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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: 

 розвивати здатність використовувати методи оптимального керування та теорії 

прийняття рішень з метою одержання найкращих характеристик складних систем та 

складати програми оптимального функціонування об`єктів різної фізичної природи; 

 вивчити принципи побудови паралельних та розподілених програмних додатків для 

різноманітних комп’ютерних систем, а також набути практичних навиків створення, 

тестування та експлуатації паралельного програмного продукту з використанням 

сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування; 

 отримати основи теоретичних знань та практичних навичок з технологій паралельних 

обчислень; 

 підготувати майбутніх спеціалістів до використання технологій паралельного 

програмування в задачах, що можуть розв’язуватися за допомогою GPU; 

 сформувати знання, необхідні для написання паралельних програм та 

розпаралелювання існуючих послідовних програм; 

 вивчити методи оптимізації програм для паралельних обчислювальних систем та 

забезпечити вміннями узгодження потенціального паралелізму алгоритму з наявним 

апаратним забезпеченням; 

 розвивати вміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або 

інноваційного завдання, розв`язувати прикладні задачі та задачі в міждисциплінарних 

галузях. 

Завдання: 

 ознайомлення студентів з основними парадигмами паралельного програмування; 

 вивчення стандартів паралельного програмування (таких як MPI) та їх реалізацій; 

 вивчення технологій паралельного програмування, паралельних числових методів 

рішення задач з метою використання набутих знань для розробки паралельних 

алгоритмів та створення паралельних програм; 

 отримання знань, умінь та навиків написання паралельних алгоритмів для GPU; 

 засвоєння знань, умінь та навичок програмування в CUDA; 

 формування чіткого уявлення про основні положення теорії інформаційної структури 

паралельних програм й алгоритмів необхідне для організації ефективного розв'язку 

складних задач на комп'ютерах з паралельною архітектурою. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

знати: 

 основні парадигмами паралельного програмування; 

 методи розпаралелювальня обчислювальних алгоритмів; 

 базові методи та алгоритми для паралельного та розподіленої обробки даних; 

 програмні засоби для паралельних та розподілених систем; 



 програмну модель CUDA; 

 ієрархію пам’яті на GPU; 

 основні методи декомпозиції задач; 

 способи і форми представлення паралельних алгоритмів; 

 принципи побудови паралельних алгоритмів; 

 основні чисельні методи для паралельного розв’язку базових задач програмування; 

 мови та спеціальні бібліотеки паралельного програмування; 

 основи ефективного меппінгу; 

 специфіку розробки багатопотокових додатків; 

 засоби синхронізації паралельного програмування; 

вміти: 

 застосувати сучасні методи теорії прийняття рішень та оптимального керування при 

проведені системних досліджень; виконувати математичне та інформаційне 

моделювання динамічних процесів; 

 використовувати існуюче та створювати власне програмне забезпечення із 

використанням мов програмування для моделювання та проведення системних 

досліджень складних систем тощо; 

 використовувати пакети паралельного програмування;  

 конструювати й досліджувати паралельні алгоритми для СЛАР і ЗДР із початковими 

даними; 

 працювати на паралельних комп’ютерах та кластерах; 

 працювати із гібридною моделлю програмного коду (CPU та GPU); 

 використовувати принципи роботи з пам’яттю та потоками в програмах на CUDA; 

 провести декомпозицію поставленого завдання на менші частини, що можуть бути 

виконані незалежно; 

 проектувати паралельні алгоритми з оглядом на топологію використовуваної 

паралельної обчислювальної системи; 

 розробляти ефективні паралельні програми; 

 задіювати засоби синхронізації паралельних обчислень без втрати продуктивності. 
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Теми СРС 

1 Лекція 1: Багатопроцесорні машини 

та технології паралельного 

програмування 

2 Створити простий багатопоточний 

застосунок, в якому буде 

реалізовано три різних потоки 

Лабораторне заняття: Оцінка 

ефективності розпаралелювання 

алгоритмів. Розробка паралельних 

алгоритмів для СЛАР. Розробка 

паралельних алгоритмів для задачі 

Коші для ЗДР 

1 Паралельні алгоритми для методів 

простої ітерації та Зейделя 

2 Лекція 2: Розробка паралельних 

алгоритмів задач обчислювальної 

математики 

2 Паралельні алгоритми для методу 

Рунге-Кутти порядку 

Лабораторне заняття: Використання 

програмно-апаратної моделі куда 

CUDA для обчислень на GPU 

1 Моделювання теплообміну з 

використанням інтероперабельності 

з графікою 

3-4 Лекція 3: Програмна модель CUDA 4 Обчислення гістограм із 

використанням атомарних операцій  



Лабораторне заняття: Вивчення 

особливостей роботи з різними 

типами пам’яті GPU  

2 Використання декількох GPU  

5-6 

Лекція 4: Робота з пам’яттю в 

програмах на CUDA 

6 Віртуальні топології в MPI: 

декартові топології та топології 

графу  

Лабораторне заняття: Вивчення 

парного обміну повідомленнями між 

MPI-процесами  

3 Способи конструювання похідних 

типів даних в MPI  

7-8 

Лекція 5: Основи MPI 4 Засоби синхронізації в паралельному 

програмуванні 

Лабораторне заняття: Використання 

колективного обміну повідомлень для 

типових задач обчислювальної 

математики 

4 Паралельні алгоритми для методів 

простої ітерації та Зейделя 

9-11 

Лекція 6: Операції передачі даних 

між MPI-процесами 

6 Паралельні алгоритми для методу 

Рунге-Кутти порядку 

Лабораторне заняття: Розробка 

паралельного MPI-додатку за заданою 
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12-15 
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вальної математики 
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використанням атомарних операцій 

 

Тематика індивідуальних завдань 

1 Моделювання доступу до спільних даних користувачів з  використанням пулу 

ниток та патерну "читачі та письменники". Каркас програми з однією ниткою. 

2 Реалізація хеш-таблиці на GPU. 

3 Реалізація топологій з’єднання процесорів в MPI-програмах. 
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