
доц. д-р Александър Пенев

Паралелно Програмиране

Бъдеще на
Паралелните Архитектури и Програмиране



2/51Бъдеще

Риска на прогнозите

❖ Много е трудно човек да каже със сигурност какво ще стане утре;

❖ Какво ще стане в следващите 10-20 години е още по-трудно;

❖ Много хора с опит са правили прогнози за ИТ индустрията и дори 
само няколко години след това изказванията им звучат смешно;

❖ Понякога се появяват технологии, който “преобръщат” цялата ИТ 
индустрия. Например персоналните компютри;

❖ Въпреки това се наблюдават някои тенденции, които е силно 
вероятно да се запазят в близко бъдеще. Например „Законът на 
Мур“ все още не е „отменен“;

❖ Бъдещето е комбинация на Еволюция и Революция;
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❖ „Аз мисля, че има световен пазар за може би 5 компютъра.” –  
Томас Уотсън, председател на IBM, 1949;

❖ „Няма причина в света всеки да иска да има компютър в дома си. 
Няма причина.” – Кен Олсън, председател на DEC, 1977;

❖ „640 RAM трябва да са достатъчни за всеки.” – Бил Гейтс, 1981;
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Бъдеще наБъдеще на
Паралелните АрхитектуриПаралелните Архитектури
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GPGPUGPGPU
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Клъстер от 117 (87 дву процесорни и 30 четири процесорни, 100 MHz)
SPARCstation 20s със от 192 до 384 MB RAM,
Всеки с 4-5GB дисково пространство.

Те работят със Solaris и софтуер Pixar’s “Renderman” и
SparcServer 1000e за разпределение на задачите.

Ed Catmull в рендеринг „фермата“ на Pixar, 1995
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❖ Когато Pixar създават рендеринг фермата си през 1995-та и пускат 
на пазара филма “Играта на играчките”, графичните ускорители в 
персоналните компютри все още едва „прохождат“. Понятието за 
GPU, GPGPU и това че един ден супер-компютрите ще са базирани 
в голямата си част на GPGPU е фантастика;

❖ Nvidia  току що е основана и малко хора са чували за нея. На 
пазара с „графика“ и „графични ускорители“ има други играчи, 
някои от които днес не съществуват;
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GPGPU – история 
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GPGPU – приложенията са далеч извън “графичните”
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GPGPU (DNN)
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UMA и HSA
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NVIDIA Next Gen-GPU Hopper

Новата архитектура на 
nVidia Hopper

Преход от монолитни GPU към модулна архитектура на GPU.
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GEFORCE RTX
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Игри с RTX

Minecraft –  https://youtu.be/UCfuZSEFzIg
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Игри с RTX

Battlefield V – https://youtu.be/rpUm0N4Hsd8
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Развитие на GPGPU

Nvidia TeslaIntel Phi
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TPUTPU
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Доставчиците на Cloud услуги предлагат лесен достъп 
до специализирания хардуер (Tensor Processing Unit)
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Denoising в реално време (с използване на CNN)

През 2017 nVidia представиха своя деноисер работещ
в реално време, базиран на невронни мрежи
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Увеличаване на Изображения с AI
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GAN – генеративни невронни мрежи
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GAN – видео филтър “премахване на дъжд”
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ASICASIC
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ASIC – Application Specific Integrated Circuit

❖ Интегрални схеми с конкретно 
приложение;

❖ За разлика от CPU, GPU и др., които 
са домейн-специфични, ASIC са 
приложно-специфични;

❖ Дизайнът на такива „хардуерни 
приложения“ става с помощта на 
специализирани езици за 
„програмиране“, наричани още 
Hardware Description Language (HDL). 
Такива са Verilog, VHDL и др. Чрез тях 
се описва функционалността на ASIC. 
Тези езици са силно паралелни;
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FPGAFPGA
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 FPGA – Field-Programmable Gate Array
❖ Интегрирани схеми, проектирани да 

бъдат конфигурирани от клиента или 
дизайнера след производството;

❖ Конфигурацията на FPGA обикновено 
се специфицира с помощта на 
хардуерен език за описание (HDL), 
подобен на този, използван за ASIC;

❖ Съдържат множество логически 
блокове, които могат да бъдат 
конфигурирани и свързвани;

❖ За разлика от ASIC, FPGA могат да се 
препрограмират т.е. да им се правят 
хардуерни ъпдейти;

❖ Недостатък е че са по-бавни и 
използват повече енергия;
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RTU и други

Philipp Slusallek RTRT on FPGA
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NPUNPU
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Нервоморфни системи (NPU)
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NPU

❖ NPU = Neural Processing Unit;

❖ Могат да симулират работата на много сложни невронни мрежи;

❖ Наричани са още AI акселератори;

❖ Съдържат милиарди MOSFET транзистори;

❖ Имат dataflow архитектура;

❖ Поддържат аритметика на реални числа с ниска точност;
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QPU.QPU.
Квантов паралелизъмКвантов паралелизъм
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Квантови Компютри
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Квантови Компютри
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Квантови Компютри

5 Qubit-ов процесор
на IBM

49 Qubit-ов процесор на Intel
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Квантови Компютри

72 Qubit-ов процесор на Google
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Битове, Кубити, Котката на Шрьодингер и
Квантов Паралелизъм
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Квантов Паралелизъм

Квантов паралелизъм (quantum parallelism) е основният 
принцип на работа на квантовия компютър. Според него 
квантовият компютър може да се представи като работещи 
паралелно класически компютри. В математическия модел 
броят на паралелните класически компютри може да се 
приеме за безкраен, поради което се доказва, че квантовият 
паралелизъм позволява да се решат задачи, принципно 
нерешими с класически компютър…
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Квантов Паралелизъм

… Обаче.
В технически осъществим квантов паралелизъм, броят на 
еквивалентните паралелно работещи квантови компютри, е 
краен. Поради това няма задача, която може се реши чрез 
технически осъществим квантов паралелизъм и да не може 
да се реши с класически компютър, макар и с цената на 
експоненциално забавяне в някои случаи.
Допълнително ограничение за приложението квантовия 
паралелизъм е извеждането на един или краен брой 
резултати. За сравнение, паралелно работещите класически 
компютри могат да изведат толкова на брой резултат, колкото 
е броят на паралелните клонове.
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Квантов Паралелизъм

в 1 от 2 възможни
състояния

в 2 от 2

в 1 от 4 възможни
в 4 от 4

За съжаление, когато 
прочетем даден  
qubit и получим 

нормален bit, то той 
е или 0 или 1 и то с 

някаква степен на 
вероятност/точност.

четене
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ИзчислителиИзчислители
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F

„Изчислители“
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Изичслители
❖ На практика в момента се използват много разнообразни 

“изчислители”, базирани на най-различни технологии и 
архитектури;

❖ Всеки един от тях е добър за някои области на приложения и не 
толкова добър за други, където другите изчислители може да са 
силно приложими;

❖ Очертава се едно силно хетерогенно бъдеще;

❖ Не е въпросът дали ще възникнат и други изчислители. Въпросът е 
кога ще възникнат и за какви приложения/области ще са удачни;

❖ Не на последно място трябва да кажем, че човека (и то не от 
вчера) също е “изчислител” –  сравнително бавен за някои задачи, 
но (все още) много ефективен за други. Това му отрежда място в 
сегашния, а може би и бъдещият хетерогенен свят от изчислители, 
които си взаимодействат и се допълват взаимно; 
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Съвременните “AI” могат да решават задачи, които преди 10 години бяха решавани
 само от хора, но все още хората са много по-енергоефективни за повечето от тях.
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Малък експеримент – вижте този кадър...
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Малък експеримент
Въпросът не е дали 
сте видели
“Жената в червено”, 
а
дали сте видели 
президентът на РБ
Румен Радев?

Един новинарски „AI“ веднага 
щеше да напише статия
“Румен Радев се разхожда
сред народа”,
а вие...?
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Бъдеще наБъдеще на
Паралелното ПрограмиранеПаралелното Програмиране
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Паралелно програмиране – развитие

❖ Паралелните възможности на конвенционалните ЕП;

❖ Домейн-специфични езици за програмиране на хетерогенните 
изчислители;

❖ Автоматизираната оптимизация, векторизация и 
разпаралеляване;

❖ Специализирани визуални и текстови ЕП за различните 
изчислители, например “квантови” ЕП от ниско и високо ниво и 
др.;
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Навлизане на ПП в конвенционалните ЕП
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И какво още? ...И какво още? ...
Бъдещето ще покаже!Бъдещето ще покаже!
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Въпроси?Въпроси?
apenev@uni-plovdiv.bgapenev@uni-plovdiv.bg
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