто така, може да се користи.
Важна примената област за GA пристап е од областа на хемиската индустрија
симулации и сл.

Стандарди на изведба, GPU
Целта на експериментите е да се тестира ефикасноста на различни
пристапи за компјутерите кои извршуваат пресметки. Теоријата е дека
различни типови на пресметување на технологии би било најдобро
одговара на различни задачи, и дека системите всушност би можеле да се
користат заедно во една платформа за да постигнат подобри перформанси.
Но, тоа било непознато како ќе функционира во пракса. Така репер тестови
се спроведени на 5 различни платформи комбинации.
Во сите тест сценарија, фаза 5, сортирачка сцена, е изведена на
единечен AMD Opteron процесор. Првиот тест сет ги врши сите фази на
пресметка на еден AMD Opteron процесори. Вториот тест ги користи сите
јадра од четирите dual-core Opterons за првите четири етапи. Третиот тест
се користи на GTX 260 графичките картички од Nvidia за првите четири
етапи. Четвртиот тест користи FPGA за првите две фази и графички
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процесор во следните две, при што независно Gaussian случајни броеви
добиени од FPGA се консумирани од страна на графичкиот процесор. И на
крај, сценарио 5 користат FPGA и GPU за фази 1 и 2, 7 јадра и на графичкиот
процесор за фази 3 и 4. Во ова сценарио на FPGA добива податоци за
процесори и GPU го задржал својот внатрешен компјутерски проток.
Табеларно се прикажани тест платформите, т.ш. C е единичен CPU,
nC означува n CPU, F е FPGA, и со G се мисли на GPU.

Слика 4 Тест конфигурации

Резултати од примената
Различни комбинации се рангирани според тоа колку многу
случајни начини, патеки во секунда може да се извршат. Ова е лесна
компаративна мерка за ефикасноста на пресметката на вкупната
проблематика. Било откриено дека најголемо подобрување на
перформансите е со GPU, графичките картички кога се искористени. Ова е
поради тоа што поголемиот дел од времето на алгоритмот се поминува во
трета фаза, множење на матричен вектор, и графичкиот процесор е
супериорен во оваа класа на пресметка.
Тест
1
2
3
4
5

Перформанси
0.45 Мпатеки/s
1.1 Мпатеки/s
80 Мпатеки/s
60 Мпатеки/s
81 Мпатеки/s

Табела 1 Резултат од перформанси на Монте Карло симулација на VAR

Резултатот за тест 4 e изненадувачки, детална анализа заклучила
дека изведбата со намалување се должи на фактот што во оваа
институција, GPU не извршува I/O и пресметка истовремено. Наместо тоа, е
на чекање за случајни броеви да се влез од FPGA пред започнување на фаза
3 и 4 пресметки. Ова го сугерира и област на студии што се фокусира на
реструктуирање на графичкиот процесор, така што податоците може да
бидат постојано емитувани преку него. Најдобри перформанс е виден во
тест 5. Овде FPGA добива случаен број како проток во процесори и
графичките картички внатрешно создавајќи свој проток на случаен број.
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Преглед на CUDA
Во последната деценија, пресметувачките капацитети на графички
процесорски единица (GPU) се подобриле експоненцијално. Ова овозможи
GPU-забрзана пресметка, да биде одржлива опција за многу апликации. Може
да се примети брзиот раст на графичкиот процесор за обработка на моќ во
споредба со процесорот.

Слика 5 Споредба на развојна брзина, графички картици и процесори

Преглед на терминологија, главни карактеристики и ограничувања на
CUDA
CUDA може да се користи за offload (ослободување на податоци од
процесори за следни полнења) паралелни податоци и пресметувачкоинтензивни задачи да доделат на графичкиот процесор. Пресметката се
дистрибуира во мрежа /grid/ на блокови од нишки /thread blocks/. Сите блокови
содржат ист број на тридови кои ја извршуваат програмата на уредот /device/,
познат како кернел. Секој блок е идентификуван од страна на дведимензионалeн блок ID и секоја нишка во рамките на еден блок може да се
идентификува со до три-димензионален ID за лесно индексирање на податоците
кои се обработуваат. Блок и мрежа димензии, се познати како конфигурација за
извршување /execution configuration/, може да се постават во извршното време и
обично врз основа на големината и димензиите од податоците да бидат
обработени.
Корисно е да се мрежа да се третира како логичко застапување на
графичкиот процесор, блок како логичко претставување на повеќејадрен
процесор на GPU и нишка како логичка претстава на процесорско јадро во
мулти-процесор. Блокови се временски исечени на мулти-процесори. Секој блок
секогаш се извршува од страна на ист мулти-процесор. Нишки во блок се
групирани во warps. Во кое било единично време мулти-процесор извршува
една warp. Сите нишки на warp извршуваат иста инструкција но работат на
различни податоци.
Додека нишки во блок можат да соработуваат преку кеш, но мала
поделена /shared/ меморија (16 KB), големo ограничување е недостаток на
сличен механизам за безбедна соработка помеѓу блокови. Ова прави
спроведување на одредени програми да е потешко и прилично неефикасно.
DRAM на уредот, глобалната меморија, е не-кеширанa. Пристапoт до
глобалната меморија е со висока латентност (во ред на 400-600 clock циклуси),
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што прави читање и пишување на глобалната меморија да е исклучително
скапо. Сепак, латентност може да се скрие со внимателно дизајнирање на
кернелот и извршување на конфигурација. Обично е потребно висока густина
на аритметички инструкции за пристап до меморија и извршувачка
конфигурација која овозможува стотици блокови и неколку стотици нишки за
блок, се овозможува графичкиот процесор да изврши аритметички операции
додека одредени нишки чекаат за да се пристапи на глобалната меморија.
Ефикасноста на пристап на глобалната меморија може сериозно да се намали
ако пристапот до соседни мемориски локации би се споил /coalesced/.
Податоците се пренесува меѓу основатана програмот /host/ и GPU
уредот /device/ преку директен мемориски пристап (DMA-Direct Memory
Access), сепак, трансферите во меморијата на уредот се многу побрзи. Пример,
трансфер од уред кон уред кај 8800 GTX е околу 70 Gb/s, додека, host кон уред
трансфер може да бидат околу 2-3 GB/s. Како воопштено правило, трансфери на
меморија од host кон device треба да се минимизира каде што има можност.
Доколку е возможно, потребно е серија од неколку помали преноси на податоци
да се пренасочат со еден трансфер.
Заедничката меморија е поделена на голем број на банки кои можат да
се прочитаат истовремено. Ефикасноста на кернелот може да биде значително
подобрена со искористување на предностa на паралелен пристап до поделена
меморија и со избегнување на банкови конфликти.
Типична CUDA имплементација се состои од следниве фази:
1. Распределба податоци на уред.
2. Пренос на податоци од основа кон уред.
3. Иницијализација на меморија на уред, ако е потребно.
4. Одредување на извршување конфигурација.
5. Извршување на кернел. Резултатот е зачуван во меморија на уред.
6. Пренос на податоци од уред кон основа.
Ефикасноста на може да се подобри ако итерации или мулти-фазни
алгоритми имаме за сите пресметки, односно може да се извршат во графичкиот
процесор, така што чекор 5 може да се изврши неколку пати, без потреба за
пренос на податоци помеѓу уредот и основата.

Зошто CUDA?





Фреквентното скалирање на јадра во самиот систем се избегнува, поради
меморискиот ѕид кој е полоша варијанта.
Скалирања на процесорски јадра исто е ограничено, ако се користат и
мрежни елементи, се зголемува бројот на серверите, мрежниот опсег е
потребно да се зголеми додека мрежната латентност е ограничена во
зависност од далечината.
Специјализирани масивни паралелни компјутери изгубија економски
аргумент од предноста на commodity технологиите, кои се поефтини
варијанти, како на пр. GPU компјутерски 3D графички картички

NVIDIA развива GPU кои се со масивни повеќе јадрени повеќетридови, може да имаат 240 нишки кои се извршуваат во паралела, да имаат
30.720 конкурентни/ истовреемени нишки.
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Теоретски врв на перформанси:
- 1 TeraFlops во единствена прецизност,
- 85 GigaFlops во двојна прецизност,
- Мемориски пристап пропусен опсег: до 200 GB/s
PCI express bus е поврзана со GPU како уред, кој PCI во споредба со
GPU се разликуваат 20 пати (PCI има 8GB/s).

Слика 6 Модел на CUDA поврзување со линк на разни средини

CUDA е скалaбилен програмски модел и софтверска средина за
паралелно програмирање, хетероген сериски-паралелен програмски модел, со
екстензии за C/C++ средина. Подржава nvcc компајлер, заеднички извршни
библиотеки со линкови кон CUDA да се емулира уред на CPU.
CUDA овозможува TeraFlop перформанси, доволно брзи да
комплетираат помали проблеми побрзо од host процесорот да го стартува
кернелот. Да претпоставиме дека 4 μsec за 1 ТFlop e потребно GPU да има 4
циклуси за да изврши операција со децимална прецизност. Да се зачува GPU
зафатено, секој кернел мора да изврши милион такви операции со децимална
прецизност, за да не се истрошат циклуси со латентност на стартен кернел. Ако
на кернел му е потребно само 2 μsec за комплетирање, тогаш 50% од GPU
циклуси ќе се изгубат.
CUDA подржава хардверски GPU возможни продукти, најпознати се
NVIDIA TESLA, Quadro FX, GeForce GTX.

CUDA како архитектура за имплементација на код со основен С програмски
јазик
CUDA kernels се паралелени функции кои се извршуваат на уред, само
еден кернел се извршува во едно време меѓутоа повеќе нишки можат да
извршуваат кернел истовремено. Кернел се дефинира со __global__ декларација,
која укажува на компајлер дека се повикува од host.
Најголемата предност е што CUDA може да користи илјадници нишки,
додека процесор може да има неколку истовремено.
При извршување на кернелот како низа на нишки, сите нишки
извршуваат ист код истовремено, секоја нишка има еднозначна ID (thread ID)
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кој го користи за пресметка на адреса и да се прават контролни одлуки, и се
пристапува во внатрешноста на кернелот со променливата threadIdx.

Слика 7 – С програм хетерогено сериско/паралелно повикување

Серискиот код се извршува на host со процесорско основно
извршување, додека паралелниот код се извршува на device како уред односно
графички процесори, хетерогено програмирање. Кернел функција се повикува
хост со синтакса на извршна конфигурација <<<…>>>
Три комоненти се составни делови на векторот threadIdx, нишките
можат да бидат идентификувани со користење на едно, две или тридимензионален блок од нишки. Со тоа се постигнува поприроден пристап за
пресметка на домени како низи-вектори, матрици или волуменски.
Индексот на нишките со нивниот thread ID се поврзува на ваков начин:
 кај еднодимензионален блок останува исто,
int i = threadIdx.x;
 кај дводимензионален блок (Dx, Dy) индекс (x, y) има свој ID
како (x+y*Dx),
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
 кај три-димензионален блок со големина (Dx, Dy, Dz), индекс
(x, y, z) има свој ID: (x+y*Dx+z*Dx*Dy).
Бидејќи секоја точка може да биде пресметана независно од секоја друга
точка, може едноставно се определи функција за секоја точка. Кај некои
домени, помага да користат две-димензионални индексирања. Изненадува,
компјутери функција вредности во текот на две-димензионални домен, да се
определи две-димензионална мрежа на блокови: dim3 grid(DIM, DIM);
Тип dim3 не е стандарден C, CUDA хидинг датотеки дефинираат некои
погодни видови енкапсулирани со мултидимензионалност. Вид dim3
претставува три-димензионален кој ќе се користи за одредување на големина.
Но, зошто да користиме три-димензионални вредности кога имаме дведимензионални мрежа? Тоа го правиме тоа затоа што три-димензионален, dim3
вредност е она што CUDA извршувањето очекува. Иако три-димензионални
мрежи во моментов тешко е поддржано, CUDA се уште очекува dim3
променлива каде што една компонента е еднаква на 1.
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Подобрување на трансферот на податоците
Подборување на PCI комуникацискиот канал односно преносот на
пдатоците од регуларната хост меморија со проток 1-1.5 GB/s (во зависност од
хост CPU, процесорите).
Со употреба на странична мемориска алокација, брзината на преносот
може да достигне над 3 GB/s (4 GB/s на одредени NVIDIA картички).
CUDA има специјална мемориска алокација односно специјални
функции за тие намени.

Nsight и останати околини
NVIDIA GNU debugger (gdb) започна со CUDA C развој на Linux
системи, алатка со фантастични во реално време дебагирање, меѓутоа се разви
за MacOS, а денес постојат околини и за Windows.
NVIDIA Parallel Nsight се појавува во 2009 година познато кодно име
Nexus, први интегриран дебагер за Visual Studio. Како и кај други околини
(XCode во МacOS), Paralll Nsight подржава дебагирање на CUDA апликации со
илјадници нишки. Корисниците може да поставуваат точки за прекин
(breakpoints) каде било во CUDA C кодот, вклучувајќи точки кои се однесуваат
на арбитражни мемориски локации. Директно може да се анализира (inspect)
GPU меморија директно од прозорец VS Memory и да се провери каде нема
доволно мемориски пристап.

Слика 8 Nsight Eclipse развојна околина
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CUDA има најголема употреба кај финансии
CUDA е идеална за финансиски пресметки, вклучува
 Масивни паралелни податоци со финансии
 Високо ниво на независни пресметки
 Вискоко ниво на пресметковни интензитети (учество на пресметка на
I/O)
 Резултира со висока скалибилност
Опциона проценка има повеќе стандарди како што е Европската проценка,
со повеќе методи како што се Монте Карло, Блек-Шолс. Проценката била
многу важен проблем со кој се соочува финансиското инжинерство од
доаѓање на организираното опционо тргување во 1973 година. Како што се
повеќе пресметки се применуваат со финансиско поврзаните проблеми,
пронаоѓање на ефикасна имплементација на опциони проценки, модели на
модерната архитектура станале поважни. Затоа е важна примената на
методот Монте Карло за пристап за формирање на цени во CUDA.

Блек-Шолс проценка поврзување со CUDA
Во кои чекори се состои имплементацијата на опциона цена
 Генерирање на случајни влезни податоци на хост
 Пренос на податоци на GPU
 Пресметка на цена на GPU
 Пренос на цена повторно на хост
 Проверка на резултатите
Ако S е моментална цена на акција, Х е штрајк цена, CND e
кумулативна функција на нормална распределба, r е без-ризична каматна
стапка, v e нестабилност.
( )
( )
(
( )

)
(

(

)

)

√
(

)

( )

( )

∫
√
Се пресметува со полиномална апроксимација (според Hull), шест
децимални места со полином на петти степен.
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Имплеметнациски чекори во CUDA
Со пример од финансии ќе ги покажеме чекорите на CUDA
имплементација.
__host__ __device__ float CND(float d) {
float K = 1.0f / (1.0f + 0.2316419f * fabsf(d));
float CND = RSQRT2PI *expf(0.5f*d*d)*(K*(A1+K*(A2+K*(A3+K*(A4+K*A5)))));
CND = 1.0f - CND;
return CND; }

Со тоа се постигнува:
 Извршувањето на кодот е побезбеден
 Компјалерот ќе генерира две функции, една на хостот, една на уредот

1. Додели низи на хост: hOptPrice(N), hOptStrike(N), ...
/* лоцирање на низи на хост */
float *hOptPrice, *hOptStrike, *hOptYear;
hOptPrice = (float *) malloc(sizeof(float*N);
hOptStrike = (float *) malloc(sizeof(float*N);
hOptYear = (float *) malloc(sizeof(float*N);

2. Додели низи на уред: dOptPrice(N), dOptStrike(N), ...
/* лоцирање на низи на GPU со cudaMalloc */
float *dOptPrice, *dOptStrike, *dOptYear;
cudaMalloc( (void **) &dOptPrice, sizeof(float)*N);
cudaMalloc( (void **) &dOptStrike, sizeof(float)*N);
cudaMalloc( (void **) &dOptYear , sizeof(float)*N);

3. Иницијализирај влезни низи
/* иницијaлизирај hOptPrice, hOptStrike, hOptYear на host */

Дел каде се потполнуваат низите со податоци на хост, доколку е потребно пред
да се пренесат кон уред.

4. Пренеси низи од хост меморија до соодветните низи во меморија на уред
/*Пренеси податоци од хост на уред со cudaMemcpy(цел, ивор, големина, насока)*/
cudaMemcpy (dOptPrice, hOptPrice, sizeof(float)*N , cudaMemcpyHostT oDevice);
cudaMemcpy (dOptStrike, hOptStrike, sizeof(float)*N , cudaMemcpyHostT oDevice);
cudaMemcpy (dOptYears, hOptYears, sizeof(float)*N, cudaMemcpyHostT oDevice);

5. Пресметај опциона цена на GPU со фиксна конфигурација
Дел каде се повикува кернел функцијата.
/* пресметка на опциона цена на GPU со фиксна конфигурација <<<Nblocks,
Nthreads>>>*/
BlackScholesGPU<<<128, 256>>>( dCallResult, dPutResult, dOptionStrike, dOptionPrice,
dOptionYears, RISKFREE, VOLATILITY, OPT_N);
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6. Пренеси резултати од GPU назад кон хостот
Дел каде се повикуваат назад податоците.
/*пренос на податоци од уред до хост со cudaMemcpy(цел, извор, големина, насока)*/
cudaMemcpy (hCallResult , dCallResult , sizeof(float)*N, cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaMemcpy (hPutResult , dPutResult , sizeof(float)*N, cudaMemcpyDeviceToHost);

7. Пресметај опциона цена на GPU
Доколку е потребно се пресметува хост процедура.
/* пресметка на опциона цена на CPU */
BlackScholesCPU(.....);

8. Спореди резултати
/* спореди резултати */

споредба на резултати, најчесто тест податоци.

9. Чистење на меморија
/* празнење на меморија на хост и уред */
free( hOptPrice);
...........
cudaFree(dOptPrice);

се користи free за хост покажувачите, и cudaFree за уред покажувачите.

Како се справuваме со генерички број на опции OptN? Проблем е
хардверско ограничување, пример максимален број на нишки за блок =
512 (со тоа се ограничува OptN до 33М.)
Секоја нишка треба да процесира повеќе опции:
__global__ void BlackScholes (float *....,
int OptN)
{ const int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
const int THREAD_N = blockDim.x * gridDim.x;
for(int opt = tid; opt < OptN; opt += THREAD_N) BlackScholesBody(d_CallResult[opt],
d_PutResult[opt], d_OptionPrice[opt], d_OptionStrike[opt],d_OptionYears[opt], Riskfree,Volatility
);
}

Слика 9 Поделба на максимален број на нишки

Извршни примерни податоци
Пример за Блек-Шолс симулација со Европски опции
 1 милион патеки
 копирање на влезни податоци кон GPU меморија,
време на пренос 10,496 msec.
 време на извршување на кернел GPU 0,893 msec.
 повторно читање на GPU, преносно време 15,47 msec.
 Проверка на резултатите:
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o CPU пресметка, време: 454,684 msec.
Споредба на резултатите:
o L1 norm: 5,9 *10-8
o Max Abs грешка: 0,0000152

Монте Карло поврзување со CUDA
Имплементацијата на Монте Карло опциони повикувања може да
се симулира со употреба на CUDA паралелно програмирање.
Како и претходно наброеното финансиските пресметки се идеални
за паралелизација:
 Висока регулатива и локалност
 Многу високо ниво на пресметка со I/O однос
 Голема скалибилност
Симулацијата на Монте Карло за опциони проценки може накратко да
опфаќа:
I.
II.
III.

Симулација на пробни патеки за проценка на основни средства
Пресметка на соодветни опциони исплати за секоја примерна патека
Просечна симулациона исплата и намалување на просечна вредност за да
се добие опциона цена

// Monte Carlo valuation for a European call
S = 2; E = 1; r = 0.05; sigma = 0.25; T = 3; M = 1e6;
Svals = S*exp((r-0.5*sigma^2)*T + sigma*sqrt(T)*randn(M,1));
Pvals = exp(-r*T)*max(Svals-E,0);
Pmean = mean(Pvals) width = 1.96*std(Pvals)/sqrt(M);
conf = [Pmean - width, Pmean + width]

Пример на Монте Карло:
i.

ii.
iii.
iv.

Се генерира М случајни броеви М=200.000.000
a. Униформна дистрибуција преку Mersenne Twister (MT)
b. Box/Muller трансформација за да се генерира Gauss-ова
дистрибуција
Пресметка на log-нормална дистрибуција за N опции, N=128.
Пресметка на сума и сума на квадрати за секоја опција за да се добие
корен (средна вреднсот, решение) и варијанса.
Просечна симулациона исплата и намалување на просечни вреднсоти за
добивање на опциона цена.

Генерирање на подеднакво дистрибуирани случајни броеви
Генератор на случајни броеви (RNG) со паралелна верзија на Marsenne
Twister од Matsumoto и Nashimura, позната како Динамичка креација
(DCMT) се карактеризира со:
 Брзина,
 Добри статисички карактеристики
 Генерира повеќе независни МТ
Иницијалните параметри се пресметуваат и се зачувуваат во датотека.
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RandomGPU<<<32,128>>>( d_Random, N_PER_RNG, seed);

32 блока х 128 нишки : 4096 независни случајни протоци
Пример на Тесла С870 ќе се пресмета 2,5 билиони примери во 1
секунда.
Генерирање на Gaussian нормална дистрибуција
Со користење на Box/Muller-ова трансформација се генерира Гаусова
нормална дистрибуција од подеднакви дистрибуирани случајни вредности
BoxMullerGPU<<<32,128>>>( d_Random, N_PER_RNG, seed);

Пример на Tesla C870: 200 милиони примери во 120 милисекунди.
#define PI 3.14159265358979323846264338327950288f
__device__ void BoxMuller(float& u1, float& u2){
float r = sqrtf(-2.0f * logf(u1));
float phi = 2 * PI * u2;
u1 = r * cosf(phi);
u2 = r * sinf(phi);
}

Постои и алтернативи, како Beasley-Springer-Moro алгоритам за
апроксимација на инверзна нормала.
Log-нормална дистрибуција и парцијална сума
void MonteCarloGPU(d_Random,....)
{
// дели сума на 64*256 (16384) парцијални суми MonteCarloKernelGPU<<<64, 256,
0>>>(d_Random);
//повторни читање на делумни суми на хост
cudaMemcpy(h_Sum, d_Sum, ACCUM_SZ, cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaMemcpy(h_Sum2, d_Sum2, ACCUM_SZ, cudaMemcpyDeviceToHost);
// пресметка на сума и квадратна сума на хостот
double dblSum = 0, dblSum2 = 0; for(int i = 0; i < ACCUM_N; i++){
dblSum += h_Sum[i]; dblSum2 += h_Sum2[i];
}
}
__global__ void MonteCarloKernelGPU(...)
{
const inttid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
const intthreadN = blockDim.x * gridDim.x;
//...
for(int iAccum = tid; iAccum < accumN; iAccum += threadN)
{ float sum = 0, sum2 = 0;
for(int iPath = iAccum; iPath < pathN; iPath += accumN)
{ float r = d_Random[iPath];
//... sum += endOptionPrice;
sum2 += endOptionPrice * endOptionPrice;
}
d_Sum[iAccum] = sum; d_Sum2[iAccum] = sum2;
}
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Прецизни флоатинг собирања
Стандарден начин за собирање на N броеви, аi , со рекурзивна
формула:

Кога се користи аритметика со прецизност на децимални запирки,
анализатор на грешки (Вилкинсон, 1963) прикажува дека заокружувачка
грешка при собирање може да се зголеми со брзина на .
Со формирање на повеќе од една средна сума, акумулираната
заокружена грешка може значајно да се намали. Тоа е всушност како
работи паралелното собирање.
Извршни примерни податоци
Пример за Монте Карло симулација за Европски опции
 20 милиони патеки
 време на генерирање на случајни броеви на GPU 80,515 msec.
 Box-Muller на GPU
122,63 msec.
 Просечно време за опција 15,47 msec.
 MC: 6,62192; BS: 6,62185
 Abs: 0,0000734 Rel: 0,00001109

Оптимизација на проблеми
Монте Карло имплементацијата се оптимизира за поголеми
пресметки
-На пример, 16 мил. патеки на 256 опции
Пореални симулации се помали
-На пример, 256 илјади патеки на 64 опции
Проценка на опциона цена со повеќе блокови бара повеќе кернелски
извршувања
- првиот кернел извршува парцијални суми
- вториот кернел извршува суми намалени за добивање на крајни
вредности
За помали пресметки, кернелот има поголеми доминанатни чинења.
Ако за мали патеки #paths се користат единични нишки, блокови за
опција со нов кернел, сумата за целата опција се пресметува во тој кернел.
Ако сакаме да употребуваме ист стар кернел метод за поголеми
патеки, како да се изврши премостувањето ?
- Империски се пресметува критериумот
bool multiBlock = ((numPaths / numOptions) >= 8192);

Ако multiBlock е невистина, тогаш се извршува еден блок кернел, во
спротивно се извршува мулти-блок кернел со редуциран кернел.
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Повеќе блокови за опција
Откако се генерираат посакуваните броеви од примерниот
интервал ( ), ги користеме за пресметка на очекувана вредност со
основна опција. Тоа е важно за пресметка на исплатата како функција,
карјна повикувана вредност како интегрирачка патека и пресмека на
корен на равенката.
__device__ float endCallValue(float S,float X, float r, float MuByT, float VBySqrtT){
float callValue = S * __expf(MuByT + VBySqrtT * r) - X;
return (callValue > 0) ? callValue : 0;}

Постојат повеќе начини за пресметка на корен на примерите, бројот
на опци се типични со илјадници или помалку, и пресметка на една опција
за нишка не се чува на GPU. Со извршување на повеќе нишки за опција,
може да се разгледува како една нишка болк за опција или повеќе нишки
блок за опција. За пресметка на голем број (илјадници) патеки за опција,
потребно е да се прикрие латентноста на влезните вредности ако се
подели вршењето на секоја опција низ повеќе блокови. Во зависност од
бројот на основните опции и бројот на примери, можеби би сакале да
одбереме различен метод за добивање на високи перформанси.
Проценка на Европска опција со употреба на Монте Карло
интеграција е инхерентно еднодимензионален проблем меѓутоа ако
проценуваме повеќе опции, може да се размислува за проблем на две
диманзии. Би одбрале преставување на патеки заедно со х-оската, и
опциии заедно со у-оската. Со тоа се полеснува да се добие еден
решеткасти изглед: матрица со Х блокови ширина и У блокови во висина,
каде У е број на опции кои се проценуваат.
Се користат број на опции за пресметка на Х, за добивање на ХхУ да
биде доволно големо, да има доволно нишки блокови за да остане GPU
доволно активно. Кога би експериментирале на Tesla C870 GPU, би добиле
хеуритика која дава добар перформанс воглавно ако бројот на опции е
помал од 16, користеме 64 блока за опција, а во спротивно користеме 16:
const int blocksPerOption = (OPT_N < 16) ? 64 : 16;

Следува основна имплементација на CUDA кернелски код за Монте
Карло интеграција. Секоја нишка се пресметува и собира исплата за
повеќестепени интеграциони патеки и памти сума и квадратен збир (кој се
користи за пресметка на доверба на проценка) во низата на меморија на
уред.
const int iSum = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
const int accumN = blockDim.x * gridDim.x;
//циклусно поминува низ целосни низи на случајни патеки:
//изведува крајна цена на акција за секоја патека
TOptionValue sumCall = {0, 0};
for(int i=iSum; i < pathN; i += accumN){
float r=d_Samples[i];
float callValue = endCallValue(S, X, r, MuByT, VBySqrtT);
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sumCall.Expected+= callValue;
sumCall.Confidence+= callValue * callValue;
}
//се акумулира во средна глобална мемориска низа
d_SumCall[optionIndex * accumN + iSum] = sumCall;

Откако кернел извршува низа од делумни суми, d_sumCall, кај
меморија на уред. Низата има У редови на Т елементи секој, каде Т е број на
нишки за опција, која зависи од број на нишки кои се извршуваат по блок.
Обично најдобри перформанси се извршуваат на блокови со 256 нишки. Да
се пресметаат очекувана цена и поверлива должина за секоја опција,
потребно е да се соберат сите Т вредности за секоја опција. Да се изврши,
мора да се вклучи друг кернел со користење на паралелна редукција за
пресметка на сумите.
Паралелната редукција е всушност на основ на дрво, собирок на
вредности кои содржат log(n) паралелни чекори на сума од n вредности.
Тоа е ефикасно кога се комбинираат вредности на податочни-паралелни
процесори како GPU.
Посел прва имплементација, се добива перфоманси кои се добри за
голем број на патеки. На Tesla графичка картичка може да се достигне
однос на речиси 400 опции во секунда со 32 милиони патеки по опција.
Сепак, толкави патеки со голем број, во реалноста не се користат многу во
реалниот свет на пресметковните финансии. За пореални патеки,
перформансот не е толку добар. Додека би добиле над 36.000 опции во
секунда, со термини на броеви на патеки во секунда која е значајно
побавна. Јасно е на графикот како се намалува бројот на патеки како што се
намалуваат, над еден милион патеки, графикот е речиси хоризонтален –
GPU би требало да прикаже пресметковен однос ако може да се намали
воглавно за пресметковна, ако можеме да намалиме за помали патеки.

Слика 10 Нормално извршување на Монте Карло
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Слика 11 Оптимизирано извршување на Монте Карло

Математички функции на кернел
Математичките функции се стандардни како кај сите програмски јазици,
така и кај С/С++ библиотека со математички функции, сите подржаваат код на
уредот и постојат intrinsic функции кои само можат да се извршуваат на уред
односно на кернелот.
Стандардните функции се употребуваат и на хост и на уред, како
 single-precision floating-point /единечна прецизност на децимални
места/, како sqrtf(x), expf(x), logf(x), sinf(x), кои имаат
максимална ulp-грешка, според IEEE собирање и множење имаат
0,5 ulp, додека 1,2,3 па дури и 8 како кај степенување powf(x,y),
додека 9 кај функции како y0f(x). Кај овие функции се
приметување додавање на “f” на крај од назив на функција.
Обично се деклалираат како float.
 double-precision floating-point /двојна прецизност на децимални
места/, како sqrt(x), exp(x), log(x), sin(x), кои имаат максимална
ulp-грешка, според IEEE имаат 0,1 и 2 кај степенување pow(x,y),
дури и 7 кај функции како y0(x). Кај овие функции се
приметување дека нема “f” на крај од назив на функција. Обично
се деклалираат како double.
Intrinsic функции /внатрешни/ се оние кои се извршуваат само на кернел
код. Тоа се побрзи верзии на некои стандардни функции. Дури и компајлери
имаат можности да се користи опција –use_fast_math. Брзината се изведува со
мапирање на помалку основни инструкции. Да се добие намалување на точноста
на барани функции, исто така може да предизвика некои разлики во посебни
случаи. Постабилен пристап е селективно да се заменат математичките функции
со повикувања на внатрешни функции само каде што заслужува, од страна на
перформансни добивки и каде изменети својства како што се намалување на
точноста и може да се толерира.
Овие специјални функции се разликуваат по декларацијата со напред
додавање на две долни цртички “__” и се задржува на крај “f” кај единечна
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прецизност. Познатите функции се претвараат на уред, како некои од нив
прикажани.
Оператор/Функција
x/y

Функција на уред (кернел)
__fdividef(x,y)

sinf(x)

__sinf(x)

sincosf(x,sptr,cptr)
logf(x)

__sincosf(x,sptr,cptr)
__logf(x)

expf(x)

__expf(x)

exp10f(x)

__exp10f(x)

powf(x,y)

__powf(x,y)

Табела 2 Преглед на некои intrinsic функции

Исто и кај овие внатрешни функции имаме single и double прецизност.
Повеќе се со единечна прецизност, додека малку имаме со двојна прецизност,
функции како __dsqrt_[rn,rz,ru,rd](x), кои побаруваат поголема од 2
пресметковна моќност на CUDA.
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Примена на CUDA во енвироматски науки
Зголемената потреба за енвироматика доаѓа со природни последици
како еколошки здрави производи за широка потрошувачка, се има појавено како
природна последица на брза ескалацијата на индустријализацијата на
глобалната економија. Растечката загриженост за климатските промени,
незапирливи цени на енергенсите и растечко ниво на загадувачи во нашата вода
и воздух, придонесоа чиста колатерална штета за успешен напредок во
индустриското производство. Детергенти и средства за чистење веќе долго
време се некои од најпознатите кои се потребни производи за широка
потрошувачка во редовна употреба. Како резултат на тоа, многу научници
почнаа истражувачки методи за намалување на штетното влијанието врз
животната средина без намалување на ефикасноста.
Сурфактанти се молекули кои се справуваат со капацитет за чистење,
комбинација со вода, нивното мење бара лабораториски испитувања, кои им
треба време. Универзитетот Temple работи со индустријата Procter & Gamble да
се користи молекуларна симулација на сурфактант интеракции со нечистотија,
вода и други материјали. Воведувањеа на компјутерски симулации не служи
само за да се забрза традиционален лабораторија пристап, но и широчина на
тестирање на бројни варијанти на еколошки услови, далеку повеќе отколку што
биле практично тестирани во минатото. Temple истражувачите користеле GPUзабрзана Високо Оптимизирана Објектно-ориентирана Многу-честички
Динамика (HOOMD), симулациски софтвер напишан од страна на Одделот за
енергија во Ames лабораторија. Со поделба на нивната симулација на два
NVIDIA Tesla процесори, тие беа во можност да се постигне еквивалентна
перформанса до 128 процесорски јадра на Cray XT3 и до 1024 CPU на машина
IBM BlueGene/L. Со зголемување на бројот на Тесла графички процесори во
нивните решенија, тие веќе симулираат сурфактант интеракции со 16 пати
ефикасност од претходните платформи. Бидејќи NVIDIA CUDA го намалува
времето потребно да се заврши таква сеопфатна симулација, од потребни
неколку недели до неколку часа. Во следните години, треба да се понуди
драматичен пораст на производи кои имаат и зголемена ефикасност и
намалување на влијанието врз животната средина.

Атмосферски елементи
Нашата атмосфера е определена од растителни и животински
активности од биосферата, како и физички и хемиски процеси што е опишано
од принципите на рамнотежата, кинетика, термодинамика, оксидација/
намалување и фотосинтеза. Очигледно, ефектот на човекот на атмосферата е од
посебен интерес, како технички консултанти, треба да се занимава со промена
на човековите практики кон подобрување на атмосферата.
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Слика 12 атмосферска структура

Атмосферските научници ја категоризираат атмосферата врз основа на
температурната структура во четири региони - тропосфера, стратосфера,
мезосфера и јоносфера - со температура профилот и на листата на истакнати
гасови се најде во секој од овие региони. Половина од атмосферата (со вкупна
маса од околу 5 X 1018 кг) може да се најде под 5,5 км, и 99% под 30 км. Во
потрага по хемија и физика на озон, кај двете пониски региони е корисно да се
"ревидира" латинскиот термин "tropos" се однесува за "вртење" и "stratus" за
"слоевит" што е ова сугерира е дека постои значително мешање на гасовите
пронајдени во тропосферата, додека многу слоевити, однесување на бавно
мешање се карактеризира стратосферата. Во тропосферата, озонската молекула
може да го пренесе целиот регион најбавно во неколку дена (во убаво време)
или да се мери во минути (брзи активности, грмотевици).
Треба да се забележи дека постојат неколку видови на молекули кои се
од особено значење - кислород (О2), озон (О3), азот (N2), јаглерод моноксид
(CO), јаглерод диоксид (СО2) и вода (H2O). Исто така, постојат некои
елементарни компоненти, особено кислород и азот. Тоа е елементарен кислород
што создава повеќе проблеми, како што има премногу едномолекуларен
кислород кој реагира лесно со други атмосферски гасови. Важно e за
потенцијални анализи на атмосферски моделирањa, да се разберат некои
основни елементи и процеси од хемијата на атмосферата. Неколку читања и
графики од Earth System Science: A Closer View (NASA, 1998) илустрира некои
важни елементи корисни за употреба на компјутерски модели. Не само за
атмосферски научници, тие анализи се поедноставени како “леден брег”, така да
без да се има позадина со табела, тоа се анализи и графика доволни за да
започне процес на некои комплексности на атмосферските процеси.

Атмосферска хемија
Гасни траги во тропосферата се клучни компоненти на
биогеохемиските циклуси на таквите елементи, како јаглерод, азот, кислород,
сулфур и халогени елементи. Подмножество - главно CO2, O3, CH4, N2O и
хлорофлурометани (CFM) - заедно со аеросоли, играат важна улога во преносот
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на соларната и/или земјено зрачење и се линк кон физичките климатски
системи. Атмосферската концентрација на гасни траги одговара на нето ефект
од изворите, губењата од тонења, како и транспорт и дистрибуција на гас, се
обезбедуваат вредни информации кои се однесуваат за големи биогеохемиски
процеси. Покрај тоа, помалку застапени елементи како О3 и хидроксил радикал
(OH), имаат големо влијание врз хемискиот состав на атмосферата и постанаа
директно важни за човечките општества. Како последица на голем резервоар на
молекуларeн кислород во атмосферата и извор на енергија обезбедени од
сончева светлина, како високо реактивни видови кои содржат кислород
конвертираат други супстанци во долго опстојувачки видови како што се
јаглерод диоксид или во други производи кои се ефикасно отстранети од
атмосферата од врнежи или хемиско таложење со сушење. Озон и пероксиди
може да му наштети на шуми и земјоделски култури, дури и при ниски
концентрации; азотни оксиди и сулфурни кисели врнежи се потенцијална штета
за вегетација, водниот живот и објекти; и фотохемиски аеросоли ја намалуваат
видливоста и влијаат врз човековото дишење.
Обемот и сложеноста на тропосферската хемија зависи со атмосферска
концентрација на CH4, кој има време на престој од околу една деценија и се
забележува дека се зголемува на глобално ниво за околу еден процент годишно.
Ова зголемување би можело да се должи на порастот на биогени емисии на
метан, на пример од земјоделска дејност, или алтернативно, за намалување на
стапката на отстранување на метан преку оксидација со атмосферски OH
радикали или и двете. Хидроксилни радикали се клучни реактанти во
тропосферата, значајно отстранување e реакција со CO. Главните извори на CO
се со внатрешно согорување (согорувањето на фосилните горива и биомаса) и
атмосферска оксидација на CH4, повисоки алкени и покомплексен биогени
јаглеводороди. Големината на овие извори, нивната дистрибуција, како и
нивното релативнo глобално значење се непознати. Така поновата историја на
CO во атмосферата не може да се обнови, ниту неговата иднина неможе да се
предвиди. Сепак, пречките на CO концентрации ќе има големо влијание врз
концентрациите на OH радикали и тоа ќе влијае на најмногу на гасните траги,
како што се метан, кои се отстрануваат од атмосферата од реакција со ОH.
Сателитска техника за мерење на глобално ниво барем за вертикално
интегрирани CO концентрации, неодамна e развиена. Кога рутински
распоредени, тоа треба да даде непроценливи информации за временски зависна
глобална CO дистрибуција и да анализира отстранувачки потенцијал за ОH,
како и географската локација на главните извори.
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Слика 13 Влијанија во атмосферата

Атмосферска физика
Атмосферската физика, како и кај хемиската анализа на атмосферата, е
претставена од страна на интеракција на многу компоненти и процеси. Исто
така, целта е да се намалат интеракциите на помалку (една, две) едноставни
графици и прикази. Во текстот "Атмосферски процеси" (Atmospheric Processes,
James Hanwell, 1980), атмосферскa активност е опишанa во смисла на размена на
енергија, вклучувајќи гравитацијата, зрачење, движење, реакција и дисипација
(губење на енергија со загревање). Секој од овие пет физички процеси се
случуваат на различни нивоа: гравитацијата и зрачење се глобални процеси,
движење и реакција се регионални процеси и дисипација е локална процес.
Повеќе физички/механички процеси кои се случуваат во атмосферата,
сепак може да се игнорираат, анализирајќи атмосферски пренос на загадувачки
материи или ако се анализира соларно греење на површината на Земјата.
Попознати модели се оние каде се разгледува рамнотежа на маса, каде
износот на загадувачи (како етан) се емитува на северна и јужна хемисфера.
Моделот всушност се насочува кон времето потребно за износот на етан да
постигне рамнотежа во двете хемисфери.
Друг модел е добро познат Gaussian Plume модел (Гаусов модел на
загадување, кој го анализираме), модел е претставен во читања на атмосферски
науки модели. Овој модел гледа на транспорт на некоја загадувачка супстанција
која се емитира од оџак на некоја термоцентрала, како што е фабрика со
согорување на јаглен, мазут и др. Во ваков согорувачки модел, сме
заинтересирани за концентрација на загадување во "облакот", како што се
пренесува со правец на ветерот.
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Атмосферски научни модели
Примена на компјутерската наука се наоѓа кај проблеми како во
проучување на атмосферски науки. Постои широк спектар на атмосферски
научни модели, не само прашања во врска со квалитетот на воздухот. Видови на
модели може да бидат:
 енергетскиот бaланс модели (EBM)
 радиокативно конвексни модели (RCM)
 регионални оксидант модели (ROM)
 регионални киселинско депозициски модели (RADM)
 Гаусови димни модели (Gaussian Plume)
 општ квалитет на воздух модели (AQM)
Покрај големиот опсег, постојат ограничувања на компјутерските модели, така
и кај моделите на компјутерските атмосферски науки. Важно е да се одржи
чувство на скептицизам кога се гледа во резултатите од компјутерските модели,
кои се само приближување на реалноста.
Како се применува модел на компјутерска наука од област на атмосферски
модели:
1. Апликација: атмосферски модели се користат за проучување на широк
спектар на однесувања и настани, како што се:
 дисперзија и транспорт на загадувачки материи,
 прво и второстепени хемиски трансформации во тропосферата и
стратосферата,
 глобални климатски рамнотежи и климатски промени,
 генерирање и депозиција на кисели дождови,
 глобалното затоплување и радиокативно-конвексни промени
2. Алгоритми: многу видови на математички алгоритми се вклучени во
атмосферски научни модели, претежно:
 обични диференцијални равенки
 парцијални диференцијални равенки
 проток на флуиди / течности динамични равенки
 равенки за баланс на маса
3. Архитектура: атмосферски научни модели се обично големи модели, и како
такви бараат високи перформанси на хардвер, употреба на високо ниво на
програмски јазик како Fortran, С, Java и користење на софтвер за визуелизација,
како што e AVS или DataExplorer. Како што моќта на научни работни станици и
десктоп персонални компјутери се зголемува, сепак, повеќе атмосферски
модели се "пренесени" или модифицирани за да се користат на новите
платформи. Модели кои интерактивно извршуваат вакви апликации, порано
користеле Silicon Graphics научни работни станици.
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Важни циклуси
Eдна од главните теми за време на анализа на вакви атмосферски науки
се циклуси кои имаат значење. Тежина на студии, како што e тропосферскa
хемија, е потребно да се разбираат многу променливи кои влијаат на одреден
систем. Секако мулти/различен систем е голема загриженост за оние кои имаат
задача на креирање на компјутерски модел да претстави физичко однесување.
Сепак треба да се спомене концептот на цикличен процес, доколку се
разгледува креирање и/или анализа на пресметковни модели. Концепт тука е
колку се има можност за сите компоненти кои доаѓаат во системот како влезни
елементи, излегување на системот како излезни елементи; и да се
трансформираат од еден вид во друг во рамките на системот. Сепак треба да се
грижиме за изворите и приматели во анализа на циклуси - од каде составот
доаѓа и каде завршува, се задржува кратко време или со долг рок. Всушност,
една од главните убавини на компјутерско моделирање e системска динамика се занимава со експлицитeн опис на изворите и потонувањата и нивната
интеракција едни со други со текот на времето. Концептот на флукс - проток на
количината преку површина - е критична карактеристика на голем број на
пресметковни модели исто се наоѓаат кај атмосферски истражувања.
Примерен циклус е можеби поучeн. Се карактеризира концепт на
загадување на воздухот како во целина како еден систем, односно како затворен
систем. Обично се покажуваат изворите, тонења, и "струи" на ваков систем, кој
е инициран од страна на изворот, како моторни возила, индустрија, електрани и
други учесници. Од овие извори, емисиите на неколку видови се генерирани.
Овие емисии потоа подлежат на различни трансформации, некои метеоролошки
(дисперзија, транспорт, итн) и некои хемиски / физички (оксидација,
деградација, итн.) На крај овие состојки може да предизвикаат влијание врз
примател и генерира одговор во форма на опции за стратегија на контроли
(законодавство, технички решенија), кои би требало да го намалат износот на
загадувањето од изворот.
Од детално познавање на емисии, топографија, метеорологија и хемија,
може да се развие математички модели кои предвидуваат концентрациите на
основни и второстепени загадувачи како функција од времето на различни
локации во даден воздушен простор. Овие компјутерскo базирани модели може
да ја опишат концентрацијата во облак форма со извор од одредена точка
(димни модели), во слив на воздух од комбинација на различни мобилни и
стационарни извори (airshed модели), или преку големa географска област oд
правец на ветерот од група на извори (со долг дострел /long range/ транспортни
модели). Со цел да се потврдат овие модели, нивните предвидувања мора да се
споредат со набљудуваните концентрации на загадувачките супстанции се мери
во соодветни амбиентeн воздух програмите за мониторинг; моделот со влезни
елементи се прилагодуваат за да се добијат прифатлив договор меѓу добиени и
предвидени вредности. (Извор: Finlayson-Pitts, B.J., Pitts, Ј., “Aтмосферска
хемија: Основи и експериментални техники”, Wiley and Sons, 1986)
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Модели на квалитет на воздух
Модели на квалитет на воздухот (Air Quality Models /AQMs) се модели
кои на било кој начин симулираат појава или предмет на интерес која се
занимава со квалитетот на воздухот. Општо земено, тоа значи моделирање на
честички и гасовна дисперзија во атмосферата. Понапредните AQMs вклучуваат
метеоролошки модел, излез на податоци од влезни податоци за AQM. Постојат
неколку типови на модели на квалитет на воздух, попознати се Gaussian plume и
Gaussian puff издувни модели и димна мрежа (plume-in-grid) модел.
Гаусови пламенски/гасни/димни издувни модели се оние кои моделот на
дисперзија на гасови и честички од фабрики или други точкасти извори,
површински извори, и волуменски извори. Врз основа на стабилност, висина на
изворот, профил на ветер, Гаусовите модели на дисперзија се користитат да се
предвиди загадувањето, концентрацијата во правец на изворот на ветерот. Кај
овие Гаусови модели се претпоставува дека концентрацијата е дисперзирана во
вертикална и хоризонтална линија или камбановидна, карактеристика со
највисоки концентрации во центарот на оџакот.

Слика 14 Гаусова дисперзија на дим

Модел на димна мрежа
Димен мрежен модел (како што е Гаусов димен модел) е добар за
следење на воздушни парцели во правец на ветерот и утврдување на нивни
концентрации на загадувања. Сепак, тешко е да се види како облаци се
вклопуваат во голема слика. Значи, моделари почнале да користат она што се
нарекува дим-во-мрежа модел. Вака изгледа премиса на моделот: димен модел
се користи за мапирање на дисперзија на загадување од оџак. Кога гас
достигнува област со соодветна на големина на блок од мрежна келија,
концентрација на загадување се апроксимира, а потоа се назначува како
концентрација за целата мрежна ќелија. На овој начин, податоците од овој
модел се енкорпорира во мрежен модел.
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Слика 15 Димен мрежасти модел

Ваков тип на модел има многу придобивки. Пример, детали од модел
може да се префрлaт директно во помалку деталнa мрежа, им овозможува на
моделот за квалитет на воздух да даде поточни симулации отколку ако нема
информации за воздухот. Друг пример, мрежниот модел овозможува на димот
да биде одбележан без да се постави вредност за просечна концентрација на
мрежа во која гасот потекнува. Вообичаено и на график може да се забележи
како гасот патува преку мрежа, но не се асимилира во мрежниот модел се
додека е со иста големина како димензија на ќелија. Сепак, доведува до поточнa
симулација.

Параметри на модел
За метеоролошки модели, постојат многу параметри кои влијаат на
акурентноста/точноста и детали на излезни информации. Сепак како најважни
параметри се површински фактори и мрежни фактори.
Површински фактори
Видот и локацијата на површината може да имаат огромно влијание врз
нумеричкиот модел. Различни фактори треба да се земат во предвид во
зависност од вид на почва, вегетација, терен на земјиштето, височина, години на
користење на земјиштето. Планински регион би имал сосема различни својства
отколку област на тревни површини. За секој тип, моделот мора да рачуна на
различни карактеристики, кои ќе влијаат на точноста на моделот. Затоа, е
исклучително важно корисникот за одреден модел да знае особини на површина
каде моделот се поставува.
Мрежни фактори
Карактеристики на мрежа која се користи исто така има значително
влијание врз квалитетот на информациите добиени од страна на моделот.
Најважно е големина или домен на модел, дали моделот треба да покрие десет
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илјади квадратни километри, или илјада квадратни километри? Дали моделот
треба да ја покрие целата временска зона или само на државата од посебен
интерес? Големина на домен утврдува количина на влезни и на излезни
информации, а со тоа се одредува време на извршување на даден модел. Колку
подолго е потребно моделот да се извршува, толку е посакпо за корисникот.
Друг фактор е мрежна резолуција, големина на индивидуални кeлии, влијае на
деталноста на информациите за регионот и затоа влијае на времето за
пресметки. Корисникот мора да одлучи дали висока резолуција е неопходно или
ако помала резолуција ќе даде доволно детали и точност. Трето прашање е дали
да се користи вгнездена мрежа. Вгнездена мрежа, е мрежа со повисока
резолуција поставена во мрежа со пониска резолуција. Овозможува повисоко
ниво на детали каде што е најпотребнo. Сепак, вгнезденa мрежa, исто така,
влијае на компјутерското време на извршување. Сепак, доколку се користи
вгнездена мрежа, е едно или двонасочна мрежа? Еднонасочна мрежа има
податоци од надворешна мрежа каде е вгнездена во повисока резолуција,
доколку двонасочна мрежа има податоци од надворешна мрежа на вгнездената
мрежа но, исто така, чува податоци од вгнездена мрежа во надворешниот дел на
мрежата. Двонасочна мрежа е со повеќе детали и попрецизни, но исто така
посложена. Како резултат на тоа, ќе има подолго компјутерско време за
пресметка.

Gaussian Plume модел
Гаусов димен модел е (релативно) едноставeн математички модел кој обично се
применува кај изворни емитери со дадени координати, како што се оџаци од електрани
за производство електрична енергија со согорување на јаглен или мазут.Поретко, овој
модел може да се примени на емитери кои имаат не-точкаст извор, како што се издувни
гасови од автомобили во градска област.
Една од клучните претпоставки на овој модел е дека во кратoк период на време
(како што e неколку часа) услови со стабилна состојба постојат во зависност од емисии
на загадувања во воздухот и метеоролошките промени. Загадувањето на воздухот е
претставенo со идеализиран дим, кој доаѓа од врвот на оџакот на некоја висина и со
својствен дијаметар. Една од поглавните пресметки е ефикасна висина на оџак (Heff).
Колку гасовите се загреани од фабриката (од согорувањето на јаглен или други
материјали), топол дим ќе биде втурнат нагоре на некоja далечина над врвот од оџакотe ефективна висина. Треба да можеме да го пресметаме вертикалното поместување,
што зависи од излезна брзина и температура на димот од оџакот, исто вклучува и
температура на околниот воздух.
Откако димот ја достигнува својата ефективна висина, дисперзијата ќе започне
да се развива во три димензии. Дисперзија во правец на насока на ветерот e функција
на средна вредност на брзина на ветерот која дува низ димот. Дисперзија во вкрстенправец на ветерот и во вертикална насока ќе се регулираат со Гаусови димни равенки
на странични дисперзии. Страничнa дисперзија зависи од вредноста познатa како
атмосферска состојба, што е мерка за релативна стабилност на околниот воздух.
Моделот претпоставува дека дисперзија во овие две димензии ќе биде во форма на
нормална Гаусова крива, со максимална концентрација во центарот на димот.
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"Стандарден" алгоритам кој се користи во студии за дим, е Гаусов димен модел,
развиен во 1932 година од страна на O.G. Sutton. Алгоритамот е како што следува:

(

(

)

)

(

(

(

)

)

(

(

)

)

)

каде што:




C(x,y,z) е концентрацијата на емисијата (во микрограми на метар кубен
) во
било која точка x метри во правец на изворот на ветерот, y метри странично од
централна линија на гасот и z метри над нивото на земјата;
Q е количина или маса на емисијата (во грамови) по единица време (секунди)
[ ];



u е брзина на ветерот (во метри во секунда) [




Н е висината на изворот над нивото на земјата (во метри)
;
и се стандардни отстапувања на статистички нормален дим во страничнa
и вертикална димензија, соодветно.

];

Ваков алгоритам може да се прикажи да биде прилично предвидлив на
емисиона дисперзија во различни услови, има примена на патишта, во урбани средини
и долгорочни услови.
Дисперзијата е во сите три димензии (x, y и z):




должински /лонгитудинално/ (во насока x) во должина на централна
линија на максимална концентрација работи во правец во ветерот од
изворот;
странично /литерално/ (во насока y) од двете страни на централната
линија, како што загадувањето се шири накосо; и
вертикално (во насока z) над и под хоризонталната оска нацртана
преку изворот.

Други големи пресметки за Гаусов димен модел, следи:
Ефективнa висина на оџак:
(

)

(

(

)

)

;
каде:



H – физичка висина на оџак
u – брзина на ветер [ ];
f0 и x0 се дадени со формули:

;
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x0 зависи од f0:
(



{

(

)
)



v0 – брзина на излезен гас [





d – дијаметар на оџак
;
t0 – температура на излезен гас
t1 - атмосферска температура

];
;
;

Коефициенти на страничнa и вертикална дисперзија:


Латерална (странична) дисперзија

каде зависи од стабилноста:
o за многу нестабилни услови
o за умерени нестабилни услови
o за мали нестабилни услови
o за неутрални услови
,
o за донекаде стабилни услови
o за стабилни услови


√
,
,
,
,

Вертикална дисперзија
o за многу нестабилни услови
o за умерено нестабилни услови
o за мали нестабилни услови
o

за неутрални услови

o

за речиси стабилни услови

o

за стабилни услови

,
,
,

√

,

√

,
,

Ниво на концентрација на површина на Земјата:

(

(

)

(

)

(

(
сепак ако стандардна девијација

или

<0.01, тогаш

)

)
)

.

Стабилносни категории се развиени во доцните 1970-ти, и се базирани на
брзината на ветерот, инсолација (степен на сончева изложеност) и степенот на
oблачност. Може да се пресмета вредноста на стандардни отстапувања од правец на
ветерот за овие шест услови или категории со користење на алгоритмите веќе
прикажани.
Првично, Гаусови модели се користени за загадувачи како јаглерод моноксид и
други не-реактивни видови. Моделот има сериозни ограничувања кога се обидува да се
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пресмета загадувачи кои се подложни на хемиска реакција односно трансформација во
атмосферата. Заедно со нејзината зависност од стабилна состојба метеоролошките
услови и краткорочна природа, овој модел има значителни ограничувања за употреба
како долгорочeн проценителен загадувач.

Гаусов димен пресметковен модел
Овој модел може се креира виртуално со користење на компјутерска околина.
Табеларни пресметки, особено со способност да се направи пребарувања, се особено
добро прилагодени за ваква анализа. Програмски јазик како Fortran, C или алатки како
Mathematica, MathCAD, исто така се погодни компјутерски средини за ваков проект.
Влезни параметри:
 висината на оџакот над земјата (во метри)
 дијаметарот на отворот на оџак (во метри)
 брзината на гас што се емитираат од оџакот (во метри /секунда)
 температурата на гасот како што излегува од оџак (во степени целзиусови,
притоа се претвара во Келвини степени)
 стапката на која загадување е емитирана од магацинот (во грамови во секунда)
 атмосферската стабилност во однос на шесте категории
o многу нестабилна
o умерено нестабилна
o малку нестабилна
o неутрална
o донекаде стабилна
o стабилна
 број на брзини на ветер кои се испитуваат
 брзини на ветерот (одделени со запирки)
 бројот на растојанија во правец во ветерот за да се пресмета
 вистинските растојанија во правец во ветерот (во метри, одделени со запирки)
Категории на атмосферска стабилност се смета за фактот дека еден квадрат на
воздух менува температурата како што се менува височина.
Други термини кои се користат се adiabatic, superadiabatic и subadiabatic:
 адиабатска: услови во кои воздушна маса ниту апсорбира топлина, ниту
ослободува топлина на животната средина. Воздушна маса се лади со 2 степени
Целзиусови на 1.000 фита. Ова е всушност "неутрална" атмосферска
стабилност,
 супер адиабатски: услови во кои воздушна маса се лади со повисок степен од 2
степени. Ова е "многу нестабилна" категорија,
 под адиабатски: ладење на помалку од 2 степени на 1.000 фита. Ова е
"стабилна" категорија од листата.
Доколку податоците ги обработиме табеларно, можеме во Excel да вградиме
функции, да видиме графички како би изгледале функциите. Интерактивно можеме да
менуваме стабилност на атмосферските услови, да видиме како се менува излезната
концентрација.
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Слика 16 Динамична табеларна пресметка

График 1 3D динамична визуализација на податоците
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График 2 Визуализација на динамички различни податоци

Опис на апликацијата
За пресметка на Гаусова дисперзија ќе направиме повеќе верзии на код во
С јазикот со употреба на додатни библиотеки од CUDA за паралелени
пресметки. Првин треба сериски да се престави кодот со соодветни функции
кои понатаму исти верзии треба да се трансформираат за да се направи
споредба на добиените резултати. Ќе биде прикажан код со тест извршувања на
терминал, табеларни добиени податоци за брзина на извршување и споредба на
забрзување со соодетни графици за визуализација.
Податоците ќе се читаат од текстуална датотека, со временски влезни
податоци, со датум и време, кои се карактеристични снимања од
енвироматиката. Се обработуваат датум и време на читања, висина и дијаметар
на оџак, брзина и температура на излезни гасови, надворешна температура,
стабилност атмосферска (6 категории треба да ги одбереме).
Важни се координатите на локацијата која сакаме да ја испитуваме,
колкава е концентрацијата на дадени координати од емисиите на оџакот.
Доколку овие координати се единечни, статични, ги читаме снимените
податоци и ги пресметуваме, за да го снимаме времето на пресметка. Овде се
појавуваат повеќе функции кои може да ја надополнат главната функција, како
Heff,σy, σz (зависат од стабилноста на времето), и затоа може да ги оделиме како
посебни функции. При сериска пресметка тие функции сите се независни а кај
паралелени пресметки треба да прилагодиме кои функции во кој пример ќе се
извршуваат на хост а кои на уред односно кернелот. Односно пред функциите за
пресметка да ги пуштаме на повеќе-јадрена пресметка како кернел код, со што
треба да добиеме забрзана пресметка, некои функции е полесно претходно да се
извршат на хост а потоа низите пресметани да се пратат на уредот за
понатамошна дистрибуирана пресметка.
За потолнување на целото 2D поле со координати х,у влезни ќе бидат
максималните координат за мрежаста пресметка, за секоја координата да се
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пресмета влијание на функциите.
Првин ќе пресметуваме влијание од еден оџак, соодветни координати кои
ќе бидат влезни од терминал, бидејќи функцијата се пресметува влијание на
дадени координати во правец на веер од извор на влијание, тогаш соодветно
координатите ќе ги поместуваме за секоја координата.
Доколку сакаме да пресметуваме влијание од еден ден, тогаш за даден
датум земаме сите 24 записи од датотека, пресметуваме просек на влијание.
Доколку треба да пресметаме концентрација на емисии од повеќе оџаци
тогаш бројот на пресметки ќе зависи од бројот на котли (оџаци). Така да
координати ќе имаме повеќе и треба пресметките да ги направиме за сите
координати, загадувањето е вкупната концентрација како сума. Можат
физичките карактеристики на котлите (координати, висина, дијаметар) да бидат
во посебна текстуална датотека, така да временските влијанија се читаат од
други датотеки.
Kaj 3D пресметки веќе се потолнува волуменскиот простор со самите
координати, односно Функцијата ќе се пресметува за сите 3Д координати.

Тест извршувања на апликации
Претходно опишаните проблеми каде со CUDA се врши импликција
на Блек-Шолс, Монте Карло и Монте Карло GPU, извршив тестирање на
платформа на Mac OS, со што параметритрите се дадени на следната слика:

Слика 17 Тестирање на GPU можности Macbook Pro

Како што се гледа се врши првин тестирање на можности на уред,
се користи NVidia GeForce 320M графичка картичка со 256 МB, на MacOS X
10.6.7, со процесор Intel Core 2 Duo, со 2.66 GHz, RAM 4 GB. CUDA драјверот
бил верзија 4.014.
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На овој хардвер се првин тестирани примерите од финансии, се
гледа дека имало 48 CUDA јадра, со 512 нишки максимални, максимална
димензија на блок е 512*512*64, гридот е максимален од 655352.
Подоцна е работено на модел Macbook Air, каде се гледаат
карактеристиките на новата верзија CUDA 5. Се користи GeForce 9400M
модел на графичка картичка која подржава 16 CUDA јадра, исто со 512
нишки максимални, максимална димензија на блок е 512*512*64, гридот е
максимален од 655352.

Слика 18 Тестирање на GPU можности Macbook Air

За да се постигне графичката картичка да се овозможи да врши
паралелни пресметки на јадрата, се снима девелопер драјвер за CUDA
(devdriver), CUDA toolkit кој вклучува C/C++ compiler, GPU acceletared
library, CUDA tools SDK.
Примерите се напишани во С јазик со библиотеки на CUDA. Кодот
може да се пишува во XCode, а се поставуваат во фолдерот src, односно во
Developer/GPU computing/C/src. Извршна верзија се постигнува од
терминално извршување со наредбите:
cd /Developer/GPU\ Computing/C
(со што се стигнува до фолдерот С)

Доколку со ls добиеме директориумски листинг, треба да креираме
Makefile каде се опишуваат инструкциите и линковите на директориумите
на бибилиотеки помошни кои се користат за компајлирање. Потоа
извршуваме:
make
(се креира извршна верзија, доколку нема грешки е исправно)
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Доколу е направена извршна верзија, ќе ја најдеме во
/c/bin/darwin/release/.
Бидејќи кодот како извршна програма и се стартува во терминал,
нема посебни апликациски формат, затоа и ќе дадам во продолжение
слики од извршените примери, така што ќе се видат излезните податоци
кои се добиваат на оваа конфигурација.

Слика 19 Блек Шолс терминално извршување

Слика 20 Монте Карло со GPU извршување
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Tерминал извршувањe на енвироматската апликација
Гаусовата димна пресметка исто се извршува терминално, кои понатаму ќе бидат
презентирани сите верзии, се гледа како се бараат влезни елементи како стабилност на
време, координати на мрежа за пресметка, одреден датум и час за кое се бара да се
пресмета, потоа се пресметуваат и излезно се прикажуваат Heff, SigmaZ, SigmaY,
функцијата F со меѓурезултати f1…4, на крај се дава време на пресметка и ако е
потребно одредена единечна координатна позиција на крај.

Слика 21 Терминално извршување на енвироматскиот проблем
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Споредба на сериско и паралелено извршување, табеларни
резултати, графички
Проблемот со распределба на димните гасови од оџаци ќе го
разгледаме во повеќе верзии, каде соодветно ќе пресметаме забрзување на
паралелни пресметки.

Верзија 1.1. Сериска пресметка
Ќе започнеме постепено со 2D поле за едно читање на податоци од одреден
датум и време, со еден оџак. Прва верзија со приказ на меѓурезултати.
/**
* serisko izvrsuvanje od 1 odzak, fiksni x,y,z ; vlezni X(a,b,c)
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
double FunkcijaC(float Q, float u,float y,float z, float sigmay,float sigmaz, float h )
{
double PI=3.14159265359,f1,f2,f3,f4;
f1=(double)(Q/(2*PI*u*sigmay*sigmaz));
f2=(double)(exp(((-1)*pow(y,2))/(2*pow(sigmay,2))));
f3=(double)(exp(((-1)*((z-h)*(z-h)))/(2*pow(sigmaz,2))));
f4=(double)(exp(((-1)*((z+h)*(z+h)))/(2*pow(sigmaz,2))));
printf("\n f1=%f, f2=%f, f3=%f, f4=%f",f1,f2,f3,f4);
return (f1*f2*(f3+f4));
}
float sigma_y(float x, int stabilnost)
{
float alfa;
switch (stabilnost) {
case 1:
alfa=0.22;
break;
case 2:
alfa=0.16;
break;
case 3:
alfa=0.11;
break;
case 4:
alfa=0.08;
break;
case 5:
alfa=0.06;
break;
case 6:
alfa=0.04;
break;
}
return x*alfa*(1/sqrt(1+(0.0001*x)));
}
float sigma_z(float x, int stabilnost)
{
float sz;
switch (stabilnost) {
case 1:
sz=x*0.2;
break;
case 2:
sz=x*0.12;
break;
case 3:
sz=x*0.08*(1/sqrt(1+(0.0002*x)));
break;
case 4:
sz=x*0.06*(1/sqrt(1+(0.00015*x)));
break;
case 5:
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sz=x*0.03*(1/(1+(0.0003*x)));
break;
case 6:
sz=x*0.016*(1/(1+(0.0003*x)));
break;
}
return sz;
}
float Heff(float u, float H, float v0, float t0, float t1, float d)
{
float h,f0,x0;
f0=3.12*0.785*v0*d*d*((t0-t1)/t0);
if (f0>55)
x0=34*exp(0.4*log(f0));
else
x0=14*exp(0.625*log(f0));
h=H+((1.6*exp(log(f0)/3)*exp((2*log(3.5*x0))/3))/u);
return h;
}
int main(void) {
FILE *fd;
if((fd=fopen("/Users/User/cuda-workspace/read1/src/podatoci_citanja_.txt","r"))==NULL)
{
perror("ne se otvara datotekata za citanje");
exit(1);
}
float Xmax, X;
float Ymax, Y;
float z;
// Z=const za 2D
char datum[12],datumBaran[12];
char vreme[2],vremeBarano[2];
float Q; // [g/s] masa na emisija
float u; // [m/s] brzina na veter
float H; // [m] visina
float d; // [m] dijametar
float v0; // [m/s] brzina na gas
float t0,t1, t0_K, t1_K; // [C] temperatura, gasno izlezna, ambietna i vo [K]
float sigmay;
float sigmaz;
float h; // Heff
int stabilnost;
clock_t start, finish;
float traenje=0;
printf("\nVnesete stabilnost (1-6):");scanf("%d",&stabilnost);
printf("\nVnesete Maksimalni kordinati za presmetka (x,y):");scanf("%f,%f",&Xmax,&Ymax);
printf("\nVnesete datum (od 2007-11 god) [dd.mm.yy]:");scanf("%s",datumBaran);
printf("\nVnesete cas (1-24):");scanf("%s",vremeBarano);
printf("\nVnesete kordinati na odzak (x,y):");scanf("%f,%f",&X,&Y);
printf("\nVnesovte %s,%s\n",datumBaran,vremeBarano);
bool najdeno_vreme=false;
char buff[100];
while ((fgets(buff, sizeof(buff), fd)!=NULL)&&(!najdeno_vreme))
{
//printf("\n red_citanje od file:");
sscanf(buff,"%10s %2s %f %f %f %f %f %f %f", datum,vreme, &Q, &u, &H, &d, &v0,
&t0, &t1);
if ((strcmp(datum,datumBaran)==0)&&(strcmp(vreme,vremeBarano)==0))
{
najdeno_vreme=true;
break;
}
} // end citanje od .txt
fclose(fd); // zatvori fajl od citanje
if (najdeno_vreme)
printf("\nNajdeno e baranoto vreme:");
else {
printf("\nNe e najdeno e baranoto vreme.");
return 1; // ne e najden datum
}
printf("\ndatum:%s,vreme:%s, Q=%f,u=%f, H=%f, d=%f, v0=%f,t0=%f,t1=%f",datum, vreme, Q,
u,H,d,v0,t0,t1);
t0_K=t0+273.15; // temp. vo Kelvin
t1_K=t1+273.15;
z=H;
// Z kako const. za 2D
h=Heff(u,H,v0,t0_K,t1_K,d); //Heff
printf("\n Heff=%f",h);
// pocetok an presmetki na Funkcija
start=clock();
int i,j;
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int N=Xmax+1;
int M=Ymax+1;
double F[N][M];
for (i=0;i<=Xmax;i++)
// X koordinati
{
sigmay=sigma_y(i+X,stabilnost); // sigmi so koregiran X
sigmaz=sigma_z(i+X,stabilnost);
printf("\n za x=%d, sigmaz=%f, sigmay=%f",i,sigmaz,sigmay);

}

for (j=0;j<=Ymax;j++)
// Y koordinati
F[i][j]=FunkcijaC(Q,u,j+Y,z,sigmay,sigmaz,h); // Funkcija C
printf("\n za y=%d, F[%d,%d]=%.16f",j,i,j,F[i][j]); // pecati F
// end i

finish=clock();
traenje=(float)(((float)(finish)-(float)(start))/1000000.0F)*1000;
printf("\n Vreme na seriska presmetka: %f ms",traenje);
int x_Baran,y_Baran;
printf("\nVnesete kordinati za barana lokacija (x,y):");scanf("%d,%d",&x_Baran,&y_Baran);
sigmay=sigma_y(x_Baran,stabilnost); // sigmi
sigmaz=sigma_z(x_Baran,stabilnost);
printf("\n F(%d,%d)=%.16f",x_Baran,y_Baran,F[x_Baran][y_Baran]); // prikaz na barana
vrednost
return 0;
}

Листинг 1 CUDA C код за вер 1.1. сериско 2D, со меѓурезултати, 1 оџак

На самиот код користев многу коментари (зелена боја) за да може да
биде целосно објаснет. Првин е сериската верзија, овде посебно се оделени
функциите за полесна пресметка, сите функции се повикуваат од main(),
FunkcijaC е главната функција која ги повикува и sigmaz, sigmay (зависат од х,
стабилност) и Нефф (зависи од повеќе влезни елементи). Во main имаме првин
се влезни параметри за стабилност (1-6), датум и време барано, максимални
координати за мрежа, координати за еден оџак. Понатаму имаме читање од
тексстуален фајл, се додека не се најде баран датум со барано време, со
користење на boolean, ако не е најден датумот завршува програмот.
Температурата е потребна да се изрази во Келвини степени соодветно. Бидејќи
првин работиме со 2D простор, z-координата ќе ја земем акко константа. Heff се
пресетува понатаму како функција, а овде некаде и го започнуваме времето
потребно за пресметка да се иницијализира како почетно мерење. Координатите
максимални N,M ги земаме за 1 поголеми бидејќи влегуваат и почетните
координати (0,0). Функцијата кај сериска пресметка ќе се пресмета во циклуси
i=1,…Xmax и j=1,…,Ymax. Бидејќи sigma функциите зависат само од хкоордината, во првиот циклус може само да се пресметуваат овие две функции,
(за да се заштеди време, имаме промен само во i-циклусот). Значи за
повикување на главната С функција, потребни се сигма, Heff, координати y и z
(кои ги поместуваме за барани координати), и влегуваат маса на емисија и
брзина на ветер. За завршеток на времетраење се зема крајна состојба на
моменталното вре и се пресметува време_траење како разлика од почетно и
крајно време. На крај по потреба бидејќи сите меѓурезултати се печатат излезно
на терминал, може да побараме единечна барана координата за посебен приказ.
Сите податоци од функција се зачувуваат во дводимензионална низа бидејќи
имаме 2D простор.
Во продолжение е терминално извршување, сликовито како изгледа да се
бараат влезни податоци, следуваат излезни податоци, поради големина на време
на извршување на обем на податоци, се дава почетна и крајна состојба при
извршување на терминал.
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Слика 22 Терминално извршување вер.1.1.
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Овде се гледа дека брзината на извршување кај 10х10 поле изнесува 0.84
ms. Каква брзина се добива при различни податоци.
Големина на поле
[x*y] (N)
1*1 (4)
10*10 (121)
100*100 (10.201)
1000*1000 (1.002.001)

Брзина на сериско
извршување Ts [ms] (со
меѓурез.)
0.173
0.840
44.283
4990.026

Табела 3 ver.1.1.
1200000
1000000
800000
N

600000
400000
200000
0
Брзина[ms]

График 3 Споредба на број на податоци N и брзина на извршување

Верзија 1.2. Сериска пресметка (без меѓурезултати)
Веднаш правиме корекција на првата верзија за да не се прикажуваат
меѓурезултатите. Кај кодот мали корекции со “//” додавање на редовите за
печатење како коментар, за да се забрзаат пресметките.

Слика 23 Терминално извршување вер.2.2
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Добиваме подобри резултати бидејќи не се губи време на печатење на
меѓурезулатите.
Големина на поле
[x*y] (N)
1*1 (4)
10*10 (121)
100*100 (10.201)
1000*1000 (1.002.001)

Брзина на сериско
извршување Ts [ms]
0.005
0.087
2.425
167.587

Табела 4 вер 1.2.
1200000N (x*y)
1000000
800000
600000
400000
200000
154

140

126

Ts [ms]

112

98

84

70

56

42

28

0

14

0

График 4 Брзина на извршување кај вер.1.2.

Верзија 2.1. Паралелна пресметка – со низа
/**
* paralelno izvrsuvanje od 1 odzak, 2D, x,y ; vlezni X(a,b)
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <cuda.h>
#define CUDA_CHECK_RETURN(value) {
\
cudaError_t _m_cudaStat = value;
\
if (_m_cudaStat != cudaSuccess) {
\
fprintf(stderr, "Greska %s na linija %d, falj %s\n",
\
cudaGetErrorString(_m_cudaStat), __LINE__, __FILE__);
\
exit(1);
\
} }
__device__ double sigma_y(float x, int stabilnost)
{
float alfa;
switch (stabilnost) {
case 1:
alfa=0.22;
break;
case 2:
alfa=0.16;
break;
case 3:
alfa=0.11;

76

break;
case 4:
alfa=0.08;
break;
case 5:
alfa=0.06;
break;
case 6:
alfa=0.04;
break;
}
return x*alfa*(1/sqrt(1+(0.0001*x)));
}
__device__ double sigma_z(float x, int stabilnost)
{
float sz;
switch (stabilnost) {
case 1:
sz=x*0.2;
break;
case 2:
sz=x*0.12;
break;
case 3:
sz=x*0.08*(1/sqrt(1+(0.0002*x)));
break;
case 4:
sz=x*0.06*(1/sqrt(1+(0.00015*x)));
break;
case 5:
sz=x*0.03*(1/(1+(0.0003*x)));
break;
case 6:
sz=x*0.016*(1/(1+(0.0003*x)));
break;
}
return sz;
}
__global__ void FunkcijaC(float Q, float u,float z, int stabilnost, float h,int N, int M, float
*F_d, int X, int Y)
{
double PI=3.14159265359,f1,f2,f3,f4,sigmaz,sigmay, Vrednost;
int y,m;
int indexX = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int indexY = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
if ((indexX<N) && (indexY<M))
{
sigmaz=sigma_z(indexX+X,stabilnost); // pomesetno za X (odzak)
sigmay=sigma_y(indexX+X,stabilnost);
{
y=indexY+Y; // pomesteno za Y (odzak)
f1=(double)(Q/(2*PI*u*sigmay*sigmaz));
f2=(double)(__expf(((-1)*(__powf(y,2))))/(2*(__powf(sigmay,2))));
f3=(double)(__expf(((-1)*((z-h)*(z-h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
f4=(double)(__expf(((-1)*((z+h)*(z+h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
m=N*indexY+indexX;
Vrednost=(double)(f1*f2*(f3+f4));
F_d[m]=Vrednost;
}}
}
__host__ float Heff(float u, float H, float v0, float t0, float t1, float d)
{
float h,f0,x0;
f0=3.12*0.785*v0*d*d*((t0-t1)/t0);
if (f0>55)
x0=34*exp(0.4*log(f0));
else
x0=14*exp(0.625*log(f0));
h=H+((1.6*exp(log(f0)/3)*exp((2*log(3.5*x0))/3))/u);
return h;
}
int main(void) {
FILE *fd;
if((fd=fopen("/Users/User/cuda-workspace/read1/src/podatoci_citanja_.txt","r"))==NULL)
{
perror("ne se otvara datotekata za citanje");

77

exit(1);
}
int X,Xmax;
int Y,Ymax;
int z;
// Z=const za 2D
char datum[12],datumBaran[12];
char vreme[2],vremeBarano[2];
float Q; // [g/s] masa na emisija
float u; // [m/s] brzina na veter
float H; // [m] visina
float d; // [m] dijametar
float v0; // [m/s] brzina na gas
float t0,t1, t0_K, t1_K; // [C] temperatura, gasno izlezna, ambietna i vo [K]
float h; // Heff
int stabilnost;
clock_t start, finish;
float traenje=0;
printf("\nVnesete stabilnost (1-6):");scanf("%d",&stabilnost);
printf("\nVnesete Maksimalni kordinati za presmetka (x,y):");scanf("%d,%d",&Xmax,&Ymax);
printf("\nVnesete datum (od 2007-11 god) [dd.mm.yy]:");scanf("%s",datumBaran);
printf("\nVnesete cas (1-24):");scanf("%s",vremeBarano);
printf("\nVnesete kordinati na odzak (x,y):");scanf("%d,%d",&X,&Y);
printf("\nVnesovte %s,%s\n",datumBaran,vremeBarano);
int N=Xmax+1;
int M=Ymax+1;
float F_h[N][M];

// max vrednosti na m-ca, vleguva i 0
// host matrica na F elementi

size_t sizeXxY=N*M*sizeof(int);
bool najdeno_vreme=false;
char buff[100];
while ((fgets(buff, sizeof(buff), fd)!=NULL)&&(!najdeno_vreme))
{
sscanf(buff,"%10s %2s %f %f %f %f %f %f %f", datum,vreme, &Q, &u, &H, &d, &v0,
&t0, &t1);
if ((strcmp(datum,datumBaran)==0)&&(strcmp(vreme,vremeBarano)==0))
{
najdeno_vreme=true;
break;
}
} // end citanje od .txt
fclose(fd); // zatvori fajl od citanje
if (najdeno_vreme)
printf("\nNajdeno e baranoto vreme:");
else {
printf("\nNe e najdeno e baranoto vreme.");
return 1; // ne e najden datum
}
printf("\ndatum:%s,vreme:%s, Q=%f,u=%f, H=%f, d=%f, v0=%f,t0=%f,t1=%f",datum, vreme, Q,
u,H,d,v0,t0,t1);
t0_K=t0+273.15; // temp. vo Kelvin
t1_K=t1+273.15;
z=H;
// Z kako const. za 2D
h=Heff(u,H,v0,t0_K,t1_K,d); //Heff
printf("\n Heff=%f",h);
// pocetok an presmetki na Funkcija
// kopiranje od host -> device
// alokacija vectors -> device
float *F_d; // device matrica na F elementi
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMalloc((void**)&F_d,sizeXxY)); //alokacija na niza na device
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMemcpy(F_d,F_h,sizeXxY, cudaMemcpyHostToDevice));
// presmetki na device
// presmetka na izvrsna konfiguracija
int NiskiNaBlok=512;
int BlokNaGrid=(N*M+NiskiNaBlok-1)/NiskiNaBlok;
start=clock();
// presmetki, izvrsuvanja na kernel
FunkcijaC<<<BlokNaGrid,NiskiNaBlok>>>(Q,u,z,stabilnost,h,N,M,F_d,X,Y);
finish=clock(); // kraj na vreme
CUDA_CHECK_RETURN(cudaThreadSynchronize());
CUDA_CHECK_RETURN(cudaGetLastError());
// dobivanje na rezultati od device i pomnenje vo host
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMemcpy(F_h,F_d,sizeXxY, cudaMemcpyDeviceToHost));
//osloboduvanje memorija
cudaFree(F_d);
CUDA_CHECK_RETURN(cudaDeviceReset());
// izlezni podatoci
printf("\n Presmetano e FunkcijaS za [%d*%d]",Xmax,Ymax); // pecati F
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traenje=(float)(((float)(finish)-(float)(start))/1000000.0F)*1000;
printf("\n Vreme na paralelna presmetka: %f ms",traenje);
int x_Baran,y_Baran;
printf("\nVnesete kordinati za barana lokacija (x,y):");scanf("%d,%d",&x_Baran,&y_Baran);
printf("\n F(%d,%d)=%.16f",x_Baran,y_Baran,F_h[x_Baran][y_Baran]); // prikaz na barana
vrednost
}

Листинг 2 CUDA C код за вер.2.1 паралелно 2D, 1 оџак

Сега имаме трансформација во паралелена пресметка, што е прикажано
на листингот. Првин дефинираме CUDA_CHECK_RETURN функција за проверка на
грешка кај CUDA со чија помош ќе ги повикуваме CUDA функциите, во случај
на грепка да прикаже.
Приметуваме дека се обоени позадините на кернел кодот. Така функции
кои се извршуваат на уред и се повикуваат од уред се дефинираат со __device__,
и секогаш на почеток се ставаат за да можат подоцна да се повикаат на кернел.
Првин ги ставаме sigma да се дефинираат за извршување на кернел, а после
следува FunkcijaC кoja се декларира како __global__ функција која се повикува
од хост, а се извршува на кернел. Овде се појавуваат две димензии за indexX и
indexY, додека се помали од максималните N,M се извршува делот со
повикување на sigma од кернел, додека F_d е низа на уред, која е
еднодимензионална, бидејќи е онаа низа која податоците ќе ги зачува како
излезни, нели рековме дека проблем е кога се повлекуваат податоците од
кернел, со индексите се трансформира само во еднодимензионална.
Понатаму се дефинира Heff функцијата која може да се извршува на
хост, бидејќи вредностите за Heff се еднозначно карактеристични за еден оџак.
Затоа ја декларираме со __host__ што означува дека е функција која се повикува
од хост и се извршува на хост.
Main делот е сличен како кај сериското извршување, само што е
потребно да трансформира за паралелни декларирања првин. Секогаш низата
која се користи на хост се префрла на уред и обратно, зато се додава h или d за
да се разликува. Користиме cudaMalloc за алокација на низи со максимална
големина. Полесно е кога 2D треба да се мапира на уред, земаме максимални
нишки на блок (512), кои ги делиме соодветно за блокови. Со cudaMemcpy
правиме копирање првин од хост на уред, па ја повикуваме главната функција
декларирана со <<<BlokNaGrid,NiskiNaBlock>>>, каде се извршува на таа
димензија се повикува на сите нишки истовремено. Понатаму имаме
синхронизација на нишки и се копира од уред на хост, и се ослободува
меморија. На крај имаме исто затварање на време и излезни податоци.
Терминалното извршување следува исто, помалку е на изглед бидејќи
немаме меѓурезултати, бидејќи не треба да се губи време за приказ.
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Слика 24 терминално извршување вер.2.1

Kaj табеларните резултати гледаме колку малку е времето за паралелено
извршување.
Големина на поле
[x*y] (N)
1*1 (4)
10*10 (121)
100*100 (10.201)
1000*1000 (1.002.001)

Брзина на паралелно
извршување Tp [ms]
0.431
0.057
0.058
0.073

Табела 5 табеларни податоци за брзина на вер.2.1
1500000
1000000
500000
0
0.431 0.057 0.058 0.073
График 5 Брзина на извршување вер.2.1

Верзија 2.2. Паралелна пресметка (со структури)
Може да се изврши промена во верзија со употреба на низа од структури,
поради потреба координатите да добијат вредности на функција.
Потребни се декларарации на структура со елементи на координати и вредност.
Имаме и нови процедури на уред,
typedef struct {
int dolzina;
int sirina;
double elementi;
} Matrica;
// Postavi element vo struktura
__device__ void PostaviElement(Matrica A, int red, int kolona,double vrednost){
A.dolzina= red;
A.sirina=kolona;

80

A.elementi=vrednost;
}
__global__ void FunkcijaC(float Q, float u,float z, int stabilnost, float h,int N, int M,Matrica
*F_d)
{
double PI=3.14159265359,f1,f2,f3,f4,sigmaz,sigmay, Vrednost;
int y,m;
int indexX = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
for (int a=0; a<=N; a++)
{
sigmaz=sigma_z(a,stabilnost);
sigmay=sigma_y(a,stabilnost);
for(int b=0; b<=M; b++)
{
y=b;
f1=(double)(Q/(2*PI*u*sigmay*sigmaz));
f2=(double)(__expf(((-1)*(__powf(y,2))))/(2*(__powf(sigmay,2))));
f3=(double)(__expf(((-1)*((z-h)*(z-h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
f4=(double)(__expf(((-1)*((z+h)*(z+h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
m=N*b+indexX;
Vrednost=(double)(f1*f2*(f3+f4));
PostaviElement(F_d[m],b,a,Vrednost); //F_d[m].elementi=Vrednost;
}}
}

Листинг 3 дел од код каде се врши промена за структури

Се појавува на уред функции како поставување на елементи, која
всушност ќе биде функција која ќе ја повикаме во главната функција. Затоа и се
губи време, бидејќи за секоја точка од координати се пресметува посебно и се
поставува вредност на структурни податоци, се губи многу време, што се гледа
и од табелата.
Големина на поле
[x*y] (N)
1*1 (4)
10*10 (121)
100*100 (1.002.001)

Брзина на паралелно извршување
Tp[ms] (структури)
7.142
9.069
992.705

Табела 6 Податоци за паралелно со структури ver 2.2.

81

Односно и визуелно се приметува иако е паралелна пресметка, со низи
од структури не е исплатливо. Сепак тоа е една идеја која ја пробав, бидејќи се
употребува еднодимаензионална низа, би требало да добиеме побрза верзија,
меѓутоа додатно се успорува з апоставување на елементите, а и за читање на
елементите ако сакаме треба слична процедура да поставием, кои пак само се
извршуваат на уред, бидејќи на кернел се врши пресметката.
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График 6 Верзија 2.2. паралелно со структури

Верзија 2.3. Паралелна пресметка (со dim3)
Доколку направиме промeни на декларација на повик на функција на
уред со користење на dim3, бидејќи е потребно да се прилагодиме на мрежаста
пресметка, да се пресмета паралелено кернел извршување. Бидејќи е 2D се
дефинираат нишки на блок N*M додека димензија на блокови е 1 поради z-оска
е една димензија.
int numBlocks = 1;
dim3 threadsPerBlock(N, M); //dim3 threadsPerBlock
FunkcijaC<<<numBlocks,threadsPerBlock>>>(Q,u,z,stabilnost,h,N,M,F_d,X,Y);

Листинг 4 дел каде има промени за декларација со dim3

Од податоците се гледа дека многу време е потребно за
трансформацијата на користење на dim3 која најчесто се користи за повеќедимензионални простори, не се покажува добра верзија за мапирање на 2D
простор. Дури и според податоците се гледа дека за помали димензии е уште
побавно.
Големина на поле
[x*y] (N)
1*1 (4)
10*10 (121)
50*50 (2.601)

Брзина на паралелно
извршување Tp [ms] (со dim3)
8.623
7.057
6.980

Табела 7 Податоци за паралелна брзина со dim3

Споредба 1. Правиме споредба на 2D поле, со најдобар сериски алгоритам и со
побрзата паралелна пресметка за да видиме најдобро можно забрзување за
повеќе податоци, како и параметри за чинење и ефикасност.
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Големина на
поле
[x*y] (N)
1*1 (4)
10*10 (121)
100*100 (10.201)
1000*1000
(1.002.001)

Брзина на
сериско
извршување
Ts [ms]
0.005
0.087
2.425
167.587

Брзина на
паралелно
извршување
Tp [ms]
0.431
0.057
0.058
0.073

Забрзување
Sp
0.0116
1.52631
41.810344
2295.71232

Чинење
Cp

Ефикасност
Ep

6,896
0,912
0,928
1,168

0,00073
0,95394
2,61315
143,482

Табела 8 податоци споредба кај 2D пресметки

Податоците се земаат дека серискиот код Тs(n) како да е најдобар T*(n),
најбрз соодветен за да имаме споредба.
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
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0

График 7 визуализација на забрзување кај 2D
160 Ep
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0
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2
1
0

Sp
График 8 визуализација на ефикасност и чинење кај 2D

Од графиците се гледа дека чинењето малку се зголемува, додека ефикасноста е
се поголема.

Верзија 1.3. Сериска пресметка (3D поле)
Сега ќе активираме z-координата, која и претходно ја имавме во кодот, меѓутоа
земавме константа а сега ќе активираме за тест на податоци.
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Слика 25 терминално извршување вер.1.3.

Големина на поле
[x*y*z] (N)
3
1 (8)
5*5*5 (216)
10*10*10 (1.331)
20*20*20 (9.261)
50*50*50 (132.651)
100*100*100 (1.030.301)

Брзина на сериско
извршување Ts[ms] (со 3D)
0.006
0.197
0.498
3.683
41.152
295.480

Табела 9 податоци за 3D сериска брзина

Брзина на сериско извршување (3D)
350.000
300.000

295.480

N

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

41.152
3.683
Брзина [ms]

График 9 Визуелно 3D сериска брзина, вер.1.3.

Верзија 2.4. Паралелна пресметка (3D поле)
Кај 3D реализација при повик нa функција на уред, мора за декларација да
користиме dim3, глобалната функција која се извршува на кернел би
користела 3 индекси,
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__global__ void FunkcijaC(float Q, float u,float Z, int stabilnost, float h,int N, int M, int
K,float *F_d, int X, int Y)
{
double PI=3.14159265359,f1,f2,f3,f4,sigmaz,sigmay, Vrednost;
int y,z,m;
int indexX = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int indexY = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
int indexZ = blockIdx.z * blockDim.z + threadIdx.z;
if ((indexX<=N)&&(indexY<=M)&&(indexZ<=K))
{
sigmaz=sigma_z(indexX+X,stabilnost); // pomesetno za X (odzak)
sigmay=sigma_y(indexX+X,stabilnost);
{
y=indexY+Y; // pomesteno za Y (odzak)
z=indexZ+Z;
f1=(double)(Q/(2*PI*u*sigmay*sigmaz));
f2=(double)(__expf(((-1)*(__powf(y,2))))/(2*(__powf(sigmay,2))));
f3=(double)(__expf(((-1)*((z-h)*(z-h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
f4=(double)(__expf(((-1)*((z+h)*(z+h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
m=indexX+N*indexY+N*M*indexZ;
Vrednost=(double)(f1*f2*(f3+f4));
F_d[m]=Vrednost;
}}
}

Листинг 5 дел од код вер.2.4. каде се трансформира во 3D кернел код

Кај кодот се приметува дека на кернел сега ги активираме сите три координати,
односносно соодветните индекси indexX, indexY и indexZ. За да се
трансформираат како еднодимензионална низа има соодветен индекс, како што
претходно беше објаснето (x+y*Dx+z*Dx*Dy).

Слика 26 терминал вер.2.4.

Големина на поле
[x*y*z] (N)
1*1*1 (8)
5*5*5 (216)
10*10*10 (1.331)
20*20*20 (9.261)

Брзина на паралелно
извршување Tp[ms] (со 3D)
0.055
0.056
0.058
0.065

Табела 10 податоци за брзина кај вер.2.4.
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N

Брзина на паралелно изврш. (3D)
10000
8000
6000
4000
2000
0
Брзина [ms]

График 10 Визуелно брзина кај 3D паралелно

Споредба 2. Правиме споредба на 3D поле. Како најдобар сериски алгоритам
мораме да го земиме првиот начин со 3D низа додека со структури не земаме во
предвид поради претходното покажано дека е полош. Паралелната пресметка
мора да користи dim3 декларација за матрици, следува споредба за да видиме
забрзување на повеќе податоци.

Брзина на
паралелно
извршување
Tp[ms]
0.055
0.056
0.058
0.065

Забрзување
Sp

Чинење
Cp

0.10909
3.51785
8.58621
56.66154

0,880
0,896
0,928
1,040

Ефикасност
Ep
0,0068
0,2199
0,5367
3,5414

Табела 11 податоци за споредба кај 3D

6000
5000
4000
3000
2000
1000

2192

2008

1827

1643

1461

1277

1096

912

731

547

366

0
182

3

1 (8)
5*5*5 (216)
10*10*10 (1.331)
20*20*20 (9.261)

Брзина на
сериско
извршување
Ts[ms]
0.006
0.197
0.498
3.683

0

Големина на
поле
[x*y*z] (N)

График 11 приказ на забрзување кај 3D
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Чинењето е слично како и кај претходната 2D споредба,
Ep

1,1

3

Cp

2

1,05
1
0,95
0,9

1

0,85
0

0,8

График ефикасност и чинење кај 3D

Верзија 1.4. Сериска пресметка (3D, за повеќе оџаци)
Ќе земеме читање на податоци од 35 оџаци од кои од сите локации треба
да се пресмета функција, значително се менува во main се додава дел каде треба
да се прочитаат податоци за оџаците од друг текстуален фајл.
// citanje na lokaciski podatoci..
FILE *fd2;
if((fd2=fopen("/Users/User/cudaworkspace/read1/src/podatoci_lokacii_odzaci.txt","r"))==NULL)
{
perror("ne se otvaraat lokaciite");
exit(1);
}
// citanje podatoci za koordinati:
char buff2[100],NazivOdzak[35];
//int x[35],y[35],z[35]; // nizi so koordinati
int i=0;
while (fgets(buff2, sizeof(buff2), fd2)!=NULL)
{
printf("\n red_citanje od file:lokacii");
sscanf(buff2,"%s %f %f %f %f %f", NazivOdzak, &X[i],
&Y[i], &Z[i], &H[i],&d[i]);
printf("\nOdzak:%s,x=%f,y=%f, z=%f, H=%f,
d=%f",NazivOdzak,X[i],Y[i],Z[i],H[i],d[i]);
i++;
}// end while fd2
fclose(fd2);

// fajl so lokaciski podatoci

Листинг 6 дел од код кој се менува за читање на параметри за локации од 35 оџаци

Соодветно, терминално извршување
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Слика 27 терминално извршување за сериско од повеќе локации

Големина на поле
[x*y*z*35] (N)
3
1 (8*35=280)
3
2 (27*35=945)
3
5 (216*35=7.560)
3
7 (512*35=17.920)
3
10 (1.331*35=46.585)
3
15 (4.096*35=143.360)
3
17 (5832*35=204.120)
3
20 (9.261*35=324.135)
3
50 (132.651*35=4.642.785)
3
100 (1.030.301*35=36.060.535)

Брзина на сериско извршување
Ts[ms] (со 3D, 35 оџаци)
0.247
0.350
1.708
3.780
9.053
24.832
33.957
52.272
716.663
5558.737

Табела 12 табеларни податоци сериско со 35 оџаци
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40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
0,247

0,35

2

4

9

25

34

52

График 12 брзина кај сериско со повеќе оџаци

Верзија 2.5. Паралелна пресметка (3D; 35 оџаци)
Кај 3D реализација на 35 оџаци, при повик на функција на уред, секако за
декларација користиме dim3, глобалната функција која се извршува на
кернел се извршува за додатна низа од 35 елементи со координати
соодветни
__global__ void FunkcijaC(float Q, float u,int *z_d, int stabilnost, float h,int N, int M, int
K,float *F_d, int *x_d, int *y_d)
{
double PI=3.14159265359,f1,f2,f3,f4,sigmaz,sigmay, Vrednost;
int y,z,m;
int indexX = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int indexY = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
int indexZ = blockIdx.z * blockDim.z + threadIdx.z;
if ((indexX<=N)&&(indexY<=M)&&(indexZ<=K))
{
sigmaz=sigma_z(indexX+x_d[indexX],stabilnost); // pomesetno za X (odzak)
sigmay=sigma_y(indexX+x_d[indexX],stabilnost);
for (int c=1;c<=35;c++)
// za sekoj odzak da predmeta F
{
Vrednost=0.0; // pocetna za da se sumiraat site 35 odzaci
y=indexY+y_d[indexY]; // pomesteno za Y (odzak)
z=indexZ+z_d[indexZ];
f1=(double)(Q/(2*PI*u*sigmay*sigmaz));
f2=(double)(__expf(((-1)*(__powf(y,2))))/(2*(__powf(sigmay,2))));
f3=(double)(__expf(((-1)*((z-h)*(z-h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
f4=(double)(__expf(((-1)*((z+h)*(z+h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
Vrednost=Vrednost+(double)(f1*f2*(f3+f4));
// suma od Vrednost
}
m=N*indexY+M*indexX+K*indexZ; //PostaviElement(F_d[m],b,a,Vrednost);
F_d[m]=Vrednost;
}
}

Листинг 7 промена на код кај кернел функција Ф, за 3D повеќе оџаци

Останатите функции, sigma_y sigma_z се непроменети, значајни промени има и во
main() каде треба да имаме повеќе декларации на низи за на уред.
int main(void) {
FILE *fd;

89

if((fd=fopen("/Users/User/cuda-workspace/read1/src/podatoci_citanja_.txt","r"))==NULL)
{
perror("ne se otvara datotekata za citanje");
exit(1);
}
int Xmax;
int Ymax;
int Zmax;
// Z
char datum[12],datumBaran[12];
char vreme[2],vremeBarano[2];
float Q; // [g/s] masa na emisija
float u; // [m/s] brzina na veter
float H; // [m] visina
float d; // [m] dijametar
float v0; // [m/s] brzina na gas
float t0,t1, t0_K, t1_K; // [C] temperatura, gasno izlezna, ambietna i vo [K]
float h; // Heff
int stabilnost;
clock_t start, finish;
float traenje=0;
printf("\nVnesete stabilnost (1-6):");scanf("%d",&stabilnost);
printf("\nVnesete Maksimalni kordinati za presmetka
(x,y,z):");scanf("%d,%d,%d",&Xmax,&Ymax,&Zmax);
printf("\nVnesete datum (od 2007-11 god) [dd.mm.yy]:");scanf("%s",datumBaran);
printf("\nVnesete cas (1-24):");scanf("%s",vremeBarano);
printf("\nVnesovte %s,%s\n",datumBaran,vremeBarano);
int
int
int
int
int

N=Xmax+1;
// max vrednosti na m-ca, vleguva i 0
M=Ymax+1;
K=Zmax+1;
J=35; // lokacii
*x_h,*y_h, *z_h; // nizi so koordinati - na host

float F_h[N][M][K];

// host matrica na F elementi

size_t size35=J*sizeof(int);
size_t sizeMax=N*M*K*sizeof(float);
x_h=(int*)malloc(size35); // alokacija na nizi na host
y_h=(int*)malloc(size35);
z_h=(int*)malloc(size35);
F_h=(float*)malloc(sizeMax);
bool najdeno_vreme=false;
char buff[100];
while ((fgets(buff, sizeof(buff), fd)!=NULL)&&(!najdeno_vreme))
{
sscanf(buff,"%10s %2s %f %f %f %f %f %f %f", datum,vreme, &Q, &u, &H, &d, &v0, &t0, &t1);
if ((strcmp(datum,datumBaran)==0)&&(strcmp(vreme,vremeBarano)==0))
{
najdeno_vreme=true;break;
}
} // end citanje od .txt
fclose(fd); // zatvori fajl od citanje
if (najdeno_vreme)
printf("\nNajdeno e baranoto vreme:");
else {
printf("\nNe e najdeno e baranoto vreme.");
return 1; // ne e najden datum
}
printf("\ndatum:%s,vreme:%s, Q=%f,u=%f, H=%f, d=%f, v0=%f,t0=%f,t1=%f",datum, vreme, Q,
u,H,d,v0,t0,t1);
// citanje na lokaciski podatoci..
FILE *fd2;
if((fd2=fopen("/Users/User/cuda-workspace/read1/src/podatoci_lokacii.txt","r"))==NULL)
{
perror("ne se otvaraat lokaciite");
exit(1);
}
// citanje podatoci za koordinati:
char buff2[50],NazivOdzak[35];
//int x[35],y[35],z[35]; // nizi so koordinati
int i=1;
while (fgets(buff2, sizeof(buff2), fd2)!=NULL)
{
printf("\n red_citanje od file:lokacii");
sscanf(buff2,"%s %d %d %d", NazivOdzak, &x_h[i], &y_h[i],
&z_h[i]);
printf("\nOdzak:%s,x=%d,y=%d,
z=%d",NazivOdzak,x_h[i],y_h[i],z_h[i]);
i++;
}// end while fd2
fclose(fd2);

// fajl so lokaciski podatoci
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t0_K=t0+273.15; // temp. vo Kelvin
t1_K=t1+273.15;
//z;
// Z
h=Heff(u,H,v0,t0_K,t1_K,d); //Heff
printf("\n Heff=%f",h);
// pocetok an presmetki na Funkcija
// kopiranje od host -> device
// alokacija vectors -> device
int *x_d,*y_d,*z_d;
// device
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMalloc((void**)&x_d, size35));
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMalloc((void**)&y_d, size35));
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMalloc((void**)&z_d, size35));
float *F_d; // device matrica na F elementi
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMalloc((void**)&F_d,sizeMax));

//alokacija na niza na device

CUDA_CHECK_RETURN(cudaMemcpy(x_d,x_h,size35, cudaMemcpyHostToDevice));
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMemcpy(y_d,y_h,size35, cudaMemcpyHostToDevice));
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMemcpy(z_d,z_h,size35, cudaMemcpyHostToDevice));
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMemcpy(F_d,F_h,sizeMax, cudaMemcpyHostToDevice));
// presmetki na device
// presmetka na izvrsna konfiguracija
start=clock();
// presmetki, izvrsuvanja na kernel
int numBlocks = K;
dim3 threadsPerBlock(N, M); //dim3 threadsPerBlock (16, 16);
FunkcijaC<<<numBlocks,threadsPerBlock>>>(Q,u,z_d,stabilnost,h,N,M,K,F_d,x_d,y_d);
finish=clock();

// kraj na vreme

CUDA_CHECK_RETURN(cudaThreadSynchronize());
CUDA_CHECK_RETURN(cudaGetLastError());
// dobivanje na rezultati od device i pomnenje vo host
CUDA_CHECK_RETURN(cudaMemcpy(F_h,F_d,sizeMax, cudaMemcpyDeviceToHost));
//osloboduvanje memorija
free(x_h); free(y_h);free(z_h);
cudaFree(x_d);cudaFree(y_d);cudaFree(z_d);
cudaFree(F_d);
CUDA_CHECK_RETURN(cudaDeviceReset());
// izlezni podatoci
printf("\n Presmetano e FunkcijaS za [%d*%d*%d*35]",Xmax,Ymax,Zmax); // pecati F
traenje=(float)(((float)(finish)-(float)(start))/1000000.0F)*1000;
printf("\n Vreme na paralelna presmetka: %f ms",traenje);
int x_Baran,y_Baran,z_Baran;
printf("\nVnesete kordinati za barana lokacija
(x,y,z):");scanf("%d,%d,%d",&x_Baran,&y_Baran,&z_Baran);
printf("\n F(%d,%d,%d)=%.16f",x_Baran,y_Baran,z_Baran,F_h[x_Baran][y_Baran][z_Baran]); //
prikaz na barana vrednost
return 0;
}

Листинг 8 промена на код кај main(), за 3D со повеќе оџаци
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Слика 28 терминално извршување на вер.2.5.
Големина на поле
[x*y*z*35] (N)
3
1 (8*35=280)
3
2 (27*35=945)
3
5 (216*35=7.560)
3
7 (512*35=17.920)
3
10 (1.331*35=46.585)
3
15 (4.096*35=143.360)
3
17 (5832*35=204.120)
3
20 (9.261*35=324.135)

Брзина на паралелно извршување
Tp[ms] (со 3D, 35 оџаци)
0.394
0.056
0.058
0.059
0.057
0.068
0.072
0.058

Табела 13 табеларни податоци за брзина на вер 2.5.
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350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0,394

0,056

0,058

0,059

0,057

0,068

0,072

0,058

График 13 визуелна споредба за брзина кај вер.2.5.

Споредба 3. Правиме споредба на 3D полиња за повеќе оџаци.
Големина на поле
[x*y*z*35] (N)

3

1 (8*35=280)
3
2 (27*35=945)
3
5 (216*35=7.560)
3
7 (512*35=17.920)
3
10
(1.331*35=46.585)
3
15
(4.096*35=143.360)
3
17
(5832*35=204.120)
3
20
(9.261*35=324.135)

Брзина на
сериско
извршување
Ts[ms] (со 3D,
35 оџаци)
0.247
0.350
1.708
3.780
9.053

Брзина на
паралелно
извршување Tp
[ms] (со 3D, 35
оџаци)
0.394
0.056
0.058
0.059
0.057

24.832

0.068

33.957

0.072

52.272

0.058

Забрзување

0.6269
6.2500
29.4482
64.0677
158.8245
365.1764
471.6250
901.2413

Чинење
Cp

Ефикасност
Ep

6.304
0.896
0.928
0.944

0.039181

0.912

9.926535

1.088

22.823529

1.152

29.476562

0.928

56.327586

0.390625
1.840517
4.004237

Табела 14 споредбени податоци со забрзување кај 3D со повеќе оџаци
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400000
300000
200000
100000

821

731

639

547

456

366

274

182

90

0

0

График 14 преставување на график на споредбено забрзување 3D со повеќе оџаци
60 Еp

Cp
7
6
5
4
3
2
1
0

50
40
30
20
10
0

График 15 график на споредбено ефикасност и чинење 3D со повеќе оџаци

Идни согледувања за апликацијата
 Да се размислува за читања од 24 часа, како просек од еден ден
Овде промени би се извршило во функцијата каде додатно 24 часа ќе има
пресметки и се зема просек за секои 35 локации
__global__ void FunkcijaC(float *Q, float *u,int *z_d, int stabilnost,int N, int M, int K,float
*F_d, int *x_d, int *y_d, float *H, float *d, float *v0, float *t0_K,float *t1_K)
{
double PI=3.14159265359,f1,f2,f3,f4,sigmaz,sigmay, Vrednost1,Vrednost35;
int y,z,m;
float h;
int indexX = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int indexY = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
int indexZ = blockIdx.z * blockDim.z + threadIdx.z;
if ((indexX<=N)&&(indexY<=M)&&(indexZ<=K))
for (int j=1;j<=24;j++)
{
sigmaz=sigma_z(indexX+x_d[indexX],stabilnost);
sigmay=sigma_y(indexX+x_d[indexX],stabilnost);

// pomesetno za X (odzak)

Vrednost35=0;
for (int c=1;c<=35;c++)
// za sekoj odzak da predmeta F
{
Vrednost1=0.0; // pocetna za da se sumiraat site 35 odzaci
y=indexY+y_d[indexY]; // pomesteno za Y (odzak)
z=indexZ+z_d[indexZ];
h=Heff(u[j],H[c],v0[j],t0_K[j],t1_K[j],d[c]); //;

// Heff za soodveten

odzak
f1=(double)(Q[j]/(2*PI*u[j]*sigmay*sigmaz));
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f2=(double)(__expf(((-1)*(__powf(y,2))))/(2*(__powf(sigmay,2))));
f3=(double)(__expf(((-1)*((z-h)*(z-h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));
f4=(double)(__expf(((-1)*((z+h)*(z+h)))/(2*__powf(sigmaz,2))));

}

Vrednost1=(double)(f1*f2*(f3+f4));
Vrednost35=Vrednost35+Vrednost1;
// end c

// suma od Vrednost

m=N*indexY+M*indexX+K*indexZ; //PostaviElement(F_d[m],b,a,Vrednost);
F_d[m]=(float)(Vrednost35/24);
}
}

Листинг 9 код на кернел функција согледување со 24 часа, просечни пресметки

 Да се размислува со читања за повеќе датуми
Текстуалните датотеки се во txt формат. Првин да видиме како ги
генерирав сите податоци. Користев SQL процедура, во мојот пример користев
Visual Basic процедура која се повикува со некоја команда, со претходна форма
која треба да содржи интервал на датуми, датум од и датум до, за кој период ќе
се генерира потполнување на табела, понатаму кога ќе се изврши SQL
наредбата, табелата се префрла во текстуален фајл без форматирања, за да
користиме празно место помеѓу податоците.
Private Sub Command_Click()
Dim d_ As Date
Dim i As Integer
Dim rst As Recordset
Dim poc As Date, KRAJ As Date
poc = CDate(Me.txtOd)
KRAJ = CDate(Me.txtDo)
CurrentDb.Execute ("DELETE * FROM tblPodatoci") ‘ brisenje na prethodni podatoci
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblPodatoci") ‘ otvara Recordset od tabela
d_ = CDate(Me.txtOd)
‘ poceten datum
Do While d_ <= Me.txtDo ‘ se zgolemuva d do kraen datum
For i = 1 To 24
‘ za 24 casa
With rst
.AddNew
‘ nov zapis se otvara
!d = d_
!v = 0
!v1 = CInt(Int((300 * Rnd()) + 50)) 'se generira slucajno
!v2 = CInt(Int((30 * Rnd()) + 5))
!v3 = CInt(Int((220 * Rnd()) + 30))
!v4 = CInt(Int((30 * Rnd()) + 5))
!v5 = CInt(Int((60 * Rnd()) + 5))
!v6 = CInt(Int((70 * Rnd()) + 30))
!v7 = CInt(Int((35 * Rnd()) + 0))
.Update ‘ zapisuva nov zapis
End With
Next
d_ = d_ + 1
Loop
End Sub
Листинг 10 Процедура за генерирање податоци за текстуални датотеки
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Слика 29 текстуална датотека генерирана со податоци за климатски променливи

Слика 30 текстуална датотека со податоци за параметри на оџаци

Може да се направи и читања не само од една текстуална датотека,
туку и од повеќе, автоматски да додава реден број на назив, и во еден
циклус да се прочитаат и сите датотеки,
char naziv_fajl[100],str1[70]="/Users/User/cudaworkspace/read1/src/podatoci_citanja_";
char str2[5]=".txt";
for (j=1;j<=35;j++) // za site 35 odzaci:
{
naziv_fajl="/Users/User/cuda-workspace/read1/src/podatoci_citanja_"+char(j)+".txt";

sprintf(naziv_fajl, "%s%d%s", str1,j,str2);
if((fd1=fopen(naziv_fajl,"r"))==NULL){
perror("ne se otvaraat citanjata");
exit(1);}

Листинг 11 дел од C код каде се читаат податоци од повеќе датотеки
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 може да се развива со графичко 3D преставување;
o 2D преставување како мрежаст модел

Слика 31 мрежаст модел на оџак

// пресметка на uv координати
float u=x/(float)width; float v=y/(float)height;
o 3D визуализација на податоци

Слика 32 3D модел на оџак

o Географско моделирање заедно со податоци

Слика 33 GIS податоци
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o Преставување на повеќе локации заедно

Слика 34 повеќе локации заeдно на ист простор

 читање на податоци од бази на податоци, кои се техниките кои сега се
во развој и слични анализи.
Сепак сеуште CUDA има ограничувања како библиотека додатна на
програмските јазици, сите наредби сеуште не се користат и се во
развој.
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Други примени на CUDA
Забрзување со пазарни циклуси
Со користење на паралелно процесирање да се обработат сите
проточни податоци на Американскиот пазар симултано во една
апликација, би се користело да се забрза веројатно најпрометниот дел од
трговскиот циклус. Кога акции, опција и пазарите одговораат на
промените, тоа го прават помалку или повеќе истовремено-симултано,
може да предизвика голем притисок врз примачките системи на банки и
финансиски институции кои треба да ги прати последните најдобрите
цени на тргување во реално време, усогласеност и вреднување.
Можно е да се следи целокупен сообраќај на пораки во САД и
Канада на веб страницата www.marketdatapeaks.com. Овој сајт е
придвижуван од еден Exegy Тикер во Њујорк центарот за податоци.
Пример во 2008 година, се достигнл врв на примени 1.383.703 пораки во
секунда (успешно обработени) на во време на кулуминација на финснсиска
криза.
Во рамки на банки и финансиски институции, има многу повеќе
функции, вклучувајќи податоци за пазарот како извршување на сродни
системи, системи со цел управување со ризик и ризични анализатори.
Секоја од овие функции може да се забрза со паралелно процесирање
користејќи платформи со не-традиционална пресмета.

Слика 35 САД пазарни податоци во кризна Октомври 2008 год.

Ризична анализа
Една од покомлексните функции во финансии е пресметка на
ризик со VAR/valuation-at-risk модел кој вклучува Монте Карло симулација.
Основната идеја е да се извршите преку огромен број на сценарија
користење на случајни броеви за да се пресмета, со колку што е можно
повеќе доверба, ризична цена за хартии од вредност. Ова е особено
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предизвикувачки кога листи на хартии од вредност се проценуваат како
портфолио. Бидејќи од математичките својства на проблемот, тоа потпаѓа
под категоријата на проблеми неформално се нарекува "засрамувачко
паралелни". Ова се проблеми кои можат да се декомпресираат во неколку
независни под-проблеми. Exegy и универзитетот Вашингтон во Сент Луис
извршиле серија на тестови со цел да се споредат резултатите со
користење на различни технологии за обработка на овие пресметки. Еден
цел е едноставно да се добие физибилити од овие пресметки, со користење
на расположливи алатки и системи, и друго дали тестовите
функционираат, за да се состави табеларни резултати и опсервации за
полезноста на различни пресметковни технологии за овој вид на задача.
Истражувањето на Exegy покажало дека употребата на архитекти
со разновидни системи за да се забрза извршувањето на овие симулации,
искористувајќи две единици за обработка на графика (GPU) и полепрограмабилни порти (FPGA) е практичен пристап. Всушност тестовите
покажале забрзување на 74 пати во однос на 8-core мултипроцесори.
Користат NVIDIA графички процесор GPU (GTX 260) и програмирање со
помош на CUDA (Compute Unified Device Architecture) алатки, Xilinx Virtex-4
LX80 FPGA и четири dual-core 2.2 GHz, AMD процесор.
VAR е индикатор на ризично поврзувања финансиски инструменти
кои користат портфолио. Дефинира максимален губиток кој не треба да
премине на дадената веројатност на одредениот временски период. На
пример, VAR на 10.000$ со 95% ниво на доверба укажува на веројатноста
дека загубите што ќе надминат 10.000 $ се помалку од 0,05.
Поради комплексноста на проблемот, Монте Карло симулации
најчесто се користат за да се пресмета VAR. Ова вклучува симулирање на
портфолиото за голем број случајни ценовни движења и проценка на
ризикот од симулации. Како и кај сите статистички истражувања, колку е
поголем бројот на точки на податоци, толку е поголемо ниво на доверба во
резултатите. Се смета дека со портфолио од 1024 акции и симулирани 220
пати, што е еднакво на околу 1 милијарда цена на акциите на симулации.
Како што некои финансиери неодамна откриле, постојат многу
различни начини да се протолкува VAR.

Bloomberg користи GPU
Секоја вечер, Bloomberg пресметува цени на 1,3 милиони тешки за
проценка средства, поддржани од хартии од вредност, како што се
безбедни хипотекарни обврски (вклучително и паричните текови, клучна
стапка на времетраење и сл.) Од 1996 година, на пазарот Bloomberg како
гигант за вести ги врши овие пресметки - единичен фактор стохастички
модели врз основа на Монте Карло симулации - фарма на Linux сервери во
своите центри за податоци во Њујорк и Њу Џерси. "Овие модели се идеални
за пресметка во паралела, а ние ги паралелизираме во однос на
традиционалните компјутери x86 Linux", вели технички директор Шон
Едвардс.
Во 2005 година, Bloomberg објави попрецизни два фактора на
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модели кој се калибрираат во тековната нестабила површина, но само за
ад-хок, на барање цени, а не преку ноќ серија беч модел. (На претходниот
модел имало и во ад-хок и беч серија.) "Овој модел е поскапо да се
извршува и ние го правиме кога има потреба за тоа", вели Едвардс. "Овие
хартии од вредност се одржуваат во големи портфолија, и таму има клиент
побарувачка за нас да се користи овој подобар модел за проценките преку
ноќ."
Во почетокот на 2008 година, Блумберг смета дека има потреба од
скалирање на своите Линукс магацини за да се приспособат на
клиентските побарувачки. Се покажало дека со цел да се пресмета дека се
што е во рамка од осум часа, им требало да користат од 800 до 8.000 јадра,
што се многу сервери, околу 1000. Тоа е возможно да се направи, но биле
соочени со обврската да се купат се повеќе и повеќе компјутери. Тогаш
доаѓа идејата за GPU компјутери.
IT персоналот на Едвардс предложил да се обидат да употребат
модели на графика за обработка на единици (GPU процесори). Графички
процесори или графички картички се специјализирани чипови кои работат
во компјутерите за прикажување на 2D и 3D графика. Тие имаат тенденција
да содржат стотици процесори за обработка со подвижна запирка, кои се
добри во ракување со математички интензивни и паралелни процеси, како
што се Монте Карло симулации. Во 2008 година со користење на
готовински тек, генерале дел на алгоритам и покажале драматично
зголемување на перформансите, програмер кој што сега работи во тим на
технолози кои работат на систем на цени на обврзници.
Блумберг отиде во живо во 2009 со користење на два-фактор
модели на традиционални сервери поврзан со nVidia Тесла графички
процесори. Наместо да зголеми до 1.000 сервери, Блумберг користел
сервери 48 / GPU парови.
Блумберг и nVidia инженери работеле заедно за да се добие
софтвер за проценка да се извршува на графички процесори. "Клучни и
основни се математиката и алгоритмите се во сопственост на Блумберг",
вели Енди Кин, генерален менаџер, во Тесла nVidia. "Ние нудиме обука,
експертиза да се направи Блумберг софтвер GPU-компатибилен. Има мали
препреки, поради заштита на интелектуалната сопственост на Блумберг".
Препис, реструктуирање и тестирање на код за да се извршите во текот на
графичките процесори траело околу една година. "Оваа услуга се критични
за нашите клиенти, тие се потпираат на тоа да донесуваат одлуки, па
имавме голем тест период", вели Едвардс.
Дел од апликација за проценка, собирање на податоци, не се
осврнува на графичкиот процесор, според Едвардс, бидејќи не можело да се
паралелизирало целосно. Но, околу 90% од работа се извршува во
графичкиот процесор, вели.
Генерално, постигнале за 800% зголемување на ефикасноста. Она
што се користи за шеснаесет часа, сега е намалено за во два часа. GPU
процесори се со голема брзина, имаат двојна прецизност математичка во
16 терафлопси. (teraflop е еквивалентна на еден трилион операции во
секунда со подвижна запирка.) И фирмата е малку поеколошка сега,
серверот / GPU паровите трошат една третина од енергијата 1.000 сервери
би биле потребни и помалку простор на центарот за податоци е окупиран.
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Цената на GPU проектот е еквивалентно на скалирањето во магазинот со
Линукс.
Во иднина, Блумберг планира да користи и други видови на
пресметки, како што се проценка на други видови на деривати и
портфолио оценки, со помош на графички процесори.

BNP користи графички картички за дериватни цени
Во своите напори за промовирање на зелени односно еколошки
компјутери, BNP Paribas корпорации и Investment Banking имаат
имплементирано нова GPU-базирана архитектура, фирмата вели дека
истовремено се намалува потрошувачката на електрична енергија и ја
забрзува пресметката. Еден значаен дел од пресметките, за еден teraflop,
направена за Global Equities акции и деривати на примарни производи е
пренесена на платформа базирана на графичка процесорска единица. Ова
овозможува на 100-пати поголема пресметката постигната по вати. Оваа
нова платформа, која содржи две Nvidia Тесла S1070 модули конзумира
2кW, ќе замени повеќе од 500 традиционални процесорски јадра кои
одземаат 25 кW.
Оваа иницијатива вклучува ре-архитектура на софтвер за
калибрација и неговата порта. Придобивките вклучуваат намалување на
вкупната потрошувачка на електрична со фактор на 190, вкупното
намалување на времето на одговор со фактор 15, подобрена читливост на
пазарните цени од страна на трговците, намалување на вкупните трошоци
на работење и намалување на влијанието врз животната средина.
Во рамките на BNP Paribas, една од мисиите на Глобал акции и
деривати на примарни производи е да управуваат портфолија на
комплексни финансиски инструменти. GECD квантитативни истражувачки
тим се симулира однесување на финансиските пазари и постојано бараат
да се подобри ефикасноста на софтверот. Со оваа цел, тимот решил да ги
искористат предностите на NVIDIA Tesla решенија за калибрација на некои
од параметрите на модели, процес кој вклучува проценка врз основа на
нивните сурови финансиски инструмент цени користејќи нумерички
оптимизациски алгоритми.
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Заклучок
Целта беше да се да се истражува и да се добијат сознанија за напредокот
и придобивките кои ги има CUDA, паралелното програмирање во служба на
научните пресметки, да се прикажат пресметките кај моделот за енвироматски
Гаусови методи за проекција на издувни гасови од оџаци, претпоставка на
концентрација на загадување од дадени локации. Научната страна се покажува
со математичките анализи на теореми поврзани со модели на сумилациони
пресметки.
Поради обемноста на областа која се анализира неопходно беше да се
даде линеарно и сеопфатно објаснување од финансиските основи, математички
анализи, за да може да се анализира паралелно користење на технологијата.
Со цел да се стигне до паралелизам за побрзво извршување на
симулации со голем број на податоци, денес е во подем користење на CUDA
развојни околини кои се библиотеки на наредби во јазици како С, и користат
паралелно програмирање со користење на графички картички како јадра и
нишки за извршување.
Денес постојат голем број на брендови, фирми кои применуваат релани
пресметки со паралелно процесирање, со употреба на графичките јадра како
голема алтернатива за побрзи, поевтини и во реално време податоци.
На крајот е даден код од програм кој се извршува на CUDA-возможни
системи за побрза пресметка на опциона цена според Европскиот стандард, со
паралелно процесирање, од научна гледна точка, како денес хардверот се
развива со повеќе процесорски јадра, меѓутоа многу побавно отколку да се
користат многуте јадра на графичката картичка.
Добра вест е дека таа практика на иноваци е сега технолошки
возможна. Сепак овој тренд се повеќе ќе се развива.
Резултатите ги потврдуваат претпоставките со приказ.
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